
Назва: ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ  

ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА 

1. Ідентифікація 
1.01.ДВС.2.03 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2,2 год. 

За вибором студента 

Курс:І 

Семестр: І 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

 2. Мета курсу: збагатити знання студентів щодо теоретико-методичних і 

професійно-методичних засад методики формування мовленнєвої 

особистості дітей дошкільного віку. 

3. Опис курсу. 
Тема 1. Мовна особистість у лінгводидактичному просторі 

Мовна особистість у науковому вимірі. Структура і види мовної 

особистості. Типологія мовних особистостей. Типи мовленнєвої поведінки.  

Тема 2. Мовленнєва особистість як категорія лінгводидактики 

Характеристика поняття «мовленнєва особистість». Сучасні дослідження 

мовленнєвої особистості дошкільників (А.М.Богуш, Л.О.Калмикова, 

О.С.Трифонова). Теорії засвоєння мови (наслідування,  вроджених мовних 

знань і соціо-біологічна). Передумови формування мовленнєвої особистості 

дітей старшого дошкільного віку. Структура мовленнєвої особистості 

випускника дошкільного навчального закладу. 

Тема 3. Текст і дискурс в аспекті мовної особистості 

Поняття «текст» і «дискурс», їх відмінності . «Прецедентний текст», його 

характеристика. Типологія текстів у різних мовленнєвих жанрах. 

Персональний дискурс дошкільника (діалогічний і монологічний дискурси). 

Повсякденний тип мовленнєвої культури дошкільника. 

Тема 4. Чинники формування мовленнєвої особистості дітей дошкільного 

віку 

Мовна свідомість – підґрунтя мовленнєвої особистості дитини. Мовна 

картина світу в лінгводидактичному просторі Мовленнєва активність як 

чинник ефективного формування мовленнєвої особистості старшого 

дошкільника. Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування 

мовленнєвої особистості дитини. 

 

Тема 5. Компетентнісний підхід у навчально-мовленнєвій діяльності дітей 

старшого дошкільного віку  



Сутність понять «компетентність» і «компетенція». Мовна / мовленнєва 

компетенція у лінгводидактичному вимірі. Комунікативна компетенція, її 

характеристика.  

Тема 6. Принципи і педагогічні умови формування мовленнєвої 

особистості дітей дошкільного віку 

Принципи й педагогічні умови формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку. Поняття «інтеракція», «оцінно-контрольне середовище», 

«ситуації успіху». 

Тема 7. Змістовий аспект формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку 

Методи, прийоми, форми і засоби формування мовленнєвої особистості 

дітей дошкільного віку. Критерії і показники  сформованості мовленнєвої 

особистості дітей старшого дошкільного віку. Характеристика рівнів 

мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку. Діагностувальні 

методики виявлення рівнів сформованості мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку.  

4. Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку; 

  типи мовленнєвої поведінки, структуру й види мовної особистості,  

чинники і закономірності формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку; 

фразеологізми, образні вирази, малі жанри фольклору. 

вміти: 

- розробляти конспекти занять, зображувальні й мовленнєві етюди, 

різноманітні ігри й комунікативні ситуації з формування мовленнєвої 

особистості дітей дошкільного віку; 

- розробляти тексти різних мовних жанрів; 

- володіти національно маркованими мовними одиницями, доречно 

використовувати тексти українського фольклору, фразеологізми, образні 

вислови у комунікативній і художньо-мовленнєвій діяльності дітей 

дошкільного віку; 

- продуктивно співпрацювати з різними партнерами (колеги – батьки – 

діти дошкільного віку), виконувати різні ролі та функції у колективі щодо 

організації комунікативної, навчально-мовленнєвої й художньо-мовленнєвої 

діяльності. 

5. Статус у навчальному плані. 



Курс за вибором із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: доктор педагогічних наук, професор кафедри Трифонова О.С. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних 

методик, робота в мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання 

використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

9. 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

10. Мова викладання: українська 
 


