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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору студента 
Формування мовленнєвої особистості дитини-дошкільника складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів  напряму  

дошкільна освіта. 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засоби, форми, методи, 
прийоми формування мовленнєвої особистості дитини в закладах дошкільної 

освіти.  

  Міждисциплінарні зв’язки: «Культура мовлення та виразне читання»; 
«Психологія», «Дошкільна лінгводидактика». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення дисципліни «Формування мовленнєвої особистості 

дитини дошкільника» полягає в збагаченні знань студентів щодо теоретико-

методичних і професійно-методичних засад методики формування мовленнєвої 

особистості дітей дошкільного віку. 

1.2. Завданнями вивчення дисципліни «Формування мовленнєвої 
особистості дитини дошкільника» є:  

ознайомити студентів з теоретико-методичними засадами формування 

мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку; 
збагатити словник майбутніх фахівців фразеологізмами, образними 

виразами, малими жанрами фольклору, сформувати їхню мовну й мовленнєву 

особистість; 

ознайомити студентів з типами мовленнєвої поведінки, чинниками і 
закономірностями формування мовленнєвої особистості дітей дошкільного 

віку; 

прищепити  вміння і навички роботи з дітьми щодо формування їхньої 
мовленнєвої особистості; 

навчити розробляти діагностувальні методики, конспекти занять, 

зображувальні й мовленнєві етюди, різноманітні ігри й комунікативні ситуації з 

формування мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

здатність застосовувати мову, символіку й тексти у різноманітних формах 

та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку знань та власних можливостей; 

здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення 

необхідного результату комунікації; завершувати комунікацію і контролювати 
посткомунікативні ефекти; 

здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень. 
ІІ. Фахові:  

- здатність розробляти конспекти занять, зображувальні й мовленнєві 

етюди, різноманітні ігри й комунікативні ситуації з формування 

мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку; 



 

- здатність розрізняти типи мовленнєвої поведінки, структуру й види 

мовної особистості; 

- здатність розробляти тексти різних мовних жанрів; 
- здатність встановлювати і підтримувати потрібні контакти з дітьми, 

батьками, ефективно організовувати комунікативну й художньо-

мовленнєву діяльність у дошкільному навчальному закладі; 

- здатність володіти національно маркованими мовними одиницями, 
доречно використовувати тексти українського фольклору, фразеологізми, 

образні вислови у комунікативній і художньо-мовленнєвій діяльності 

дітей дошкільного віку; 
- здатність 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. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 
ECTS. 

Кредит 1.  

Тема 1. Мовна особистість у лінгводидактичному просторі 
Тема 2. Мовленнєва особистість як категорія лінгводидактики 
Кредит 2.  

Тема 3. Текст і дискурс в аспекті мовної особистості 

Тема 4. Чинники формування мовленнєвої особистості дітей дошкільного 

віку 

Тема 5. Компетентнісний підхід у навчально-мовленнєвій діяльності 
дитини-дошкільника  

Кредит 3.  

Тема 6. Діагностувальні методики виявлення рівнів сформованості 
мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку 

Тема 7. Змістовий аспект формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку 

  
3. Рекомендована література 

Базова 

 1. Трифонова О.С. Формування мовленнєвої особистості дітей старшого 

дошкільного віку : [монографія] / Олена Сергіївна Трифонова. – Одеса : 

Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2012. – 467 с. 

2. Трифонова О.С. Формування мовленнєвої особистості дитини-

дошкільника в умовах двомовного соціокультурного середовища // Розвиток 
особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності : [колект. 

монографія] / Богуш А.М., Грама Н.Г., Луцан Н.І.. – Одеса, 2013. – С.63-86.  

 3. Комунікативно-мовленнєвий супровід становлення україномовної 

особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти півдня України : [навчальний 



 

посібник] / А.М.Богуш, О.С. Трифонова, О.І.Кисельова. – Одеса : Видавництво 

ТОВ «Лерадрук», 2013. – 241 с. 

 4. Трифонова О. С. Компетентнісний підхід до формування мовленнєвої 
особистості дітей старшого дошкільного віку : [монографія] / Олена Сергіївна 

Трифонова. – ТОВ Лерадрук, 2012. – 203 с. 

Допоміжна 

1. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей : [книга для воспитателей 
детского сада] / Алла Генриховна Арушанова. – М. : Мозаика-Синтез, 1999. – 

272 с. 

2. Асмолов А. Г. Психология личности : [учебник] / Александр Георгиевич 
Асмолов. – М. : Издательство МГУ, 1990. – 367 с. 

3. Богуш Алла. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : 

[монографія] / Богуш Алла. – [2-е видання]. – К. : Видавничий дім «Слово», 

2010. – 374 с. 
4. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт : 

становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // 

Филологические науки. – 2001. – №1. – С. 64-72. 
5.   Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей 

дошкільного віку : [монографія] / Лариса Олександрівна Калмикова. – К. : Фенікс, 

2008. – 497 с. 

 6. Калмикова Л. О. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : 
діагностико-розвивальна програма [монографія] / Лариса Олександрівна 

Калмикова. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2010. – 212 с. 

 7. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – [Изд. 
2-е, стереотипное]. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 264 с. 

 8. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: 

[монографія]: у 2-х ч. / К. Л. Крутій. – Частина перша. Концепції, проектування, 

технології створення. – Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2009. – 320 с. 
 9. Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – М., 1988. – 429 c. 

 10. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / 

Тамара Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с. 
 11. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Старша група / 

Упоряд. В.Л.Сухар. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 208 с. – (Дошкільна освіта) 

 12. Седов К. Ф. Дискурс и личность : эволюция коммуникативной 

компетенции / Константин Федорович Седов. – М. : Лабиринт, 2004. – 320 с. 
 13. Седов К. Ф. Онтопсихолингвистика : становление коммуникативной 

компетенции человека / Константин Федорович Седов. – М. :Лабиринт, 2008. – 

320 с.  

 

15. Інформаційні ресурси 

- мережі "Інтернет" (http://vocabulary.ru/; корисні сайти: www. 

- auditorium.ru; 
  - Lib.com.ua та ін.); 

- електронної бібліотеки; 

- бібліотеки університету; 

http://vocabulary.ru/


 

- журналів: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль» та ін. 

видань. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 
 5.  Засоби діагностики успішності навчання   тести, контрольна , 

комплексна контрольна робота. 
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