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ВСТУП
Актуальність

дослідження.

В

умовах

реформування

системи

національної освіти в Україні, піднесення ролі творчої, різнобічно розвиненої
особистості в суспільстві особливо актуалізується проблема змісту та якості
мовної підготовки учнів 1-4-х класів та формування у них готовності до
подальшого навчання.
Соціокультурна змістова лінія Державного стандарту загальної
початкової освіти передбачає розширення уявлень учнів про культуру
українського народу, її особливості в різних регіонах України, у різних
етносів, що населяють нашу державу. Цей документ засвідчує потужне
виховне значення народної творчості, яка зацікавлює учнів, спонукає до
художнього сприйняття, сприяє розвитку естетичних смаків і суджень [90].
Соціокультурна змістова лінія передбачає необхідність приділяти
особливу увагу мовним аспектам проблеми виховання як-от: тлумачення
понять, особливості функціонування слів, фразеологізмів, зокрема прислів’їв,
приказок у тексті; розвиток умінь доречно використовувати мовні засоби
спілкування; робота над побудовою зв’язних висловлювань; написання
творчих робіт із використанням етнографічних елементів змісту тощо.
Досліджуючи співвідношення мови й культури, вчені привертають увагу
до функцій, які виконує мова в суспільстві: обмеження сфер, де
використовується національна мова, призводить до занепаду культури, адже
мова – це невичерпне джерело нашої культури.
Проблема виховання національно свідомої мовної особистості є
актуальною в сучасному навчально-виховному процесі. За різних часів
питанням розвитку мовної особистості приділяли увагу Арістотель і Цицерон,
Платон і Демосфен, Ф. Прокопович і Г. Сковорода, Ф. Зелінський і Л. Щерба.
У наукових працях В. Гумбольдта [106], О. Потебні [76], К. Ушинського [105],
В. Сухомлинського [101], М. Корфа [42] мова постає як результат колективної
духовної творчості, як засіб вираження думок і почуттів; рідна мова
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максимально впливає на духовний розвиток людини, на закладений у ній
національний характер. Проте, попри на досягнення у дослідженні проблеми
виховання національно-мовної особистості, мало дослідженим залишається
питання про форми, методи й прийоми виховання такої особистості засобами
лінгвістичного краєзнавства, зокрема йдеться про дітей молодшого шкільного
віку.
Нагальна потреба в застосуванні на уроках української мови ефективних
педагогічних технологій, орієнтованих на особистісний розвиток учнів,
посилення уваги до функціонального аспекту мовних явищ передбачають
цілеспрямоване спостереження за особливостями використання лінгвістичних
засобів у регіональному аспекті, характеристику мовних особливостей певної
місцевості.
Такий підхід до навчання української мови в початковій школі з
використанням елементів лінгвістичного краєзнавства сприяє соціалізації,
формуванню національно-мовної особистості учнів та патріотичному
вихованню. У працях сучасних дослідників зазначається, що методичні
рекомендації щодо основних методів, прийомів навчання й виховання
особистості

засобами

лінгвістичного

краєзнавства

ще

недостатньо

розроблені (Н. Дейченко, В. Денисенко, Л. Дорошенко, О. Семеног). І як
наслідок – учні недостатньо обізнані з регіональною лексикою й фразеологією,
фонетичними й граматичними особливостями місцевих говорів (діалектів).
Значний інтерес у цьому аспекті становлять лексичні діалектизми
Житомирщини як унікальний засіб збереження духовних цінностей нашого
древнього поліського краю, оскільки народне слово є не лише одиницею
спілкування між людьми – воно має здатність закріпити багатство змісту,
пов’язаного з людським досвідом, самобутністю культурних традицій
українського народу в цілому та мешканців батьківщини зокрема.
Отже, соціально-культурну значущість та недостатнє педагогічне
висвітлення проблеми використання регіонального краєзнавчого матеріалу як
засобу соціалізації учнів у процесі їхньої мовної освіти насамперед зумовило
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вибір теми нашого дослідження – Реалізація соціокультурної змістової лінії
початкової

мовної

освіти

засобами

краєзнавчого

матеріалу

Житомирщини.
Мета дослідження – формування національно зорієнтованої мовної
особистості

учнів

3-4-х

класів

на

основі

краєзнавчого

матеріалу

Житомирського регіону у процесі реалізації соціокультурної змістової лінії
початкової мовної освіти.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1. Дослідити регіональні особливості краєзнавчого лексичного
матеріалу Житомирщини.
2. Виявити сучасний стан краєзнавчої спрямованості навчальновиховного процесу в початковій школі.
3. Дібрати зміст краєзнавчого матеріалу для реалізації соціокультурної
змістової лінії початкової мовної освіти на уроках української мови.
4. Розробити систему вправ для учнів 3-4-х класів на основі дібраного
регіонального краєзнавчого матеріалу Житомирщини та експериментально
перевірити ефективність застосування створеної системи вправ і завдань на
уроках української мови.
Об’єкт дослідження – процес реалізації соціокультурного складника
сучасної початкової мовної освіти у 3-4-х класах загальноосвітніх шкіл
Житомирської області.
Предмет дослідження – методичне інтегрування регіонального
краєзнавчого матеріалу Житомирщини у зміст навчання української мови у 34-х класах з метою реалізації соціокультурної змістової лінії.
Наукова новизна роботи полягає в розробці оригінальної системи
вправ з української мови для учнів 3-4-х класів на основі краєзнавчих
матеріалів Житомирщини.
Методологічна

основа:

концептуальні

філософські

та

етико-

психологічні положення про діалектичну єдність загальнолюдських і
національних морально-духовних цінностей у розвитку особистості; теорія
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пізнання, що дає можливість розглядати закономірності розвитку людини в
контексті взаємозв’язку мови й національної культури, ролі мови в
спілкуванні; принципи взаємозв’язку теорії й практики, активності, розвитку,
детермінізму, єдності свідомості й діяльності.
Практичне значення дослідження. Розроблена система вправ з
української мови для учнів 3-4-х класів загальноосвітніх шкіл може
використовуватися вчителями початкових класів Житомирського регіону для
ефективної реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української
мови. Матеріали дослідження можуть бути використані у лінгвометодичних
дослідженнях, а також у системі підготовки й перепідготовки вчителів
початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Житомирщини з
українською мовою навчання.
Апробація магістерської роботи. Основні положення магістерського
дослідження апробовано у виступі на всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції:

«Актуальні

проблеми

формування

риторичної

особистості вчителя в україномовному просторі» 23 квітня 2015 року
(Житомир 2015) з публікацією статті на тему: "Формування риторичних умінь
учнів 3-4 класів на уроках української мови засобом краєзнавчого матеріалу"
у збірнику матеріалів конференції.
Структура і обсяг магістерської роботи. Робота складається зі вступу,
двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи
становить 116 сторінок друкованого тексту.

7

ВИСНОВКИ
Результати експериментального дослідження

проблеми засвідчили

розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та дали підстави зробити
ряд узагальнених висновків:
1.

На основі системного аналізу методологічних, психолого-

педагогічних та лінгвометодичних джерел було виявлено

особливу

актуальність проблеми соціокультурної змістової лінії початкової мовної
освіти.
2.

Аналіз стану досліджуваної проблеми у Державному стандарті

загальної початкової освіти передбачає розширення уявлень учнів про
культуру українського народу, її особливості в різних регіонах України, у
різних етносів, що населяють нашу державу. Цей документ засвідчує потужне
виховне значення народної творчості, яка зацікавлює учнів, спонукає до
художнього сприйняття, сприяє розвитку естетичних смаків і суджень.
3.

У роботі з’ясовано сутність поняття «мова», тобто, це невичерпне

джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань; система засобів
та правил, використання їх у процесі мовлення.
4.

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень і власних

напрацювань, з молодшими школярами та вчителями були проведені бесіди,
усне та письмове опитування, анкетування. В ході констатувального
експерименту було проведено зріз, головною метою якого було визначити
стан залучення краєзнавчого педагогічного матеріалу на уроках рідної мови та
з’ясувати рівень обізнаності дітей із мовними та краєзнавчими особливостями
свого

регіону

(Житомирщини).

Експериментальне

дослідження

було

спрямоване на вивчення реального стану проблеми формування національнoї
свідомості у учнів молодших класів засобами краєзнавчого матеріалу
Житомирщини.

Застосовано

комплекс

засобів

збирання

матеріалу:

довготривале спостереження за дітьми в різних видах діяльності та
спілкування; бесіди з дітьми, вчителями, фіксування фактів, анкетування,
спостереження, тобто так, як вони відбувалися в дійсності.
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5.

На

формувальному

етапі

на

уроках

української

мови

апробовувалися запропоновані нами вправи та завдання, які передбачали
краще засвоєння навчального матеріалу, розширення кругозору учнів та
виховання патріотичних почуттів, а також був створений дитячий клуб «Барви
Полісся», про ефективну роботу якого ми розповіли у дослідженні.
6.

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження

свідчить про те, що в кінці експерименту переважна кількість учнів глибоко
усвідомлює потреби у засвоєнні національних цінностей. Змінився і ранг
значущості основних національних цінностей для молодших школярів. У кінці
експерименту перше рангове місце для дітей стала займати рідна мова, друге
– літературно-народна творчість, третє – народні традиції, а четверте –
музична народна творчість.
Отже, зіставлення проаналізованих результатів, отриманих в кінці
контрольного

зрізу

з

даними

констатувального

зрізу

підтверджує

ефективності пропонованої системи вправ та завдань (з формування
національної самосвідомості молодших школярів засобами краєзнавчого
матеріалу Житомирщини) та необхідності подальшого її удосконалення і
планування на її основі уроків з української мови. В ході виконання роботи
поставлена мета, а також завдання, що випливали з неї, були досягнуті.
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