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1. Витяг з ОПП 
 

ФК-67 здатність виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, культури 

мовленнєвого спілкування; 

ФК-68 здатність розробляти діагностувальні методики з метою виявлення сформованості 

різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої компетенцій у дітей дошкільного віку; 

ФК-69 здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, розвивальне 

мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

ФК-70 здатність формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід мовленнєвої 

взаємодії з дорослими й однолітками; 

ФК-71 здатність розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології організації та 

управління навчально-мовленнєвою й художньо-мовленнєвою діяльністю в дошкільному 

закладі; 

ФК-72 здатність здійснювати керівництво мовленнєвою й художньо-мовленнєвою 

діяльністю дітей у різних формах її організації; 

ФК-73 здатність аналізувати й оцінювати навчально-мовленнєву й художньо-мовленнєву 

діяльність дітей дошкільного віку; 

ФК-74 здатність створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й художньо- 

мовленнєвої діяльності дітей у днз із залученням батьків; 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 
Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 01 Освіта 
Нормативна 

Спеціальність 012 
Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання – 

презентація 

«Психолінгвістичний і 

психологічний аспекти 

навчання мови дітей 

дошкільного віку» з 

власним аналізом 
наукових шкіл 

 Рік підготовки: 

1-й  

 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

1-й  

Лекції 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 

студента - 70 

 

 

 
Ступінь 

бакалавра 

30  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: для денної форми навчання – 120 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 

70 год. – самостійна робота (40% /- 60 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: є розкриття теоретико-методичних аспектів організації 

занять з розвитку рідного мовлення в дошкільному навчальному закладі; 

формування у студентів умінь і навичок ефективного поєднання на практиці 

теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками розвитку 

рідного мовлення в дошкільників. 

Завдання курсу: дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» є: 

- ознайомити студентів з теоретичними засадами розвитку мовлення 

дошкільників; з технологіями розвитку мовлення дітей раннього й 

дошкільного віку в навчально-мовленнєвій і художньо-мовленнєвій 

діяльності; 

- прищепити педагогічні вміння і навички з мовленнєвої роботи з 

дітьми в дошкільному навчальному закладі (діагностувати різні види 

мовленнєвої і художньо-мовленнєвої компетенцій дошкільників; 

створювати розвивальне мовленнєве середовище; аналізувати й 

оцінювати навчально-мовленнєву й художньо-мовленнєву діяльність 

дітей та ін.); 

- навчити створювати творчі проекти з організації мовленнєвої 

діяльності, складати конспекти занять, дидактичні ігри і вправи, 

сценарії літературних ранків, національних свят. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах, 

інтерпретувати таблиці, схеми здатність застосовувати мову, символіку й 

тексти у різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку 

знань та власних можливостей; 

ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення 

необхідного результату комунікації; завершувати комунікацію і 

контролювати посткомунікативні ефекти; 

ЗК -13здатність виявляти на рівні понятійного мислення проблеми людини 

для розуміння позиції людини іншого світогляду; 

ЗК -14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

ІІ. Фахові: 

ФК-67 здатність виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, 

культури мовленнєвого спілкування; 

ФК-68 здатність розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої 

компетенцій у дітей дошкільного віку; 



ФК-69 здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, 

розвивальне мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

ФК-70 здатність формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід 

мовленнєвої взаємодії з дорослими й однолітками; 

ФК-71 здатність розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології 

організації та управління навчально-мовленнєвою й художньо-мовленнєвою 

діяльністю в дошкільному закладі; 

ФК-72 здатність здійснювати керівництво мовленнєвою й художньо- 

мовленнєвою діяльністю дітей у різних формах її організації; 

ФК-73 здатність аналізувати й оцінювати навчально-мовленнєву й 

художньо-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку; 

ФК-74 здатність створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ із залученням батьків. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. 

Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності мовленнєвого 

розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

Тема 3. Огляд сучасних програм з організації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками. 

Тема 4. Історичні етапи становлення педагогічних систем мовленнєвого 

розвитку. 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку мовлення дітей раннього й 

дошкільного віку в навчально-мовленнєвій діяльності. 

Тема 1. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього віку. 

Тема 2. Виховання звукової культури мовлення в ранньому та дошкільному 

віці. 

Тема 3. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 

Тема 4. Теорія і технологія формування граматичного правильного 

мовлення. 

Тема 5. Теорія і технології розвитку зв'язного мовлення дошкільників. 

Методика розвитку діалогічного мовлення дітей. 

Кредит 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в 

ДНЗ. 

Тема 1. Організаційно-методична робота в дошкільних закладах з 

мовленнєвого розвитку дошкільників. 



Тема 2. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 

Тема 3. Наступність роботи ДНЗ та школи з питань розвитку мовлення дітей. 

Кредит 4. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ 

Тема 1. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. Сутність і 

структура художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

Тема 2. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в 

дошкільному закладі освіти 

Тема 3. Методика організації та керівництва образотворчо-мовленнєвою 

діяльністю дітей 

Тема 4. Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності 

дітей 

Тема 5. Текст і дискурс в аспекті мовної особистості 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усьог 

о 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. 

Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики 

Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в 
контексті дитячого розвитку. 

5 2 1 - - 2 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку 

мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі 

дошкільного дитинства. 

7 2 1 - - 4 

Тема 3. Огляд сучасних програм з 

організації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками. 

10 2 2 - - 6 

Тема 4. Історичні етапи становлення 

педагогічних систем мовленнєвого 

розвитку. 

8 2 - - - 6 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку мовлення дітей раннього 

й дошкільного віку в навчально-мовленнєвій діяльності 

Тема 1. Специфіка організації 

мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

6 2 - - - 4 

Тема 2. Виховання звукової культури 

мовлення в ранньому та дошкільному 

віці. 

8 2 2 - - 4 

Тема 3. Теорія і технологія розвитку 
словника дітей. 

8 2 2 - - 4 



Тема 4. Теорія і  технологія 

формування   граматичного 

правильного мовлення. 

8 2 2 - - 4 

Тема 5. Теорія і технології розвитку 

зв'язного мовлення дошкільників. 

Методика розвитку діалогічного 

мовлення дітей. 

16 2 4 - - 10 

Кредит 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в 

ДНЗ. 

Тема 1.  Організаційно-методична 

робота  в дошкільних закладах з 

мовленнєвого розвитку дошкільників. 

5 2 1 - - 2 

Тема 2. Теорія та технологія 

підготовки дітей до грамоти та 

читання. 

4 - - - - 4 

Тема 3. Наступність роботи ДНЗ та 

школи з питань розвитку мовлення 

дітей. 

6 2 1 - - 3 

Кредит 4. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ 

Тема 1. Художньо-мовленнєва 

діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність і структура художньо- 

мовленнєвої діяльності дітей 

4 2 1 - - 1 

Тема 2. Методика організації 

художньо-мовленнєвої діяльності в 

дошкільному закладі освіти 

4 2 1 - - 1 

Тема 3. Методика організації та 

керівництва  образотворчо- 

мовленнєвою діяльністю дітей 

4 2 1 - - 1 

Тема 4. Організація театрально-ігрової 

та театрально-мовленнєвої діяльності 

дітей 

7 2 1 - - 4 

Тема 5. Текст і дискурс в аспекті 
мовної особистості 

10 - - - - 10 

Усього годин: 120 30 20   70 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення 

дошкільників. Історія  становлення та  розвитку 
дошкільної лінгводидактики. 

4 

1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого 
розвитку. 

1 



2. Теоретичні   засади  розвитку  мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного 

дитинства. 

1 

3. Огляд сучасних програм з організації мовленнєвої роботи 
з дошкільниками. 

2 

 Кредит 2. Теорії і технології розвитку мовлення дітей 

раннього й дошкільного віку в навчально- 

мовленнєвій діяльності. 

10 

1. Виховання звукової культури мовлення в ранньому та 

дошкільному віці. 

2 

2. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 2 

3. Теорія і технологія формування граматичного 
правильного мовлення. 

2 

4. Теорія і технології розвитку зв'язного мовлення 

дошкільників. Методика розвитку діалогічного мовлення 

дітей. 

4 

 Кредит 3.Організаційно-методичні основи мовленнєвої 

роботи в ДНЗ. 

2 

1. Організаційно-методична робота в дошкільних закладах з 
мовленнєвого розвитку дошкільників. 

1 

2. 
Наступність роботи ДНЗ та школи з питань розвитку 

мовлення дітей. 

1 

 Кредит 4. Організація художньо-мовленнєвої 

діяльності в ДНЗ 

4 

1. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна 

категорія. Сутність і структура художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей 

1 

2. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в 
дошкільному закладі освіти 

1 

3. Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої 
діяльності дітей 

2 

Разом: 20 

8. Самостійна робота 
Кредит 

та тема 

Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи) 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Кредит № 1 

Тема: 

«Історичні 

етапи 

становлення 

педагогічних 

1.1. Реферат з теми «Лінгводидактична концепція 

К.Д.Ушинського (В.О.Сухомлинського, С.Ф. Русової, 

І.І.Срезнєвського (на вибір) з мовленнєвого розвитку 

дошкільників. 

20 40 



систем 

мовленнєвого 

розвитку» 

1.2. Список творів К.Д.Ушинського та 

В.О.Сухомлинського, що доступні дітям дошкільного 

віку. 

20  

Кредит № 2 

Тема: 

«Специфіка 

організації 

мовленнєвої 

роботи з 

дітьми 

раннього 

віку» 

2.1. Конспект першоджерела монографії A.M. Богуш 
«Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 

років» стор. 9 – 106. 

10 40 

2.2. Конспекти занять для груп раннього віку: 

індивідуально-групового заняття з дітьми другого і 

третього року життя. 

20 

2.3. Контрольна робота № 1 10 

Кредит № 3 

Тема: 

«Методика 

організації та 

керівництва 

образотворчо- 

мовленнєвою 

діяльністю 

дітей» 

3.1. Комп’ютерна презентація про українського 

художника-ілюстратора; визначення мовленнєвих 

завдань, що вирішуватимуться в процесі 

ознайомлення з його ілюстраціями. 

16 40 

3.2. Конспект бесіди за змістом казкових ілюстрацій 
(казкові ілюстрації виготовити самостійно). 

14 

3.3. Контрольна робота № 2 10 

Кредит № 4 

Тема: «Текст і 

дискурс в 

аспекті 

мовної 

особистості» 

4.1. Творче есе: розповіді-пояснення дітям 

міфологічних понять (Дана, Велес, Лада, Ярило, 

Дажбог, Русалії, Купайло, Мокоша, Доля, Коляда). 

10 40 

4.2. Папки-пересувки з фольклорними творами (знати 

напам’ять). 

10 

4.3. Проект з тем (одну на вибір): 
- «Інноваційні технології та їх використання у 

формуванні мовленнєвої особистості дитини- 

дошкільника»; 

- «Цікавинка Мова»; 

- «Всесвітня подорож Мови і Мовлення»; 

- «Як Скоромовчик із Лічильником мандрували»; 

- «Як Дрімота вночі дітей розважає»; 

- «Дитина творить казку…»; 

- «Виховуємо ввічливих дітей»; 

- «Знайомимо дітей з українською міфологією»; 

- «Формуємо мовленнєву компетенцію дітей в різних 

видах діяльності»; 

- «Використання фразеологізмів у навчально- 

виховному процесі дошкільного навчального 

закладу»; 

- «Мовленнєвий етикет українських дітей». 

20 

Всього балів за самостійну роботу 160 балів 160 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

презентація «Психолінгвістичний і психологічний аспекти навчання 

мови дітей дошкільного віку» з власним аналізом наукових шкіл 

10. Методи навчання 



лекції із застосуванням наочного матеріалу, комп’ютерні й АРТ- 

технології, ділові ігри, проблемні завдання, диспути, образотворчі й 

мовленнєві етюди, тренінги. 

11. Методи контролю 

експрес-опитування на практичних заняттях, оцінка якості виконання 

практичних, самостійних завдань, контрольні роботи, підсумкова комплексна 

контрольна робота, тестування. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Кредити І ІІ ІІІ ІV Накопи 

чуваль 

ні бали 

Сума 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3  

60 Практичні 
заняття 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Самостійна 
робота 

40 40 40 40 160 

Контроль 

на робота 
 10 10  20 

Іспит 160 160 
Разом 400 400 
Оцінка 100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89  

4 (добре) 
 

4/добре/ зараховано 
C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 3/задов./ зараховано 

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник - Формування фонетичної 

компетенції в дітей 5-го року життя, 2015 (Трифонова О.С.) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 



1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012 

2. Богуш A.M., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Підручник для 

ВНЗ. - К.: Вища школа, 2011. - 540 с. 

3. Дошкільна лінгводидактика. - Хрестоматія / Укл. A.M. Богуш. - К. : 

Слово, 2006. - 746 с. 

4. Богуш A.M. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. 

Монографія. - К. : Слово, 2015. - 376 с. 

5. Богуш A.M., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей 

дошкільного віку: мовленнєві ігри, вправи, ситуації. - К. : «Слово», 2014. – 

205 с. 

6. Богуш A.M. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Х.: Ранок, 

2015.-176 с. 

7. Богуш А., Гавриш Н, Котик Т. Методика організації художньо- 

мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. –К.: 

Видавничий дім «Слово», 2006. - 304 с. 

8. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного 

віку (6-й рік життя). – К., 2017. – 46 с. 

9. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку - К: Освіта, 

2016 

10. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та 

виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2017. – 268 с. 

11. Стежинки у Всесвіт : програма для дітей п’ятирічного віку / автор. 

кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2017. – 124 с. 

12. Трифонова О.С. Формування фонетичної компетенції в дітей 5-го 

року життя [навчально-методичний посібник]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 241 

с. 

13. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля» / О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2017. – 264 с. 

Допоміжна 

1. Гавриш Н.В. Художнє слово і дитяче мовлення: Метод. посібник для 

вихователів. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1999. –170 с. 

2. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці. – 

Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2001. – 218 с. 

3. Кононенко В.І. Українська етнолінгводидактика. - Івано-Франківськ, 

1995 

4. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. - 

Запоріжжя, 1998 



 
1999 

 
1999 

5. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. - К: Грайлик, 

 
6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. - К: Либідь, 

 
7. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. пос. для студентів 

ВНЗ / Під ред. Л.О. Калмикової. -К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний 

інститут, в-во «Фенікс», 2008. - 235 с. 

8. Фердінанд де Сосюр. Курс загальної лінгвістики. - К: Основи, 1998 

9. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів // Упор. 

К.Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя, 2000. 

Інформаційні ресурси 

1. Журнал «Дошкільне виховання». З 1995-2017 включно. Електронний 

каталог. Режим доступу http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?book=4143 

2. Журнал «Палітра Педагога» з 2000 року по 2017. Електронний 

каталог. Режим доступу http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=72 

3. Журнал «Джміль». Електронний каталог 

http://presspoint.ua/read/12431?. 

http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?book=4143
http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=72
http://presspoint.ua/read/12431
http://presspoint.ua/read/12431
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дошкільна 

лінгводидактика» складена Трифоновою О.С. відповідно до освітньо- 

професійної   програми   підготовки   ступеня   бакалавра   спеціальності    

012 Дошкільна освіта. 

Міждисциплінарні зв’язки: Українська мова за професійним 

спрямуванням, Дитяча психологія, Дитяча література, Дошкільна педагогіка. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дошкільна 

лінгводидактика» є розкриття теоретико-методичних аспектів 

організації занять з розвитку рідного мовлення в дошкільному 

навчальному закладі; формування у студентів умінь і навичок 

ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з  

інноваційними педагогічними методиками розвитку рідного мовлення 

в дошкільників. 

Завданнями вивчення дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» 

є: - ознайомити студентів з теоретичними засадами розвитку мовлення 

дошкільників; з технологіями розвитку мовлення дітей раннього й 

дошкільного віку в навчально-мовленнєвій і художньо-мовленнєвій 

діяльності; 

- прищепити педагогічні вміння і навички з мовленнєвої роботи з 

дітьми в дошкільному навчальному закладі (діагностувати різні види 

мовленнєвої і художньо-мовленнєвої компетенцій дошкільників; 

створювати розвивальне мовленнєве середовище; аналізувати й 

оцінювати навчально-мовленнєву й художньо-мовленнєву діяльність 

дітей та ін.); 

- навчити створювати творчі проекти з організації мовленнєвої 

діяльності, складати конспекти занять, дидактичні ігри і вправи, 

сценарії літературних ранків, національних свят. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах, 

інтерпретувати таблиці, схеми здатність застосовувати мову, символіку й 

тексти у різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку 

знань та власних можливостей; 



ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення 

необхідного результату комунікації; завершувати комунікацію і 

контролювати посткомунікативні ефекти; 

ЗК -13 здатність виявляти на рівні понятійного мислення проблеми людини 

для розуміння позиції людини іншого світогляду; 

ЗК-14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень. 

ІІ. Фахові: 

ФК-67 здатність виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, 

культури мовленнєвого спілкування; 

ФК-68 здатність розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої 

компетенцій у дітей дошкільного віку; 

ФК-69 здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, 

розвивальне мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

ФК-70 здатність формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід 

мовленнєвої взаємодії з дорослими й однолітками; 

ФК-71 здатність розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології 

організації та управління навчально-мовленнєвою й художньо-мовленнєвою 

діяльністю в дошкільному закладі; 

ФК-72 здатність здійснювати керівництво мовленнєвою й художньо- 

мовленнєвою діяльністю дітей у різних формах її організації; 

ФК-73 здатність аналізувати й оцінювати навчально-мовленнєву й 

художньо-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку; 

ФК-74 здатність створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ із залученням батьків. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит  1.   Теоретичні   засади  розвитку  мовлення  дошкільників. 

Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

Тема 3. Огляд сучасних програм з організації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками. 

Тема 4. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку. 



Кредит 2. Теорії і технології розвитку мовлення дітей раннього й 

дошкільного віку в навчально-мовленнєвій діяльності. 

Тема 1. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

Тема 2. Виховання звукової культури мовлення в ранньому та 

дошкільному віці. 

Тема 3. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 

Тема 4. Теорія і технологія формування граматичного правильного 

мовлення. 

Тема 5. Теорія і технології розвитку зв'язного мовлення дошкільників. 

Методика розвитку діалогічного мовлення дітей. 

Кредит 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в 

ДНЗ. 

Тема 1. Організаційно-методична робота в дошкільних закладах з 

мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Тема 2. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 

Тема 3. Наступність роботи ДНЗ та школи з питань розвитку мовлення 

дітей.  
Кредит 4. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ 

Тема 1. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність і структура художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

Тема 2. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в 

дошкільному закладі 

Тема 3. Методика організації та керівництва образотворчо- 

мовленнєвою діяльністю дітей 

Тема 4. Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої 

діяльності дітей 

Тема 5. Текст і дискурс в аспекті мовної особистості 

3. Рекомендована література 

Базова 

2. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012 

2. Богуш A.M., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Підручник для 

ВНЗ. - К.: Вища школа, 2011. - 540 с. 

3. Дошкільна лінгводидактика. - Хрестоматія / Укл. A.M. Богуш. - К. : 

Слово, 2006. - 746 с. 

4. Богуш A.M. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. 

Монографія. - К. : Слово, 2015. - 376 с. 



5. Богуш A.M., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей 

дошкільного віку: мовленнєві ігри, вправи, ситуації. - К. : «Слово», 2014. – 

205 с. 

6. Богуш A.M. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Х.: Ранок, 

2015.-176 с. 

7. Богуш А., Гавриш Н, Котик Т. Методика організації художньо- 

мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. –К.: 

Видавничий дім «Слово», 2006. - 304 с. 

8. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного 

віку (6-й рік життя). – К., 2017. – 46 с. 

9. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку - К: Освіта, 

2016 

10. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та 

виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2017. – 268 с. 

11. Стежинки у Всесвіт : програма для дітей п’ятирічного віку / автор. 

кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2017. – 124 с. 

12. Трифонова О.С. Формування фонетичної компетенції в дітей 5-го 

року життя [навчально-методичний посібник]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 241 

с. 

13. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля» / О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2017. – 264с. 

Допоміжна 

1. Гавриш Н.В. Художнє слово і дитяче мовлення: Метод. посібник для 

вихователів. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1999. –170 с. 

2. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці. – 

Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2001. – 218 с. 

3. Кононенко В.І. Українська етнолінгводидактика. - Івано-Франківськ, 

1995 

4. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. - 

Запоріжжя, 1998 

5. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. - К: Грайлик, 

1999 

 
1999 

 
6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. - К: Либідь, 

 
7. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. пос. для студентів 

ВНЗ / Під ред. Л.О. Калмикової. -К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний 

інститут, в-во «Фенікс», 2008. - 235 с. 



8. Фердінанд де Сосюр. Курс загальної лінгвістики. - К: Основи, 1998 

9. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів // Упор. 

К.Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя, 2000. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, контрольні 

роботи, комплексна контрольна робота, експрес-опитування. 
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4.1. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення 

залишкових знань з дисципліни 

 
№ 1 

1. Схарактеризуйте форми організованого навчання навчально-мовленнєвої 

діяльності в дошкільному навчальному закладі. 

2. Розкрийте значення народних ігор з текстами в мовленнєвому розвитку 

дошкільників. 

3. Проаналізуйте поданий фрагмент конспекту заняття з розвитку мовлення 

(визначте вікову групу, тип заняття, мету, словник, матеріал до нього; методи і 

прийоми, що використовуються). 

Хід заняття. Вихователь повідомляє, що мешканці острову Вихованості 

надіслали нам фотографії і підписи до них. Потрібно до кожної фотографії 

дібрати підписи. На вітрині виставляються картки з різними ситуаціями 

(Зухвалочка зустрічає у крамниці маму своєї подруги; Грубіянко ненавмисне 

штовхає дівчинку; Дівчинка прощається з Нечемою; Зневажайко прийшов на день 

народження до Зухвалочки; Нечема втішає хворого їжачка). Діти розглядають 

ілюстрації. Вихователь зачитує формули мовленнєвого етикету, а діти 

добирають відповідні картки і повторюють фрази, які б сказали герої в цій 

ситуації. 

4. Пригадайте і запишіть тексти забавлянок. 

 

№ 2 

1. Дайте визначення комунікативної компетенції як кінцевої мети 

мовленнєвої діяльності дошкільників. 

2. Розкрийте методику виховання звукової культури мовлення дітей на 

заняттях. 

3. Прочитайте план-конспект заняття. Визначте його тип і завдання: 

1. Показ настільного театру іграшок по казці «Котик і півник». 
2. Бесіда за змістом вистави: 

- Назвіть головних персонажів. 

- Чим займалися котик і півник? 

- Який наказ давав котик півнику? 

- Як сталося, що півник опинився у лисички? 

- Що кричав півник, коли його несла лисичка? 

- Хто допоміг півнику врятуватися? 
- Розкажіть, як це сталося? 

3. Лексико-граматичні вправи: 
«Добери слово» (вихователь пропонував дітям пригадати, якими 

образними словами названо у казці котика, лисичку). 

4. Імітаційно-ігрові вправи: 

а) «Скажи тим же голосом» (кожна дитина обирала собі персонажа з 

казки, в певному епізоді говорила тим же голосом, що і герой, будь-яку 

фразу). 

б) «Повтори фразу» (вихователь пропонував дітям повторити фразу 

«Ходи, ходи, півнику, до мене» сумно, радісно, страшно). 
4. Пригадайте і запишіть тексти колисанок. 



№ 3 

1. Дайте визначення таким поняттям, як «культура спілкування» і 

«мовленнєвий етикет». 

2. Розкрийте методику формування граматичної правильності мовлення дітей. 

3. Визначте мету мовленнєвої гри, доберіть до неї словник і матеріал: 
Хід гри. Дітям дається завдання подзвонити до хворого друга, втішити 

його, після цього запросити на день народження, яке відбудеться за 

тиждень. 

4. Пригадайте і запишіть тексти лічилок. 

 

№ 4 

1. Розкрийте методику навчання дітей дошкільного віку діалогічного мовлення. 
2. Визначте типові граматичні помилки в мовленні дітей молодшого 

дошкільного віку. 

3. Визначте, в якій віковій групі можна використовувати поданий нижче 

текст, на яких заняттях? Визначте усі можливі види роботи з цим 

текстом. 

Кішка 

А це кішка Мариська. Вона в коморі мишу спіймала, за це її господиня 

молочком нагодувала. Сидить Мариська на килимку сита, задоволена. 

Пісеньки виспівує, муркотить, а її кошенятко маленьке – йому муркотіти 

не цікаво. Воно саме з собою бавиться – саме себе за хвіст ловить, на всіх 

пирскає, дметься, настовбурчується. 
4. Пригадайте і запишіть прислів’я і приказки до теми «Мова». 

 
 

№ 5 

1. Поясніть різницю в поняттях «монолог», «текст». 

2. Схарактеризуйте розвиток мовлення дітей першого року життя. 
3. Прочитайте конспект заняття. Визначте до нього завдання, матеріал, вкажіть, 

з якого розділу це заняття: 

Хід заняття. Діти, відгадайте загадки: 

Сидить дівчина в коморі Білі зуби маю, та усі ховаю, 

А коса її надворі (морква) Довгі коси маю, та не заплітаю (кукурудза 
 

Сидить Марушка в семи кожушках Без рук, без ніг – 

Хто її роздягає – той сльози проливає а на тин лізе (гарбуз) 

(цибуля) 
Діти, подивіться, яку гарну й цікаву книжку приніс нам Ілюстравчик. 

Ця книжка називається «Гопак». Хто знає, що таке гопак? Так, правильно, 

це український народний танець. Послухайте цю віршовану казку 

(вихователь розповідає казку, діти розглядають ілюстрації). Діти, хто 

малює ілюстрації до книг? Так, правильно, художники-ілюстратори. 

Ілюстрації до цієї книжки намалювала українська художниця-ілюстратор 

Оксана Харук. А зараз діти ви самі будете письменниками і за  

ілюстраціями розкажете цю веселу казочку. При потребі вихователь 

допомагає дітям навідними запитаннями: Хто усівся на тину? Що 



насвистує шпак? Хто першим пішов у танок? Що сказано в тексті про 

моркву? Як письменниця назвала кукурудзу? Що написано про танець 

гарбуза? Як мак назвав гарбуза? (незграбний, вайлуватий). Діти, а чому всі 

танцюють, усі радіють? Як про це сказано в тексті? (Літнє тепле сонце 

гріє, все танцює, все радіє). (Діти складають розповіді). 

Наприкінці заняття діти одягають шапочки-маски овочів і разом із 

Ілюстравчиком танцюють гопак. 

4. Пригадайте і запишіть тексти примовок. 

 
 

№ 6 

1. Визначте схожість і відмінність понять «навчально-мовленнєва діяльність», 

«мовленнєво-ігрова діяльність». 
2. Схарактеризуйте розвиток мовлення дітей другого року життя. 

3. Розробіть хід бесіди з теми «Культура спілкування». 
Мета: узагальнити знання дітей про правила поведінки під час спілкування. 

Матеріал: сюжетні картинки до знайомих творів. 

4. Пригадайте і запишіть тексти дитячих українських народних пісень. 

 
 

№ 7 

1. Визначте принципи організації словникової роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку. 

2. Схарактеризуйте розвиток мовлення дітей третього року життя. 
3. Проаналізуйте поданий фрагмент конспекту заняття з розвитку мовлення 

(визначте вікову групу, мету, словник, матеріал до нього; методи і прийоми, 

що використовуються). 

Хід заняття. Вихователь повідомляє, що сьогодні до дітей завітав 

Зневажайко, який просить допомогти йому розв’язати завдання, а то на 

острові Вихованості над ним усі сміються, бо він не вміє правильно 

поводитись. 

– Два друга зустрілись на вулиці. Завдання: привітатись, поцікавитись, куди 

йде друг, попрощатись. 

– Дівчинка хоче піти в гості до подруги, потрібно попросити бабусю 

відпустити її. Завдання: спитати, чи можна піти до подруги,  

попрощатись. 

– Тетянка прийшла на день народження до подруги. Завдання: привітатись, 

привітати дівчинку з днем народження. 

Діти обирають собі партнера і виконують завдання. Решта дітей разом із 

Зневажайком оцінюють кожну пару і обирають найкращу. 

4. Пригадайте і запишіть тексти закличок. 



№ 8 

1. Розкрийте  сутність звукового аналітико-синтетичного методу навчання 

грамоти. 

2. Схарактеризуйте принципи навчання дітей рідної мови. 

3. Розробіть фрагмент заняття з розвитку мовлення «Кімната Питайлика» для 

дітей середнього дошкільного віку. 

Мета: виховувати інтонаційну виразність мовлення в дітей, силу голосу, 

темп, наголос; активізувати запитання і відповіді на них. 

4. Пригадайте і запишіть тексти колисанок. 

 

№9 

1. Схарактеризуйте засоби розвитку мовлення дітей. 

2. Опишіть розвиток мовлення дітей четвертого року життя. 

3. Визначте, з якою метою застосовуватиметься така діагностувальна методика, 
як: 

Вихователь повідомляє дитині, що лисичка-сестричка ніяк не хоче 

виконувати завдання, а в будиночок потрапити їй хочеться. Вона завжди 

була хитренькою і тому придумала цікаву гру: вона принесла із собою 

багато м’яких іграшок, різних предметів, буде показувати й називати тобі 

іграшку чи картинку, а ти будеш ласкаво її називати. (Пропонуються такі 

іграшки: мавпа, слон, їжак, заєць, лисиця, вовк, ведмідь, білка, дід, баба, мати, 

тато, дитина, книга, рука, сонце, яблуко, ніч, зірка, ластівка). 

4. Пригадайте і запишіть тексти примовок. 
 

№ 10 

1. Розкрийте сутність фонетичної компетенції дітей. 

2. Визначте розвивальні, навчальні та виховні цілі у процесі мовленнєвої 

діяльності. 

3. Розробіть заняття з розвитку мовлення. Тема: «Складання сюжетної 

розповіді за картиною «Поділись іграшками» для дітей старшого 

дошкільного віку. 

Завдання: Зв’зне мовлення: вчити дітей складати сюжетну розповідь за 

картиною, придумувати назву до картини. 

Словник. Збагатити словник дітей словами: земляни, інопланетянин, 

назвами предметів, назвами дій. Вчити розрізняти номінативну функцію 

слова, поняття предмет і слово. 

Граматика. Продовжувати вчити дітей складати речення зі сполучниками: 

що, тому що, нехай, через те що. 

Виховувати у дітей вміння оцінювати свої вчинки і вчинки товаришів. 
Матеріал: картина Н.І.Зеленко «Поділись іграшками», інопланетянин, 

літаюча тарілка, фішки, будиночки (схеми), іграшковий м’яч. 

4. Пригадайте і запишіть тексти мирилок. 

 
 

№ 11 

1. Схарактеризуйте методи та прийоми навчання дітей розповідання. 
2. Обґрунтуйте необхідність і види індивідуальної роботи з дітьми з 

мовленнєвої діяльності у повсякденні. Визначте мету. 



3. Визначте, з якою метою застосовуватиметься така діагностувальна методика, 

як: 

Вихователь повідомляє дитині, що мишка-шкряботушка отримала від 

дідуся Громовичка таке завдання: їй треба придумати якомога більше слів до 

картинок, які їй дав дідусь, а вона соромиться. Давай допоможемо їй: вона буде 

показувати тобі картинки, а ти будеш їх «одягати» в красиві слова, які б 

відповідали на запитання «який?» (Пропонуються такі предмети: пролісок, 

сонячний промінчик, береза, білочка, вовк, одяг, кавун, дівчина, воїн, листя, мова, 

ялинка, зима, осінь, метелик, очі, лебідь, вітер). 

4. Пригадайте і запишіть загадки про овочі. 

 
 

№ 12 

1. Визначте зміст різних видів мовленнєвої компетенції дошкільників. 

2. Схарактеризуйте розвиток мовлення дітей п’ятого року життя. 
3. Визначте мету використання такої вправи, як «Порівняй мене»: Дитині 

пропонується промовити: лисичка ходить легко, немов….; вовк біжить 

швидко, як…; зайчик трясеться, мов…; півник співає голосно, як…; 

білочка пушиста, немов…; зимовий зайчик білий, мов…; у колобка щічки 

рум’яні, наче…; жирафа висока, наче… Розробіть дидактичні вправи на 

збагачення словника дітей. 

4. Пригадайте і запишіть тексти закличок. 

 

 

 

№ 13 

1. Схарактеризуйте методи та прийоми навчання дітей вимови звуків рідної 

мови. 

2. Розкрийте методику навчання дітей розповіді за картинами. 

3. Визначте, з якою метою застосовуватиметься така діагностувальна методика, 

як «Я – маска»: 

Вихователь роздає дітям маски із зображенням тварин, пропонує уявити, 

що вони перевтілились у тварин й описати себе. Розробіть 

діагностувальну методику задля перевірки сформованості в дитини 

фонетичної компетенції. 

4. Пригадайте і запишіть фразеологізми. Проілюструйте прикладом розповіді- 

пояснення дітям одного з них. 

 
 

№ 14 

1. Опишіть структуру заняття з навчання переказу. 

2. Схарактеризуйте розвиток мовлення дітей шостого року життя. 

3. Розробіть конспект заняття за поданою темою і метою: 

Фрагмент заняття з розвитку мовлення. Мій літній відпочинок. 
Мета: вчити дітей міркувати, логічно, послідовно, змістовно будувати 

розповідь із власного досвіду, дотримуватись структури розповіді  

(зав’язка, кульмінація, розв’язка). 



Матеріал: малюнки про літо, аудіофрагмент «Літо», хлопчики Мрійник і 

Красномовник. 

4. Пригадайте і запишіть тексти примовок. 

 
 

№ 15 

1. Розкрийте зміст мовленнєвої готовності дитини до навчання у школі. 

3. Опишіть методику навчання дітей переказу літературних творів. 
3. Сформулюйте тематику індивідуальних консультацій для батьків з проблеми 

організації мовленнєвої діяльності дітей. 

4. Пригадайте і запишіть тексти колисанок. 

 
 

№ 16 
1. Розкрийте структуру мовленнєвої діяльності. Дайте характеристику її 

основних компонентів. 

2. Схарактеризуйте методи і прийоми розвитку словника в ранньому віці. 

3. Розробіть словник формул мовленнєвого етикету в ситуації «Вибачення», 

«Знайомство», «Співчуття». 
4. Пригадайте і запишіть тексти забавлянок. 

 

№ 17 

1. Дайте визначення художньо-мовленнєвої діяльності, розкрийте особливості 

її перебігу на етапі дошкільного дитинства. 

2. Схарактеризуйте принципи ознайомлення дітей з художніми творами. 
3. Схарактеризуйте творчість одного з українських художників-ілюстраторів 

сучасності. Висловіть критичні зауваження чи пропозиції до його 

ілюстрацій. 

4. Пригадайте і запишіть тексти колисанок. 

 
 

№ 18 

1. Обґрунтуйте принципи добору української художньої літератури. 

2. Розкрийте структуру художньо-мовленнєвої діяльності. Дайте 

характеристику її основних компонентів. 

3. Напишіть твір мініатюру за одним із прислів’їв: 

- Від теплого слова і лід розмерзає. 
- Кожен край має свій звичай. 

4. Пригадайте і запишіть тексти забавлянок. 

 
 

№ 19 

1. Схарактеризуйте літературні жанри, які застосовуються в 

роботі з дітьми. 

2. Розкрийте  роль різних жанрів мистецтва в художньо- 

мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку. 



3. З поданого нижче тексту випишіть  експресивну лексику. 

Як Ви поясните її дітям? 

Наша хата (За Д.Чередниченком) 

Мамина хата в саду, як у віночку. Коло хати – вишні, черешні, яблуні, 

калина. Перед вікнами – бузок, барбарис, а під вікнами – півники, красоля, півонії, 

крин, нагідки. А в саду є проліски, ряст, сині черевички, барвінок. З весни до осені 

коло хати – квіти. Барвисті, пахучі. І хата ошатна. І на душі приємно. Наша хата і 

ми – немов у віночку. 

4. Пригадайте і запишіть тексти лічилок. 

 

№ 20 

1. Схарактеризуйте форми організованого навчання художньо-мовленнєвої 

діяльності в дошкільному навчальному закладі. 

2. Розкрийте значення народних ігор з текстами в художньо-мовленнєвому 

розвитку дошкільників. 

3. Проаналізуйте поданий конспект заняття (визначте вікову групу, тип 

заняття, методи і прийоми, що використовуються). 

Мета: закріпити знання про віршований жанр (є рима, вірші створюють 

настрій); розвивати вміння розуміти гумор, допомогти зрозуміти значення 

образних висловів; активізувати словник визначень у процесі мовленнєвих ігор; 

розвивати уяву. 

Хід заняття: 1. вправа для відпрацювання дикції: 
Три дуже милі феї 

Були в оранжереї 

Булки з маслом їли, 

А сукні замастили. 

І мили фей небрежних 

Із лійок дуже величезних. 
Вихователь: Діти, пригадаймо наш секрет: що можна робити за допомогою 

віршів? (Настрій). Яким може бути настрій? Який настрій найкращий? Ви 

полюбляєте солодощі? Назвіть усе солодке, солодощі також покращують 

настрій. Що ви робите, коли вам весело? Я бачу, що ви всі смієтеся, радієте, 

посміхаєтесь. 

(Вихователь розповідає вірш). Діти, пригадайте всі „солодощі” цього вірша 

(горішки в цукрі, інжир, халва, рахат –лукум, лимонад, виноград, цукерки). А як 

звали чарівника? Що таке крем-брюле? 

Римувальне завдання: лимонаду-.......винограду, ошатні -... шоколадні, посиділи 

–з’їли. Скажіть, а це добре, коли ти їси багато солодкого? 
Вихователь пропонує всім разом, використовуючи схематичне зображення, 

весело переказати вірш. Цікаво, а який він, капітан Крем-брюле? Спробуйте 

малюнком показати, яким ви собі його уявляєте. 

4. Пригадайте і запишіть прислів’я і приказки до теми «Мова». 



№ 21 

1. Визначте схожість і відмінність понять «театрально-ігрова діяльність», 

«театрально-мовленнєва діяльність». 

2. Дайте характеристику малих фольклорних жанрів. Покажіть їх місце у 

структурі занять з різних розділів програми (на прикладах). 

3. За поданим нижче фрагментом вірша складіть ліричну казку для дітей 

старшого дошкільного віку: 

Ждіте, ждіте, любі діти! 

Літо знов прилине, 

Прийде мила годинонька, 

Як зима, та згине. (Л.Українка) 

4. Пригадайте і запишіть тексти загадок. 
 

№ 22 

1. Схарактеризуйте види театрально-мовленнєвої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі. 

2. Розкрийте специфіку занять з ознайомлення старших дошкільників з поезією. 
3. Визначте, на яких заняттях і з якою метою можна використовувати поданий 

нижче текст. 

Г.Химич. Чий кавун? 

Жило собі три брати. Узяв старший брат кавунове зерня і посадив на 

баштані. За якийсь час виткнувся із землі росточок. А сонце припікає його і 

припікає. Запріг середній брат коня. Привіз на баштан бочку води і полив росточок. 

Став росточок ще краще рости. Аж тут обступили його з усіх боків бур’яни. 

Прийшов на баштан молодший брат та й виполов увесь бур’ян. І виріс кавун 

великий-превеликий. Спалахнула між братів суперечка. 

- Це мій кавун! – сказав старший брат. – Я його посадив. 

- Ні, мій! – заперечив середній. – Я його поливав. 
- Ні, мій! – подав голос наймолодший брат. – Я його від бур’янів урятував. 

Довго вони сперечалися, та так і не дійшли згоди. 

Ну, а тобі як здається – чий кавун? 
4. Пригадайте і запишіть твори В.О.Сухомлинського, які можна 

використовувати в роботі з дошкільниками. 



4.2. Тестові контрольні роботи (які завантажені на освітній 

простір) 

 

Level_1 

 
1. Методика розвитку мовлення дітей має зв'язок з науками{ 

~фізіологією 

~економікою 

~соціологією 

} 

 

2. Сучасну українську наукову школу з напряму розвитку мовлення дошкільників 

очолює{ 

~Н.В.Гавриш 

~А.М.Богуш 

~Н.І.Луцан 

} 

 

3. Автором книги «Рідне слово» є{ 

~І.Огієнко 

~К.Д.Ушинський 

~Є.Фльорина 

} 

 

4. Першою ластівкою з розвитку мовлення і навчання мови дітей 5-ти років була 

програма{ 

~Українське дошкілля 

~Впевнений старт 

~Я у світі 

} 

 

5. Реально наявна життєва ситуація, перша ступінь безпосереднього мовленнєвого акту 

спілкування, що обмежена прагматичними координатами: «я – ти – ми – тут – зараз», 

називається{ 

~мовленнєвою подією 

~мовленнєвою дією 

~мовленнєвою ситуацією 

} 

 

6. Пасивним видом мовленнєвої діяльності, що опосередковується діяльністю говоріння 

іншого учасника спілкування, є{ 

~слухання 

~говоріння 

~письмо 

} 

 

7. Продуктивним видом активної мовленнєвої діяльності є{ 

~читання 

~говоріння 

~письмо 

} 



8. У дитини третього року життя в мовленні переважають{ 

~іменники 

~прикметники 

~прислівники 

} 

 

9. Провідною формою спілкування в дітей третього року життя є{ 

~діалогічне мовлення 

~монологічне мовлення 

~описове мовлення 

} 

 

10. Закономірності засвоєння граматичного боку мовлення в дошкільному дитинстві 

розкриті{ 

~С.Л. Рубінштейном 

~О.М. Гвоздєвим 

~Є.І.Тихеєвою 

} 

 

11. У мовленнєво-ігровій діяльності у дітей формується{ 

~літературна компетенція 

~комунікативна компетенція 

=мовленнєво-ігрова компетенція 

} 

 

12. Двокомпонентне утворення, в основі якого лежить розвиток дитячого мовлення 

засобами гри, називається{ 

~мовленнєво-ігровою діяльністю 

~ зображувально-мовленнєвою діяльністю 

~театрально-мовленнєвою діяльністю 

} 

 

13. Активний процес неусвідомленого створення нових слів і граматичних форм на основі 

чуття рідної мови називається{ 

~неологізмами 

=словотворенням 

~логікою мови 

} 

 

14. До завдання з формування фонетичної компетенції належить{ 

~вправляння дітей у правильній вимові звуків 

~збагачення словника 

~вчити утворювати пестливі слова 

} 

 

15. Яка програма з українського народознавства є тематичною{ 

~Дитина 

~Українське народознавство в дошкільному закладі 

~Українське дошкілля 

} 



16. Коротенькі пісеньки або віршики, поєднані із своєрідними вправами і покликані 

зміцнювати дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій, називаються{ 

~забавлянками 

~примовками 

~колисанками 

} 

 

20. Казки, в яких йдеться про буденне життя людей, їхній побут або реалії людського 

життя за умов різних соціальних епох, називаються{ 

~про тварин 

~соціально-побутові 

~надокучливі 

} 

 

21. Коротенькі пісеньки, найпопулярніший пісенний жанр населення Карпат, що можуть 

бути як приспіви до танцю або існувати незалежно, називаються{ 

~коломийками 

~веснянками 

~щедрівками 

} 

 

22. До родинно-звичаєвої класифікації українських пісень належать{ 

~кріпацькі, козацькі, ремісницькі 

=колискові, весільні, похоронні 

~зажинкові, обжинкові, купальські 

} 

 

23. Народні ігри «Галя по садочку ходила…», «Подоляночка» належать до{ 

~хороводних ігор з текстом для співу 

~ігри розважального характеру 

~дидактичних словесних 

} 

 

24. Предметом дошкільної лінгводидактики є{ 

~психофізіологічні особливості розвитку мовлення дітей 

~обсяг словника дошкільника 

~завдання, форми, методи та засоби розвитку мовлення дітей 

} 

 

25. Мова - це{ 

~найважливіший засіб спілкування 

~предмет історії 

~різнобарвна палітра говірок та діалектів 

} 

 

26. У молодшому дошкільному віці доцільно застосовувати загадки{ 

~описові 

~побудовані на зіставленні, запереченні 

~образні 

} 

 

27. У процесі роботи з виховання звукової культури мовлення формується компетенція{ 



~граматична 

~фонетична 

~діамонологічна 

} 

 

28. Праця «Від двох до п’яти» належить{ 

~С.Рубінштейну 

~О.Гвоздєву 

~К.Чуковському 

} 

 

29. Який з названих прийомів навчання розповіді належить до основних, а не 

допоміжних?{ 

~допоміжні запитання 

~план розповіді 

~настанови 

} 

 

30. Який з прийомів навчання не належить до розділу «навчання діалогічного 

мовлення»?{ 

~бесіда 

~мовленнєва ситуація 

~ лінгвістична казка 

} 

 

Level_2.1 

 

1. Фольклорний жанр, побудований на поєднанні звуків, що заважають швидкій вимові 

слів, називається{ 

~скоромовкою 

~примовкою 

~голосилкою 

~забавлянкою 

} 

 

2. До якого фольклорного жанру належить цей текст «Ой, на кота воркота, на дитину 

дрімота. Як буде кіт воркотати, то й дитина буде спати»{ 

~примовки 

~забавлянки 

~колисанки 

~заклички 

} 

 

3. Сучасний підхід до заучування напам’ять віршів орієнтує вихователя на організацію{ 

~індивідуальних форм навчання 

~фронтальних форм навчання 

~групових форм навчання 

~індивідуально-групових 

} 

 

4. До якого фольклорного жанру належить цей текст «Мишко, мишко, на тобі мій зуб 

старий, а мені дай свій новий!»{ 



~забавлянки 

~примовки 

~скоромовки 

~утішки 

} 

 

5. Ігри, результатом яких можуть бути складені дітьми казки, вірші, оповіді, створені 

дітьми газети, листівки на запропоновану вихователем тему або за ініціативою дітей, 

називаються{ 

~театралізованими 

~дидактичними 

~творчо-мовленнєвими 

~рухливими 

} 

 

6. Стійкі афористичні вислови, що у стислій точній формі висловлюють думку про певні 

життєві явища, реалії дійсності, людські риси, вчинки і т.ін. у їх характерних і 

специфічних ознаках, називаються{ 

~фразеологізмами 

~прислів’ями 

~ідеомами 

~приказками 

} 

 

7. У грі-драматизації ініціатива і творчість дітей спрямовується на{ 

~створення ігрової ситуації 

~вигадування змісту 

~повторення слів 

~найкраще виконання ролі 

} 

 

8. До завдання з формування монологічної компетенції належить{ 

~вправляння дітей у тембрі мовлення 

~кількісне накопичення словника 

~навчання монологічної розповіді 

~вчити кличної форми 

} 

 

9. Функціями мовлення є{ 

~інтелектуальна 

~діагностувальна 

~комунікативна 

~соціологічна 

} 

 

10. До найважливіших принципів навчання маленьких дітей рідної мови належать{ 

~принцип наочного навчання 

~принцип креативності 

~принцип народності 

~принцип науковості 

} 



11. Слово в мовленні виконує таку функцію{ 

~номінативну 

~колективну 

~художню 

~абстрагування 

} 

 

12. Про егоцентричне мовлення дітей стверджував{ 

~Ж.Піаже 

~Б.Теплов 

~Ю.Руденко 

~К.Ушинський 

} 

 

13. Фізіологічними засадами лінгводидактики є{ 

~вчення лінгвістів про мову 

~вчення психолінгвістів про розвиток мовленнєвих функцій 

~спадкові анатомо-фізіологічні передумови будови мовних центрів та мовних органів 

~вчення педагогів про умови навчання мови 

} 

 

14. Пасивна мовленнєва взаємодія властива середовищу{ 

~стихійно-нестимульованому 

~навчальному 

~стимульованому 

~предметному 

} 

 

15. На твердження вчених, у словнику дітей наприкінці першого року життя 

нараховується слів{ 

~50-60 

~100-120 

~10-12 

~50-70 

} 

 

Level_2.2 

 

1. Тематична перевірка якості роботи з навчання дітей рідної мови проводиться{ 

~один раз на місяць 

~два рази на рік 

~один раз у два роки 

~один раз на рік 

} 

 

2. До завдань ДНЗ з розвитку мовлення належать такі{ 

~розвиток словника 

~формування правильної звуковимови приголосних звуків 

~розвиток діалогічного та монологічного мовлення 

~загартовування організму 

} 



3. Провідними принципами розвитку рідного мовлення маленьких дітей є{ 

~принцип наочності 

~принцип доступності 

~принцип зв’язку з життям 

~принцип диференціації 

} 

 

4. До основних завдань методичної роботи з розвитку мовлення належить{ 

~проводити індивідуальні та групові методичні консультації 

~ознайомлювати з інноваційними технологіями з розвитку мовлення та навчання мови 

~розробляти конспекти занять 

~діагностувати сформовані у дошкільників мовленнєві вміння 

} 

 

5. Мовлення дітей другого року життя розвивається в таких напрямах{ 

~розвиток розуміння мовлення дорослих 

~збагачення й активізація словникового запасу 

~придумування віршів 

~навчання переказу 

} 

 

6. Провідними завданнями розвитку словника виступають{ 

~навчання розуміння значень та смислових відтінків слів 

~кількісне накопичення словникового запасу 

~активізація словникового запасу 

~освоєння способів утворення складнопідрядних речень 

} 

 

7. Граматика об'єднує{ 

~морфологію 

~звуки 

~слововимову 

~синтаксис 

} 

 

8. Якість мовленнєвого заняття визначається передусім за такими показниками, як-от{ 

~мовленнєва активність дітей 

~місцем проведення 

~ефективними методами і прийомами навчання мови 

~інтересом дітей до навчального змісту заняття 

} 

 

9. Умовами успішного формування граматичної будови мови дошкільників є{ 

~закріплення граматичних форм у дидактичних вправах та іграх; 

~вправляння у вимові звуків; 

~систематичне проведення мовленнєвих занять; 

~освоєння способів словозміни та словотворення. 

} 

 
Level 2_3 

 
1. Відомий вітчизняний класик педагогіки Костянтин Дмитрович{ 



~Ушинський 

} написав книгу «Рідне слово» 

2. Ізмаїл Іванович{ 

~Срезневський 

~Срезнєвський 

} написав працю «Про вивчення рідної мови взагалі й особливо в дитячому віці» 

 

3. Лепет у дітей готує{ 

~мовний апарат 

} до звуковимови. 

 

4. Уперше запропонував методику застосування звукового аналітико-синтетичного методу 

навчання грамоти Костянтин Дмитрович{ 

~Ушинський 

} 

 

5. Вид декоративно-прикладного мистецтва, вирізаний з паперу, дістав назву{ 

~витинанки 

} 

 

6. Відомий письменник «лінгвіст» Корній Іванович{ 

~Чуковський 

} написав працю «Від двох до п’яти» 

 

Level_3.1 

 
1. До завдання з формування лексичної компетенції належить{ 

~вправляння дітей у правильній вимові звуків 

~збагачення словника 

~навчання діалогу 

~вчити утворювати пестливі слова 

} 

 

2. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків шляхом висунення певної сукупності 

аргументів – це{ 

~опис 

~міркування 

~повідомлення 

~інформація 

} 

 

3. Уперше методику розвитку словника у процесі проведення спостережень та екскурсій з 

дошкільниками розробила{ 

~Є.І. Тихеєва 

~І.О.Непомняща 

~Ю.А.Руденко 

~М.М.Кольцова 

} 

 

4. Яке з названих мовленнєвих умінь формується в дошкільному дитинстві?{ 

~вміння говорити, тобто викладати свої думки в усній формі 

~вміння викладати свої думки в письмовій формі 



~вміння читати швидко, розуміючи мовлення у графічному його зображенні 

~вміння складати речення 

} 

 

5. Шість закономірностей, із яких витікають загальні методичні принципи навчання дітей 

рідної мови, визначила{ 

~Л.П.Федоренко 

~К.Л.Крутій 

~В.Г.Баранова 

~Р.Є.Левіна 

} 

 

6. До завдання з формування граматичної компетенції належить{ 

~розвиток фонематичного слуху 

~активізація словника 

~навчання монологу 

~вчити правильно вживати рід і число 

} 

 
Level_3.2 

 

1. До методів навчання граматично правильного мовлення належать{ 

=дидактичні ігри 

=лексико-граматичні вправи 

~відгадування загадок 

~приспівування пісень 

} 

 

2. До навчально-методичного забезпечення процесу навчання дітей мови та розвитку 

мовлення належить{ 

~робочий план роботи з розвитку мовлення 

~дидактичне обладнання 

~каталог статей і навчальної літератури з розвитку мовлення дошкільників 

~технічні засоби навчання 

} 

 

3. Найбільш показовими щодо визначення рівня розвитку комунікативних умінь дітей у 

групі є{ 

~навчальна діяльність під керівництвом дорослого 

~ігрова мовленнєва діяльність 

~спілкування з ровесниками 

~мовленнєві дії дітей на занятті з розвитку мовлення 

} 

 

4. Серед форм методичної роботи з актуальних проблем навчання дітей рідної мови та 

розвитку мовлення найбільш поширеними є{ 

~школа молодих вихователів 

~методичні об'єднання 

~курси підвищення кваліфікації 

~науково-практичні конференції 

} 



5. До елементів мовної системи належать{ 

~слова та словосполучення 

~фразеологізми 

~звуки 

~букви 

} 

 

6. К.Д. Ушинський визначив триєдину мету первісного навчання дітей рідної мови, що 

полягала у{ 

~розвитку дару слова 

~засвоєнні дітьми народної мови 

~навчання грамоти 

~засвоєння граматичної логіки мови 

} 

 

7. Формування граматичної будови мови дітей відбувається передусім{ 

~шляхом наслідування 

~розвитку орієнтування у звуковій формі слова 

~на основі узагальнення мовних та мовленнєвих явищ 

~на основі чуття мови 

} 

 

8. До обов'язкових властивостей слова лінгвісти відносять такі{ 

~фонетичну вираженість 

~граматичне оформлення 

~предметність 

~семантичне значення 

} 

 

9. Діти другого року життя легше вимовляють такі приголосні звуки{ 

~ [б], [п], [м] 

~ [д], [г] 

~[ж], [ч], [ш] 

~[з], [с], [ц] 

} 

 

Level_3.3 

 

1. Виберіть рядок, в якому подано текст розповіді-опису{ 

~Моя найулюбленіша квітка – це крокус з жовтими квіточками. Усипаюся я ними весною 

і стою, наче золотом горю. Листочки у крокуса ніжні, зелененькі, мерехтять як ліхтарики 

~Квітка крокус – моя найулюбленіша! Бо вона одна з перших з’являється у садку після 

замерзлої і холодної зими. А ще я її люблю тому, що в неї гарненькі жовті квіточки, наче 

сонечко. Дивишся і душа радіє. 

~Колись давно, за царя Гороха жила-була Квіткамовка Крокус. Вона так любила своїх 

друзів і вони постійно десь мандрували, бо вміли літати. Та ось одного разу сорока на 

хвості принесла новину: що дракон наближається до їхнього царства і схопить їх усіх у 

полон. Квіткамовка Крокус залишилась одна. Стоїть вона тепер у жовтому сонячному 

каптані і немає їй з ким поговорити і кого порадувати» 

} 



2. Виберіть рядок із фразеологізмом, який використовують у тому випадку, коли почув 

звідкіль якесь повідомлення чи новини{ 

~як вітром здуло 

~наче вкопаний 

~майстер на всі руки 

~сорока на хвості принесла 

} 

 

3. Виберіть рядок, який характеризує креативно-мовленнєву компетенцію: { 

~наявність у словнику дитини достатнього лексичного запасу; обізнаність із формулами 

мовленнєвого етикету, прислів’ями, приказками, казками; творами українських і 

зарубіжних письменників; 

~інтегративна властивість особистості дитини, її здатність розуміти й підтримувати різні 

типи дискурсів (діалогів, полілогів, монологів) у різних комунікативних ситуаціях; 

наявність у мовленні мовних і немовних засобів виразності; 

~володіння дитиною креативним мисленням, що обслуговує процеси породження і 

сприйняття різних типів дискурсу; сукупність особистісних якостей, які визначають 

здатність до створення нею нових синтаксично та логічно завершених оригінальних 

креативно-мовленнєвих висловлювань (зв’язних текстів) }. 

 

4. Виберіть рядок, який характеризує лексичну компетенцію{ 

~наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, здатність до адекватного 

використання лексем, доречне вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, 

фразеологічних зворотів; 

~правильне вимовляння всіх звуків рідної мови, добре розвинений фонематичний слух; 

володіння інтонаційними засобами виразності мовлення; 

~неусвідомлене, на основі наслідування вживання граматичних форм рідної мови згідно із 

законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, клична форма тощо), чуття 

граматичної форми. } 
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5. План лекцій 

ЛЕКЦІЯ 

Тема: Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого 

розвитку. 

Мета: ознайомити студентів із поняттями: мова, мовлення, мовленнєва 

діяльність, лінгводидактика, дошкільна лінгводидактика, з видами 

мовленнєвої діяльності; розкрити сутність мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку. 

Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєва діяльність, дошкільна 

лінгводидактика. 

ПЛАН 

1. Дошкільна лінгводидактика як наука. Предмет, об'єкт, зміст, завдання 

дошкільної лінгводидактики як навчальної дисципліни. Зв'язок 

дошкільної лінгводидактики з іншими науками, їх внесок у науку про 

навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної мови. 

2. Мовленнєва діяльність як категорія лінгводидактики. 

3. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку. 
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1. Термін лінгводидактика ввів у науковий обіг у 1969 р. російський 

мовознавець М. Шанський для позначення нових напрямів і підходів, що 

сформувались у викладанні та вивченні мов унаслідок інтеграції двох наук - 

лінгвістики й дидактики. При цьому методика навчання мови і 

лінгводидактика не ототожнювалися М. Шанським, оскільки вони 

співвідносяться між собою як окреме й загальне. 

Сучасна українська дошкільна лінгводидактика - це цілком 

сформована самостійна галузь педагогічної науки, яка грунтується на міцних 

наукових засадах, збагачена досвідом навчання дітей української мови, 

розвивається за загальними законами лінгводидактики і має особливості, що 



відрізняють її від шкільної (початкової, середньої і вищої ланки) 

лінгводидактики. Вона характеризується полі функціональністю, що 

виявляється у різних напрямах її функціонування, нормативністю, що 

означає регламентованість провідних її положень, та варіативністю, що 

знаходить своє втілення у чинних програмних документах. 

Основоположником сучасної української дошкільної лінгводидактики є 

доктор педагогічних наук, професор, академік Алла Михайлівна Богуш. 

Об'єктом української дошкільної лінгводидактики є навчально- 

мовленнєва діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, тобто 

організований, цілеспрямований процес використання мови для передавання 

і засвоєння суспільно-історичного досвіду, оволодіння суспільними 

способами дій з метою спілкування та планування діяльності. 

Предмет української дошкільної лінгводидактики - це процес 

розвитку мовлення дітей та навчання їх рідної мови на різних етапах 

дошкільного дитинства. 

Метою української дошкільної лінгводидактики є відтворення, 

всебічне й глибоке пізнання предмета, вивчення його істотних і закономірних 

зв'язків. Відповідно до мети вирішуються основні завдання науки, до яких 

можна віднести не лише нагромадження наукових знань та їх продукування, 

а й передавання цих знань для забезпечення спадкоємності дослідницьких 

традицій. У розв'язанні цього завдання провідна роль належить вищій школі, 

де існує багаторівнева система підготовки фахівців до практичної і наукової 

діяльності (бакалаврат, спеціалізація, магістратура, аспірантура). 

Навчальна дисципліна «Українська дошкільна лінгводидактика» - 

важлива складова загальної професійної підготовки педагога дошкільного 

профілю. Її мета - сформувати професійно-мовленнєву готовність 

майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до навчання дітей 

рідної мови. 

Професійно-мовленнєва діяльність вихователя дошкільного закладу - 

це професійне спілкування з колегами та дітьми під час навчання їх мови з 

використанням засобів українського розмовного і літературного мовлення у 

поєднанні з екстралінгвістичними засобами (мімікою, жестами, рухами, 

діями). 

2. Мовленнєва діяльність як категорія лінгводидактики 

Однією з універсальних здатностей людини є її вміння розмовляти 

членоподільною мовою і здатність розуміти мовлення інших, яке 

здійснюється за допомогою слова. Отже, слово є дієвим механізмом 

формування і формуювання думки, виразник змісту свідомості людини, 

універсальний засіб розвитку ментальної діяльності людини. Слова не є 



ізольованими одиницями. У вербальному механізмі це, за словами 

Т.М.Ушакової, системно упорядковані латентні зв’язки з об’єктами світу та 

іншими словами. Отже, слово є носієм і виразником людської думки, 

механізмом мовленнєвого супроводу будь-якої діяльності людини, 

механізмом породження мовленнєвих і мовних структур у всі періоди життя 

людини. Закладається цей механізм у ранньому віці за законами  генетики, 

під впливом дорослих у процесі спілкування він розвивається, 

удосконалюється, дитина оволодіває рідною мовою, використовує її в усіх 

видах діяльності, серед яких чільне місце посідає мовленнєва діяльність. 

Засвоєння рідної мови, її норматив (звукова, граматична, семантична 

правильність, словникове багатство, зв’язне, виразне, образне мовлення) 

дозволяє розглядати дитину вже в дошкільному віці як мовленнєву 

особистість, яка надалі під впливом шкільного навчання й самонавчання 

досягає рівня усвідомленої мовної особистості. 

Механізми засвоєння мовлення були розроблені Л.С.Виготським у 30-х 

роках Х1Х століття. За Л.С.Виготським, психіка людини формується як 

єдність біологічних передумов і соціальних засобів. Засвоюючи ці засоби, 

«присвоюючи» їх, людина стає сама собою, особистістю і включає їх у свою 

діяльність. Вирішальна роль у цій взаємодії належить слову і мовленню. 

Мовлення Л.С.Виготський визначав з позиції людської діяльності, її 

мотивованості, евристичності, соціальної та предметної зумовленості, як 

процес використання мови для спілкування у процесі будь-якої людської 

діяльності, як процес мовленнєвого спілкування. Оскільки мовленнєве 

спілкування здійснюється за законами певної (конкретної) мови, як цілісної 

системи фонетичних, лексичних, граматичних і синтаксичних засобів і 

відповідних їм правил мовленнєвого спілкування, його можна розглядати як 

своєрідну і специфічну мовленнєву діяльність. 

Одна з найважливіших особливостей мовленнєвої діяльності полягає в 

особливому характері її знарядь, у якості яких виступають знаки мови (слова, 

речення, текст, повідомлення, дискурс тощо). З допомогою мови як системи 

знаків здійснюється взаємодія людей у процесі пізнання світу, спільної 

трудової чи будь-якої іншої суспільно-корисної діяльності. Знаки мови 

виступають як засіб здійснення мовленнєвої діяльності в такій її специфічній 

формі, як внутрішнє мовлення і є основним інструментом індивідуальної 

мовленнєвомисленнєвої діяльності. Відповідно до означеного, виникає 

необхідність насамперед розглянути сутність і характеристику ключових 

понять «мова» і «мовлення» та їх місце у структурі мовленнєвої діяльності 

людини. 



Поняття «мова» і «мовлення» у структурі мовленнєвої діяльності. 

Одним із перших, хто розмежовував поняття «мова» і «мовлення» і 

водночас уважав їх складовими єдиної мовної діяльності, був Фердинанд де 

Соссюр. Так, учений під мовою розумів систему вербалізованої інформації і 

правил її використання у процесі комунікації, а під мовленням –  

спілкування з використанням мови. За словами Ф.де Соссюра, мова і 

мовлення співвідносяться один з одним як засіб комунікації і сама 

комунікація . За вченим, мова – це не діяльність мовця, це готовий продукт, 

пасивно засвоєний індивідом; мова ніколи не передбачає попередньої 

рефлексії, а свідомо в ній здійснюється лише класифікаційна діяльність. 

Мовлення, навпаки, є індивідуальним актом волі й розуму, де, на переконання 

Ф.де Соссюра, слід розрізняти: 1) комбінації, в яких мовець застосовує мовний 

код, аби висловлює власну думку; 2) психофізичний механізм, який дозволяє 

йому унаявнити ці комбінації. Мова існує лише внаслідок своєрідної давньої 

угоди, укладеної між членами колективу. Проте аби зрозуміти, як  вона 

працює, індивід мусить навчатися мови; дитина її засвоює лише поступово. 

Ф.де Соссюр не сумнівається в тому, що, «лише слухаючи інших, ми 

навчаємося своєї рідної мови; мова відкладається в нашому мозку тільки 

внаслідок численних актів досвіду. Нарешті, саме завдяки мовленню мова 

зазнає розвитку: наші мовні навички змінюються від вражень, отриманих під 

час слухання інших» . Отже, існує взаємозалежність між мовою та мовленням: 

мова – це водночас і знаряддя, і продукт мовлення. 

Учені (Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко) досить змістовно, як нам 

убачається, визначають природу й функціонування мови: «Вона є засобом і 

матеріалом формування та становлення особистості людини, її інтелекту, 

волі, почуттів та формою буття. Мова – це безпосередній процес пізнання 

світу, його освоєння людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, 

передання власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших». Мова є 

одним із найвагоміших засобів самовираження особистості. У слові 

акумулюються відносини між людьми, слово виявляє ідею, а ідея – стрижень 

самоусвідомлення. Отже, слово є знаряддям духовності, оскільки мова 

розкриває будь-яке єство особистості. М.С.Вашуленко зазначає, що 

формуючи людину в духовному, інтелектуальному і моральному аспектах, 

мова «обслуговує потреби суспільства через цілу низку життєво важливих 

функцій, які практично реалізуються у мовленнєвій діяльності». Насамперед 

це такі функції, як: мисленнєва (мова є інструментом і засобом мислення, 

формою існування думки); пізнавальна (засобами мови людина пізнає світ, 

довколишню дійсність); комунікативна (мова є засобом спілкування); 



національно-культурологічна (за допомогою мови людина усвідомлює себе 

представником певного народу – коли ця мова є рідною; або вона прагне 

пізнати, вивчити, оцінити культурні надбання іншого народу – коли вивчає 

іншу, іноземну мову). Саме ці функції, на переконання вченого, чітко 

виявляються в навчальному процесі. 

Більшість учених (В.О.Артьомов, І.К.Білодід, Є.М.Верещагін, 

І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв, О.О.Потебня, Л.В.Щерба та ін.) наголошують на 

тому, що мова – це найважливіший засіб спілкування між членами певного 

колективу, а мовлення – практичне користування мовою з різними 

комунікативними, виражальними і пізнавальними цілями. Мова як засіб 

комунікації є особливим видом мовленнєвої діяльності, під якою І.О.Зимняя 

розуміє: 1) активний, цілеспрямований, мотивований, предметний 

(змістовий) процес передання чи прийому сформульованої за допомогою 

мови думки, спрямованої на задоволення комунікативно-пізнавальної 

потреби людини у процесі комунікації; 2) а) як процес повідомлення та 

одержання повідомлення і б) визначення мовлення як способу формування і 

формулювання думки за допомогою мови у процесі говоріння (письма) і 

слухання (читання). 

І.О.Зимняя виокремила такі методологічні характеристики мови 

(мовлення): 1) це суспільно-історичний продукт, у якому відображено 

культуру, систему соціальних відносин, традицію, історію народу; 2) 

співвідноситься зі специфічністю вербального відображення буття; 3) це 

форма існування свідомості (і індивідуальної, і суспільної крізь 

індивідуальне); 4) співвідноситься з комунікативною функцією мови. 

Зауважимо, що у психології усталився діяльнісний підхід до розгляду 

мовлення як своєрідної мовленнєвої, мовленнєвомисленнєвої чи текстової 

діяльності в загальній структурі особистості (О.М.Леонтьєв): 1) розвиток 

мовлення внутрішньо пов’язаний із розвитком мислення і свідомості; 2) 

мовлення має поліфункціональний характер, тобто виступає в різних видах 

діяльності; мовленню властива комунікативна функція (слово – засіб 

спілкування), індикативна (засіб вказівки на предмет), інтелектуальна, 

сигніфікативна (слово – носій узагальнення, поняття); всі ці функції пов’язані 

одна з одною; 3) мовлення є поліморфною діяльністю (виступає то як голосне 

комунікативне мовлення, то як внутрішнє мовлення); 4) в мовленні 

розрізняють фізичний зовнішній бік, її форму і її семантичний бік; 5) слово 

як одиниця людського мовлення, по-перше, має предметну співвіднесеність, і 

по-друге, має значення, тобто є носієм узагальнення; 6) процес розвитку 

мовлення не є процесом кількісних змін (збільшення словника і асоціативних 

зв’язків слова), а процесом якісних змін, стрибків, тобто це процес 



справжнього розвитку . 

Отже, як і будь-яка інша діяльність, мовлення охоплює такі структурні 

компоненти: мета й мотив, що надають йому певної спрямованості; дії та 

вчинки, засновані на тих чи тих мотивах і спрямовані на певну мету; вміння й 

навички, завдяки яким відбувається мовленнєва діяльність (П.Я.Гальперін, 

О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін.). 

Сутність і характеристика мовленнєвої діяльності. Значний внесок у 

розвиток теорії мовленнєвої діяльності здійснено Л.С.Виготським, який 

розкрив процес утворення мовлення як послідовності взаємопов’язаних фаз 

мисленнєвої діяльності. Так, за словами вченого, перша фаза утворення 

мовлення - це його мотивація; друга – це думка, устремління (мовленнєва 

інтенція); третя фаза – опосередкування думки у внутрішньому слові 

індивіда; четверта – опосередкування думки у значеннях зовнішніх слів 

(реалізація внутрішньої інстанції); п’ята – опосередкування думки у словах 

(акустико-артикуляційна реалізація мовлення). 

Найбільш ґрунтовно розроблено й схарактеризовано мовленнєву 

діяльність О.О.Леонтьєвим, який визначає її як «систему значущих операцій, 

якісно визначених елементарних дій;… у моделі мовленнєвої діяльності ми 

завжди маємо справу з одиничними операціями або операціональними 

одиницями, деякими передумовами їх здійснення й деякими функціонально, 

але не формально-лінгвістичними певними проміжними й кінцевими 

станами». За О.О.Леонтьєвим, визначальними ознаками мовленнєвої 

діяльності є такі: предметність, цілеспрямованість, вмотивованість, ієрархічна 

(вертикальна) організація як самої мовленнєвої діяльності, так і її мовленнєвих 

одиниць; фазна (горизонтальна) організація діяльності. 

Мовленнєва діяльність має таку саму структуру, як і будь-яка інша 

людська діяльність: вона характеризується цілеспрямованістю (мета, мотив), 

структурованістю (те, що у психології називається операцією та дією, в 

лінгводидактиці одержало назву мовленнєвої навички і мовленнєвого вміння 

відповідно), плановістю. Психологи (Л.С.Виготський, І.О.Зимняя, 

О.О.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн) визначили структуру мовленнєвої діяльності, 

яка визначається фазовою будовою (за С.Л.Рубінштейном). Учені 

виокремлюють різну кількість фаз (рівнів) мовленнєвої діяльності. Так, 

наприклад, О.М.Леонтьєв описує 5 фаз, Т.О.Ладиженська – 4, І.О.Зимняя – 3. 

Відповідно до методики розвитку мовлення і навчання мови вважаємо 

найбільш вдалим трифазовий поділ мовленнєвої діяльності, а саме: 

мотиваційно-стимульована, орієнтовно-дослідницька та виконавча фази. 
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Рис. 1. Структура мовленнєвої діяльності (за І. О. Зимньою) 

 
За І.О.Зимньою, «мовленнєва діяльність – це процес активного, 

цілеспрямованого, мотивованого, опосередкованого мовою і зумовленого 

ситуацією спілкування взаємодії людей між собою, спрямованої на 

задоволення комунікативно-пізнавальної потреби людини у процесі 

спілкування . 

Найбільш ґрунтовну характеристику мовленнєвої діяльності з 

лінгвістичного погляду було представлено Л.В.Щербою, який визначив 

трихотомію мови: мовна система (загальна мова) – мовленнєва діяльність 

(мовлення як процес) – мовний матеріал (мовлення як результат процесу). За 

словами науковця, мовленнєва діяльність об’єднує процеси говоріння і 

розуміння (перший аспект мовних явищ): процеси розуміння, інтерпретація 

знаків мови є не менш активними і не менш важливими в сукупності того 

явища, що називається «мовою», вони зумовлюються тим самим, чим 

зумовлюються процеси говоріння . Усі форми слів і всі поєднання слів 

створюються людиною у процесі мовлення. Цей механізм, за словами 

вченого, не може дорівнювати сумі мовленнєвого досвіду (говоріння і 

розуміння) певного індивіда, а повинен бути якимось своєрідним засвоєнням 

цього досвіду й зумовлюється складним мовленнєвим механізмом або 

психологофізіологічною мовленнєвою організацією індивіда. 

Мовна система (другий аспект мовних явищ) розуміється вченим як 

колективне надбання, що встановлюється на підставі мовного матеріалу (всі 

акти говоріння і розуміння, граматика мов) в певну епоху життя окремої 

суспільної групи і співвідноситься з індивідуальною мовленнєвою системою. 

Мовний матеріал (третій аспект мовних явищ) Л.В.Щерба трактує як 

діяльність не окремого індивіда, а сукупність усього вимовленого та 



сприйнятого в певній конкретній обстановці в певну епоху життя певної 

суспільної групи. Л.В.Щерба називає це текстами 

До структури мовленнєвої діяльності, як зауважують учені (І.О.Зимняя, 

О.О.Леонтьєв, О.М.Шахнарович та ін.) входять мовленнєві навички і вміння 

(мовленнєві дії, мовленнєві операції), мовленнєвий акт, мовленнєва ситуація, 

мовленнєва інтенція. 

Мовленнєве вміння визначається науковцями (О.О.Леонтьєв, 

В.Л.Скалкін, С.В.Радомська) як здатність застосовувати засвоєні норми і 

правила мови в умовах розв’язання комунікативних завдань, готовність до 

свідомо-механічного (тобто не повністю автоматизованого) виконання 

певних дій, застосування механізмів мовлення з різною метою. 

Л.С.Виготський писав, що дитина володіє певними вміннями в галузі 

мовлення, але вона не знає, що вона ними володіє. Ці операції не є 

усвідомленими. Це проявляється в тому, що вона володіє ними спонтанно, у 

певній ситуації, автоматично, - тобто… «тоді, коли ситуація в якихось своїх 

великих структурах викликає її на прояв цих умінь, проте поза певною 

структурою – довільно, свідомо й умисно – дитина не вміє зробити того, що 

вміє робити мимоволі. Отже, вона обмежена в застосуванні своїх умінь… Це 

стосується цілковито і граматичних навичок дитини… Дитина навчається в 

школі… усвідомлювати, що вона робить…» . На думку К.З.Закір’янова, 

мовленнєва діяльність вимагає від людини таких умінь: уміння швидко і 

правильно орієнтуватись у спілкуванні, знаходити адекватні засоби для 

передання змісту спілкування, забезпечувати зворотний зв'язок . 

Мовленнєві навички забезпечують стабільно правильне, 

автоматизоване, комунікативно мотивоване використання нових явищ у 

мовленнєвій діяльності (С.В.Радомська, Н.М.Токарева). Навичками 

володіння мовними засобами визначаються мовленнєві автоматизовані 

операції з фонетичним, граматичним і лексичним матеріалом (А.М.Богуш, 

М.П.Кочерган, В.М.Русанівський, С.Ф.Шатилов). Учені розглядають навички 

як одиницю мовленнєвої діяльності, що виявляється завдяки своїй 

автоматичності, гнучкості, стійкості однією з умов її успішного виконання. 

Л.О.Калмикова виокремила психологічні чинники, що зумовлюють 

розвиток мовленнєвих операцій у дітей, а саме: а) мимовільність, 

ненавмисність, неусвідомленість, спонтанність мовленнєвих процесів; б) 

імпліцитність (прихованість, явна невираженість) знань правил мови, за 

якими твориться мовлення як внутрішнє, так і зовнішнє; в) емпіричність 

мовних узагальнень; г) підсвідомість, інтуїтивність оволодіння й володіння 

мовою; ґ) відчуття мови; д) спонтанність рефлексії; е) повна відсутність 

об’єктивації мови; є) зорієнтованість у говорінні й аудіюванні лише на смисл, 



який треба або передати, або сприйняти; ж) незбігання психолінгвістичних 

одиниць мовлення з мовними одиницями за формою і структурою. 

Мовленнєвий акт – це цілеспрямована мовленнєва дія, що 

здійснюється відповідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, 

прийнятими в цьому суспільстві; одиниця нормативної соціомовленнєвої 

поведінки, для якої характерні такі риси, як навмисність (інтенціональність), 

цілеспрямованість, конвенціональність, співвіднесеність із мовцем 

(Дж.Брунер, Б.Н.Забавніков, І.М.Кобозєва, О.О.Леонтьєв, О.М.Леонтьєв. 

Науковці по-різному визначають поняття «мовленнєвий акт»: це 

індивідуальне комунікативне вживання мови в єдності говоріння і слухання, 

письма і розуміння (О.О.Реформатський); психічне і соціальне явище, що 

об’єктивує думку (О.О.Потебня) , має місце щоразу, коли мовець щось 

повідомляє іншому (Н.С.Трубецькой) ; процес, в якому продукуються засоби 

вираження мови (Н.Д.Андрєєв, Л.Р.Зіндер); елементарна одиниця мовної 

комунікації, тобто мовне висловлювання, що є соціальною дією в певному 

ситуативному контексті, і встановлює двосторонні відносини між мовцем і 

тим, хто слухає, на основі правил реалізації мовленнєвих актів і норм засобів 

вираження мови (Б.Н.Забавніков). 

У науковому обігу синонімічно вживаються такі поняття, як 

мовленнєва інтенція, мовленнєвий намір, мовленнєва потреба, 

мовленнєвий мотив, мовленнєвий  стимул. Так, В.Л.Скалкін 

розуміє мовленнєву потребу як «недиференційоване за змістом 

бажання індивіда мовленнєвої діяльності як такої, що виникає до 

початку комунікативного акту і підкріпляється в ході його 

реалізації», а мовленнєвий стимул як «поверхову, здебільшого 

спонтанну інтенцію, що є опосередкованою  реакцією на 

обставини, мовлення партнерів, зовнішні подразники, емоційно- 

фізіологічний стан суб’єкта». Мовленнєва інтенція – конкретизована 

потреба в мовленнєвому вчинку, що є результатом орієнтування у 

проблемній ситуації мовленнєвого чи немовленнєвого типу, і формує 

завдання і загальну програму висловлювання. Мовленнєвий мотив, за 

О.О.Леонтьєвим, це тривала інтенція, що виникає під впливом позамовленнєвих 

потреб індивіда, його намірів, моральних цінностей чи прагматичних цілей і 

визначає напрям і зміст усієї мовленнєвої партії комуніканта . 

Зауважимо, що науковці по-різному розуміють поняття «мовленнєва 

ситуація», а саме: це реально наявна життєва ситуація, перша ступінь 

безпосереднього мовленнєвого акту спілкування, що обмежена 

прагматичними координатами: «я – ти – ми – тут – зараз». Це безпосереднє 

здійснення спілкування, комунікації за відповідних умов (урок, заняття, 



зустріч друзів і т. ін.) (А.М.Богуш); це комплекс взаємопов’язаних логічним 

контекстом знаків мови, які вживаються у мовленні (Ю.І.Пассов); сукупність 

умов, мовленнєвих і немовленнєвих, необхідних і достатніх для того, щоб 

здійснити мовленнєву дію за планом (О.О.Леонтьєв). 

Мовленнєва ситуація містить у своїй структурі такі компоненти: а) 

дієві особи; б) стосунки між ними; в) цілі кожного конкретного партнера 

спілкування (наміри) – той результат, якого мовець хоче досягти (свідомо або 

підсвідомо); г) умови й обставини, які визначають структуру мовленнєвої 

ситуації, але не мають прямого відношення до дієвих осіб. 

А.К.Михальська у структурі мовленнєвої діяльності виокремлює ще й 

такий компонент, як «мовленнєва подія», що, на думку вченої, складається з 

мовленнєвої поведінки, екстралінгвістичних засобів (міміка, жести), умов і 

ситуації, в якій відбувається мовленнєве спілкування його учасників і самих 

комунікантів. За М.Р.Львовим, слова, що утворюють живе мовлення, яке 

промовляється в процесі розгортання мовленнєвої події, називають 

дискурсом, значенням якого охоплюється не тільки розповідне мовлення, а й 

діалогічне та мовленнєва взаємодія між партнерами, обмін репліками в 

діалозі тощо. До умов і обстановки, в яких відбувається мовленнєве 

спілкування, зараховують «сцени дії», «дієвих осіб». Як зауважує 

А.К.Михальська, мовленнєві події схожі з «явами» в класичній п’єсі, де є 

певна група учасників – «діючих осіб», ситуація, в якій відбувається «ява» і 

діалог (дискурс), що відбувається в ньому. 

Учені виокремлюють такі види мовленнєвої діяльності – говоріння 

(усне мовлення), читання (декодування), аудіювання (сприйманні і розуміння 

мовлення), письмо (кодування). Види мовленнєвої діяльності, як стверджував 

О.М.Раєвський, тісно й різноманітно пов’язані між собою і істотно 

впливають один на одного, незважаючи на свої специфічні особливості. Їх 

тісний зв'язок насамперед виявляється в тому, що вони мають спільну основу 

в системі мови і здійснюються відповідно до загальних законів цієї мови. 

О.М.Раєвський наголошував на тому, що розуміння неможливе без 

сприймання матеріальної оболонки мовлення, його звукових засобів. 



 
 

 

Рис. 2. Види мовленнєвої діяльності 

З іншого боку, в основі аналізу й синтезу сприймання мовлення лежить 

розуміння значення слів і речень. Якщо думка не зрозуміла, сприймання 

мовлення виявляється нерозчленованим, неясним. Розуміння усного 

мовлення припускає з боку того, хто його слухає, внутрішнє промовляння 

(П.П.Блонський, Г.С.Костюк, С.Л.Рубінштейн), тобто немовби внутрішню 

побудову, формулювання у звуковій формі думки, сприйманої в мовленні 

мовця; розуміння мовлення припускає також специфічне ставлення слухача 

до мовлення, що сприймається, ситуації, в якій відбувається мовленнєве 

спілкування, тобто всі ті особисті моменти, що мають значення в мовленні 

мовця . 

Аудіювання – це складний мисленнєвий процес сприймання і 

розуміння мовлення, в результаті якого той, хто слухає, доходить певних 

умовисновків; говоріння – це породження мовлення. У психології під 

аудіюванням розуміють процес сприймання і розуміння мовлення. 

Слухання є пасивним боком мовленнєвої діяльності, воно 

опосередковується діяльністю говоріння іншого учасника спілкування. Його 

мета - розкриття смислових зв’язків, осмислення сприйнятого на слух 

мовленнєвого повідомлення мовця. Смислове сприймання не планується 

слухачем й не контролюється свідомістю. Слухання задасться ззовні іншим 

мовцем. Результатом слухання є розуміння або нерозуміння тексту. 

Говоріння тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності, 

передусім із аудіюванням, оскільки вони є двома боками одного явища – 

усної комунікації. За програмуванням висловлювання, учені розрізняють такі 



види мовлення: ініціативне (активне), реактивне (відповідь), репродуктивне 

(стохастичне). У мовленні виокремлюються два етапи: 1) формування 

мовленнєвої інтенції (мовленнєвого наміру), що включає дві фази: 

мовленнєве стимулювальне переживання і формування судження; 2) 

безпосередньо висловлювання, що теж складається із двох фаз: формування 

внутрішньомовленнєвого конспекту і вимовляння (Ф.Кайнц). 

Говоріння, за І.О.Зимньою, це продуктивний вид активної мовленнєвої 

діяльності, процес здійснення спілкування, зовнішнє вираження способу 

формулювання думки засобами мови. За структурою говоріння складається з 

трьох частин: мотиваційно-спонукальної (для говоріння потрібні стимул, 

спонукання, мотив); аналітико-синтетичної (внутрішнє оформлення 

висловлювання) та виконавчої (вимовні й інтонаційні засоби вираження 

думки). Результат говоріння (відповідна дія учасників спілкування) 

реалізується в діяльності інших людей і водночас виступає поєднувальною 

ланкою спілкування. Читання – вид мовленнєвої діяльності, що входить до 

сфери комунікативної діяльності людини і забезпечує в ній письмову форму 

вербального спілкування. Письмо – один із важливих і найскладніших у 

навчанні видів мовленнєвої діяльності, що включає техніку письма 

(орфографія, пунктуація) і створення продукту мовлення – письмового 

тексту. 

У дошкільному закладі діти опановують лише два види мовленнєвої 

діяльності - слухання та говоріння, які безпосередньо впливають на 

формування мовленнєвої особистості дитини. 

 
3. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку 

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку виступав предметом 

досліджень у різних аспектах: психологічному (Л.І.Божович, 

Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, М.І.Жинкін, О.В.Запорожець, Л.О.Калмикова, 

О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, А.К.Маркова, О.Й.Негневицька, Т.М.Ушакова, 

О.М.Шахнарович та ін.), лінгвістичному (І.О.Бодуене де Куртене, 

В.В.Виноградов, О.М.Гвоздєв, О.О.Потебня, Л.В.Щерба та ін.), 

лінгводидактичному (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, 

Н.В.Горбунова, Л.О.Калмикова, С.В.Ласунова, М.Р.Львов, Л.А.Порядченко, 

Т.Г.Постоян, Ю.А.Руденко, Ф.О.Сохін, О.С.Ушакова, Л.П.Федоренко та ін.). 

Ученими досліджено мовлення дітей дошкільного віку в таких видах 

діяльності: мовленнєва (Л.О.Калмикова), навчально-мовленнєва (А.М.Богуш, 

Н.В.Горбунова, К.Л.Крутій та ін.), мовленнєво-ігрова (Н.І.Луцан та ін.), 

мовленнєвотворча (Н.В.Гавриш), художньо-мовленнєва (А.М.Богуш, 



Н.В.Гавриш, О.С.Монке, С.М.Чемортан та ін.), комунікативно-мовленнєва 

(Т.О.Піроженко та ін.). Види мовленнєвої діяльності подано на рис.2. 

 

Рис. 3. Види мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 

У контексті дослідження найбільший інтерес становить наукова 

позиція Л.О.Калмикової, згідно з якою розвиток мовленнєвої діяльності 

старших дошкільників відбувавсь із урахуванням таких її аспектів: 

генетичного, структурно-функціонального й динамічного. Так, згідно з 

генетичним аспектом, вихідною формою мовленнєвої діяльності дітей вчена 

вважає спільну соціальну діяльність дитини з дорослим. Механізмом розвитку 

мовленнєвої діяльності в неї стає інтеріоризація, яка забезпечує засвоєння 

соціально-мовленнєвого досвіду шляхом перетворення спільної соціально- 

мовленнєвої (навчально-мовленнєвої) діяльності в індивідуальну мовленнєву 

діяльність. Під час інтеріоризації, зауважує Л.О.Калмикова,  відбувається 

також перехід зовнішнього за формою перебігу мовлення у внутрішнє. 

Відповідно до структурно-функціонального аспекту, мовленнєва діяльність 

дітей розглядається вченою як така, що поділяється на мовленнєві одиниці: 

операції і дії, які містять у собі основні властивості, притаманні цій діяльності 

як цілому. Динамічний аспект розгляду мовленнєвої діяльності дітей дозволив 

Комунікативно- 

мовленнєва 

Навчально- 

мовленнєва 

Мовленнєво- 

Види 

мовлен 

нєвої 

Художньо- 

мовленнєва 
Мовленнєво- 

Літературно-мовленнєва 

Музично-мовленнєва 

Театрально-мовленнєва 

Образотворчо-мовленнєва 



урахувати в лінгвопсихологічних технологіях механізми, що забезпечують рух 

власне мовленнєвої діяльності – аттітюд (настанови), які зумовлюють її сталий 

стійкий характер і цілеспрямованість у постійно змінюваних навчальних 

ситуаціях мовленнєвої комунікації . Учена наголошує, що, залежно  від того, 

на який структурний компонент мовленнєвої діяльності спрямована настанова 

(мета, умова діяльності), слід ураховувати цільовий і операціональний рівні її 

регулювання, тобто рівні настанов, які змінюються під впливом 

психодидактичних дій, інструкцій, психотехнік тощо. Так, цільові настанови, в 

дослідженні вченої, забезпечувалися метою і визначали стійкий характер 

перебігу мовленнєвої дії у випадках її переривання, що мало суб’єктивний 

характер, зумовлений труднощами мовленнєпородження та виявлялось у 

вигляді динамічних тенденцій до завершення перерваної мовленнєвої дії. 

Операціональні настанови стимулювалися під час виконання мовленнєвих 

завдань, вправ на основі врахування наявної ситуації комунікації і вірогідного 

прогнозування цих умов, що спиралися на попередній мовленнєвий досвід 

говоріння в подібних ситуаціях. Л.О.Калмиковою розроблено 

психодидактичну систему формування мовленнєвої діяльності в дітей 

старшого дошкільного віку, що включає теорію і практику формування 

мовлення, мистецтво «управління» розвитком усіх мовленнєвих виявів у 

дітей з урахуванням психічних, психофізіологічних, психодинамічних 

аспектів цього мовленнєвого феномена. Автор наголошує на тому, що, 

засвоюючи рідну мову, дитина творить власну, притаманну тільки їй мовну 

підсистему, крокує в загадкові країни з назвами «Мова», «Мовлення» своїм 

особистим, неповторним шляхом випробувань і помилок, обирає 

індивідуальну стратегію мовно-мовленнєвого розвитку, виформовує власну 

граматику. З одного боку, відбувається мимовільне, неусвідомлюване 

виокремлення з мовлення дорослих синтаксичних моделей мови і мовленнєве 

індивідуальне пристосування дитини до соціального середовища, а з іншого, 

- вплив суспільства на дитину як формальної сили в її мовленнєвому 

розвитку у вигляді кодифікації норми – форми експлікації норм, системи 

узагальнених правил нормативного вживання: «Говори так, а не так-то» . 

На думку Л.О.Калмикової, дитина як цілісний суб’єкт психічної 

діяльності, як особистість, що розвивається, має навчитися використовувати 

свої мовленнєві операції та мовленнєві дії у своїй життєдіяльності для 

вирішення завдань, що постають перед нею, щоб почати реалізовуватися 

повноцінною людиною серед інших людей, щоб згодом самореалізувати свій 

потенціал. Саме в дошкільному дитинстві, на думку вченої, мають бути 

закладені основи функціональної грамотності дітей, їхні здібності до 

повноцінного усного спілкування. Загалом якісне навчання таких видів 



мовленнєвої діяльності , як говоріння й аудіювання рідною мовою, є умовою 

успішної когнітивної діяльності дошкільників усередині будь-якої освітньої 

галузі, знаряддям саморозвитку, соціалізації та особистісного зростання. За 

Л.О.Калмиковою, в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 

важливо впливати на всю їхню психіку, що містить як свідомі, так і 

підсвідомі зони; формувати не тільки зовнішні, а й внутрішні процеси 

мовлення, які працюють як на рівні підсвідомості, так і на рівні свідомості; 

вдосконалювати мовленнєві операції, що здійснюються на рівні «чуття 

мови», аналогії, інтуїції і наслідування, та починати формувати мовленнєві 

дії, свідомі й цілеспрямовані, тобто «самоцінні», які в процесі навчання дітей 

виконують важливі дидактичні функції: впливу на слухачів, переконання їх у 

чомусь або навпаки доведення протилежного з метою прийняття слухачем 

іншої позиції у якомусь питанні; подання інформації, важливої для 

реципієнтів; у дискусії схилити на свій бік; роз’яснити складні для 

сприймання питання, дати вичерпну відповідь на запитання; логічно й 

змістовно передати зміст прочитаного тощо . Як зауважує вчена, задля 

реалізації таких функцій у навчальному процесі кожна дитина ще в 

дошкільному дитинстві має набути первинних якісних характеристик 

мовлення, позбутися реактивної мимовільної, неусвідомлюваної мовленнєвої 

поведінки, яка не завжди є вираженням внутрішніх процесів породження 

думки, оволодіти початковими вміннями публічно висловлювати свої думки, 

почуття в усній формі, раціональної побудови усного висловлення, в якому 

для неї були б зрозумілі способи планування структури мовлення, мета, 

основні засоби її досягнення і втілення змісту мовлення в кінцевий результат 

тощо. Тобто, за словами вченої, ще в дошкільному дитинстві треба закласти 

надійний фундамент мовленнєвої діяльності дітей, навчити їх цієї діяльності, 

максимально розвинути її. 

У процесі довготривалого психологічного дослідження 

Л.О.Калмиковою виявлено таку закономірність: чим більше і частіше 

торкатися лінгвометодичними засобами позасвідомої (неусвідомлюваної) 

сфери мовлення дитини, формуючи в неї мовленнєві операції й емпіричні 

мовні узагальнення, що породжуються роботою позасвідомих пластів 

психіки, тим легше сформувати мовленнєві дії, рефлексивні процеси, тим 

краще відбувається становлення мовленнєвої діяльності, тим гармонійніше 

взаємодіють свідомість і підсвідомість. Серед інших закономірностей 

розвитку мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного віку, назвемо такі: 

- успішне формування мовленнєвої діяльності залежить від розвитку 

обов’язкових мовленнєвих складових – усіх без виключення психічних 

процесів; 



- розвиток мовленнєвої діяльності в дітей залежить від того, як 

набувається їхня здатність сприймати дійсність і формувати, моделювати 

власний образ світу – суб’єктивний образ об’єктивного світу; 

- розвиток мовленнєвої діяльності дошкільників детермінований 

своєчасним поступовим оволодіванням мовною компетенцією, створенням 

індивідуальної мови як власної мовної системи, конструюванням своїх 

вербальних систем, які є результатом взаємодії прояву внутрішніх сил 

дитини і впливу соціальної мови; 

- здійснення мовленнєвої діяльності дошкільників залежить від 

мотивів, близьких і зрозумілих їм; мотивуюча сфера психіки дітей охоплює і 

її ваблення (потяги), і потреби, інтереси, спонукання, афекти та емоції; 

- мовленнєва діяльність дітей здійснюватиметься, якщо мотивація, що 

виникає, породжує мовленнєву інтенцію, а відтак, утворюється «образ 

результату» (Дж.Міллер та ін.), якого треба досягти в мовленні; 

- розвиток мовленнєвої діяльності безпосередньо залежить від 

наявності і функціонування в мовленнєвому досвіді дитини всієї сукупності 

мовленнєвих операцій, що забезпечують цю психічну функцію. Не 

сформованість тієї чи тієї операції, її випадіння із цілісної мовленнєвої 

функції зумовлює певні труднощі в породженні висловлювань; 

- смислове розгортання при породженні мовлення відбувається в 

дитини тоді, коли здійснюється одночасна взаємодія говоріння і слухання, 

тобто і дій, і їх контролю як двох взаємопов’язаних і взаємозумовлених 

складових цілісного двобічного мовленнєвого процесу. 

Навчально-мовленнєву пізнавальну діяльність А.М.Богуш визначає 

як організований, цілеспрямований процес використання мови задля 

передання та засвоєння суспільно-історичного досвіду, оволодіння 

суспільною діяльністю у сфері наукових понять, встановлення комунікацій та 

планування своїх дій. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного 

віку складається із різних видів говоріння (запитання, відповіді, розповіді, 

опису, переказу тощо) та слухання (слухання мовлення товариша, 

вихователя; слухання казки, оповідання тощо) . 

А.М.Богуш досліджувала формування оцінно-контрольних дій у 

старших дошкільників. Ученою доведено, що в навчально-мовленнєвій 

діяльності оцінно-контрольні дії виконують подвійну функцію; по-перше, 

вони є необхідною умовою і засобом засвоєння елементарних лінгвістичних 

знань, формування відповідних мовленнєвих умінь і навичок; по-друге - 

важливою умовою використання засвоєних знань, сформованих мовленнєвих 

умінь і навичок у мовленнєвій практиці дитини. Особливо цінним у 

дослідженні є розроблена А.М.Богуш система дидактичних ігор оцінно- 



контрольного змісту, що застосовувалася поетапно. На першому етапі дитину 

навчають: орієнтовної основи дії (зразок відповіді, вимови, розповіді) та 

правильного способу її виконання; свідомих мовних операцій за наявності 

зовнішніх орієнтирів: звукового аналізу слів і речень за зразком вихователя 

(виділити потрібний звук у слові, правильно його вимовити, визначити його 

місце у слові, слова в реченні, викласти з квадратиків кількість звуків чи слів 

у схемі слова, речення); вміння помічати фонетичні порушення граматичних 

норм (подвоєння звуків, неправильний наголос) в окремих словах і 

словосполученнях; складати зв'язні розповіді за готовим планом, 

порівнювати результати (розповідь) із запропонованим планом. На другому 

етапі дітей навчають зовнішніх дій контролю і оцінювання за допомогою 

фішок та схем. Для цього використовують дидактичні ігри, які передбачають 

навмисне акцентування уваги на помилках у «мовленні» нейтрального у 

словах і реченнях, доступних для аналізу дітей старшого дошкільного віку. 

На третьому етапі робота з фішками та схемами замінюється промовлянням 

помилки вголос і її фіксуванням на смужці паперу. Кожну почуту помилку, 

дитина позначає рисочкою на смужці паперу. Потім вихователь пропонує 

дитині проаналізувати слово, речення і виправити помилки. Четвертий етап - 

формування оцінно-контрольних дій під час сприймання зв'язного тексту. На 

цьому етапі дієвими особами виступають самі діти. Вони складають план 

майбутньої оповіді, який водночас є засобом і методом навчання старших 

дошкільників дій контролю і оцінки, оцінним еталоном мовлення. 

Під комунікативно-мовленнєвою діяльністю А.М. Богуш розуміє 

комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, 

спілкування в конкретних соціально-побутових (ігрових, мовленнєвих) 

ситуаціях; уміння адекватно й доречно користуватися мовою (висловлювати 

свої наміри, бажання, думки, прохання); вміння орієнтуватись у ситуації 

спілкування, його ініціативність. На думку Т.О. Піроженко, орієнтовна і 

виконавча частини комунікативно-мовленнєвої діяльності акцентують увагу 

дитини на людину як головний зміст будь-якої інформації в різних видах 

пізнавальної діяльності. Це сприяє розвиткові комунікативних якостей 

особистості (повага до людей, доброзичливість, товариськість, 

толерантність). Орієнтування на людину, комунікативна спрямованість у 

взаємодії визначає швидке та високоякісне засвоєння мови, необхідного 

інструменту соціального контакту, забезпечує розвиток здатностей 

застосування мови для реальних цілей і завдань мовленнєвого спілкування. 

Комунікативно-мовленнєва діяльність, за Н.І.Луцан, є цілеспрямованим 

процесом мовленнєвої взаємодії дітей в системах «вихователь – діти», «діти – 

вихователь», «діти – діти», встановлення і підтримка контактів з іншими 



мовцями з допомогою мови і немовних засобів у процесі безпосереднього 

спілкування (обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками, 

результатами діяльності), спрямованого на підтримку розмови, тобто на сам 

комунікативний акт. На думку вчених, комунікативно-мовленнєва діяльність 

може здійснюватися за наявності в її структурі оцінного компонента, який 

визначає протікання мовленнєвої діяльності на всіх її етапах – від 

прогнозування і планування через реалізацію до аналізу і підбиття підсумків. 

Н.В. Кузьміна зауважує, що метою комунікативно-мовленнєвої діяльності є 

встановлення правильних взаємних стосунків дорослих із дітьми, 

педагогічним колективом, батьками тощо. 

Об’єктом дослідження Н.І.Луцан виступила мовленнєво-ігрова 

діяльність, яку вчена розуміє як двокомпонентне утворення, в основі якого 

лежить розвиток дитячого мовлення засобами гри. Як складне педагогічне 

явище, мовленнєво-ігрова діяльність базується на ігрових методах навчання 

дітей дошкільного віку. У мовленнєво-ігровій діяльності вчена виокремила 

такі її аспекти: 1) психологічний: з цих позицій мовлення у ході гри – це 

специфічний, складний процес, певною мірою, опосередкованого, 

суб’єктивного відображення фактів, явищ, предметів у конкретно-чуттєвих 

уявленнях асоціативно пов’язаних один із одним, реальних чи створених 

уявою у свідомості мовця у відповідності з ігровим завданням; 2) 

лінгвістичний (лексико-семантичний, комунікативний): складний, 

специфічний процес використання у мовленнєвому спілкуванні ігрової 

ситуації як стилістично нейтральних, що набувають образного потенціалу 

шляхом актуалізації їх значень, семантичного зрушення, внесення до них 

різноступеневих смислових, емоційно-естетичних нашарувань, що 

досягаються здебільшого на лексико-семантичному рівні; 3) естетичний: у 

цьому аспекті мовлення становить такий свідомий творчий процес 

використання мовних одиниць, який стимулює передусім естетичне 

сприйняття ігрової діяльності, в якому раціональний та емоційний боки 

перебувають в єдності, зумовлюють один одного, а також сприяють 

формуванню певних переконань, моральних якостей та естетичних смаків 

мовця; 4) лінгводидактичний (практичний): розглядається як здатність 

дитини доречно використовувати в ігрових ситуаціях зв’язні висловлювання, 

які за допомогою певних естетичних властивостей (незвичність у поєднанні 

слів, метафоричність, влучність) впливають на емоційно-чуттєву  сферу 

їхньої життєдіяльності . 

Якісними характеристиками мовленнєво-ігрової діяльності, за 

Н.І.Луцан, є доступність (точний відбір мовленнєвих засобів для адекватного 

відображення думок з урахуванням ігрових завдань); довільність (високий 



рівень мовленнєвої активності і здатності до самоорганізації, відсутність 

мовленнєвих штампів); варіативність (здатність одне і те саме завдання 

реалізувати за допомогою різноманітних ігор на основі словесного 

матеріалу); виразність (уміння викликати за допомогою мовленнєвого 

матеріалу у свідомості дітей наочні образи (використання метафор, 

порівнянь)); емоційність (здатність впливати на емоції і почуття учасників 

мовленнєво-ігрової діяльності); логічність (послідовність розгортання 

аргументації, дотримання основного завдання, мети діяльності); доречність 

(відповідність змістових і стилістичних особливостей мовленнєвого 

висловлювання ситуації взаємодії). У дітей дошкільного віку мовленнєво- 

ігрова діяльність протікає в різних видах ігор, у ході яких у дітей 

формуються ігрова та мовленнєво-ігрова компетенції. 

Одним із різновидів мовленнєвої діяльності є художньо-мовленнєва 

діяльність, яка була предметом дослідження А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, 

О.С.Монке, О.С.Ушакової, С.М.Чемортан та ін.. Так, за А.М.Богуш, 

художньо-мовленнєва діяльність дітей є складовою як художньої, так і 

мовленнєвої діяльності. Художньо-мовленнєва діяльність – це 

полікомпонентне утворення, в якому вчена виокремлює чотири складові: 1) 

сприймання на слух та розуміння дітьми змісту художніх творів; 2) 

відтворення змісту й виконавча діяльність (декламування, відповіді на 

запитання, переказ, бесіда за ілюстраціями, узагальнювальні бесіди, читання 

за ролями тощо); 3) театралізована діяльність (інсценування, театральні 

вистави); 4) творчо-імпровізована діяльність (ігри-драматизації, ігри за 

сюжетами літературних творів, словесно-поетична творчість). 

Художньо-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку А.М.Богуш 

визначає як специфічний вид діяльності, пов'язаний із сприйманням, 

розумінням і відтворенням дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор 

і театралізованих дійств; це продуктивно-естетична діяльність (музична, 

образотворча, конструктивна), що супроводжується образним мовленням та у 

процесі якої використовуються різні жанри художнього слова. У процесі 

різних за змістом і предметом художніх діяльностей мовленнєва діяльність в 

її естетичному аспекті виступає одним із найважливіших компонентів, що 

пояснюється унікальною роллю мови та мовлення в життєдіяльності людини. 

Мовлення бере участь у всіх етапах творчого процесу: створенні задуму, 

пошуку способів його реалізації, спрямуванні, уточненні, стимулюванні 

творення, на контрольному етапі оцінки – у співвіднесенні одержаного 

результату із задумом. 



Науковці (А.М.Богуш, Н.В.Гавриш) виокремлюють такі види 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей: театрально-мовленнєва, 

образотворчо-мовленнєва, музично-мовленнєва й літературно-мовленнєва. 

Мовленнєвотворчу діяльність дітей дошкільного віку досліджувала 

Н.В.Гавриш. Ученою розроблено принципово новий концептуально- 

методичний підхід до проблеми розвитку мовленнєвотворчої діяльності у 

дошкільному віці, що розглядається як стрижень розвитку творчих 

здібностей дітей у різних напрямах художньої діяльності. Н.В.Гавриш 

зазначає, що означений вид діяльності міцно пов’язаний з різними видами 

дитячої активності: з одного боку, вона може виступати самодостатньою 

мотивованою, цілеспрямованою діяльністю, опосередкованою знаками мови, 

їх функціональним застосуванням, з іншого, - входити до складу 

макродіяльності у формі мовленнєвих дій через спрямування, проникнення, 

обслуговування їх. І в першому, й у другому випадках мовленнєвотворча 

діяльність дитини спонукається потребою в самовираженні, у відбитті через 

мовлення власних почуттів, уявлень, вражень, образів уяви, що навіяні 

сприйманням художніх творів та довкілля. У різних її проявах до структури 

мовленнєвотворчої діяльності входять: мотиваційний компонент, задум-план, 

асоціації, образи уяви, що спрямовують творчий процес, певна сукупність 

мовленнєвих дій, результат-продукт. Характерна особливість 

мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці, за словами вченої, – це її 

взаємозв’язок, взаємопроникнення в інші види дитячої діяльності – 

синкретичність. Натомість незалежно від виду чи характеру діяльності, з 

якими пов’язана мовленнєва творчість, вона зорієнтована на діалог, 

взаємодію з іншою людиною. Саме в мовленнєвотворчій діяльності під 

впливом художніх творів і вражень від довколишнього в дитини з’являється 

здатність до рефлексії, «примірювання» до себе різних за характером образів, 

типів, уміння прийняти їх позицію у проживанні різних ситуацій, відчути їх 

переживання. Діти дають оцінку їхнім та власним діям. Як складова частина 

різних видів дитячої діяльності (гри, малювання, конструювання, 

театралізації, спілкування тощо), мовленнєвотворча діяльність не завжди 

завершується складанням твору, який би відповідав певним літературним і 

мовним нормам, тому що дитина не визначає для себе такого завдання. 

Мовленнєві завдання підпорядковуються меті, змісту загальної діяльності, 

що зумовлює вибір мовленнєвих дій. Спонукою до виникнення задуму, 

зміни, збагачення сюжету гри, малюнка, будови, власної казки тощо може 

бути ігровий або літературний мотив, сильне враження, яке справило на 

дитину сприймання художнього твору, життєвої ситуації. Н.В.Гавриш 

науково обґрунтовано й апробовано модель стимулювання та розвитку 



мовленнєвої творчості, що поєднує художньо-естетичний, мовленнєвий, 

інтелектуально-творчий та особистісний компоненти, доведено ефективність 

її використання. Уперше мовленнєвотворча діяльність вивчалася не тільки в 

межах організованого навчання, а й у ситуації ініціативної словесної 

творчості. У процесі дослідження було систематизовано й узагальнено дані з 

типології мовленнєвотворчої діяльності дошкільнят. З’ясовано, що діти 

послідовно проходять такі стадії становлення мовленнєвотворчої діяльності: 

репродуктивну, що характеризується використанням репродуктивних засобів 

відтворення мовленнєвих дій; нормативно-адаптивну, на якій відбувається 

узагальнене наслідування, що виявляється у формуванні свідомого ставлення 

до зразка, «норми», в самостійному застосуванні відомих дитині знань, 

засобів мовленнєвих дій у різних ситуаціях; творчу, коли вміння набувають 

узагальненого характеру і стають вихідною позицією творчості дитини, яка 

починає застосовувати свої знання і вміння у нестандартних ситуаціях. 

Отже, активізації мовленнєвого розвитку дітей, як зазначають учені 

(А.М.Богуш, Л.А.Венгер, Н.В.Гавриш, К.Л.Крутій, Ф.О.Сохін, Є.І.Тихеєва та 

ін.), сприяє взаємозв’язок усіх видів «дитячих» діяльностей при супровідній 

ролі мовленнєвої діяльності. 
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1. Мовна свідомість – підґрунтя мовленнєвої особистості дитини. 

Успішне формування мовленнєвої особистості дитини можливе за наявності 

дієвих чинників, які впливають на розвиток мовлення дітей. Під чинником 

ми розуміємо умову, рушійну силу будь-якого процесу, що визначає його 

характер. Такими дієвими чинниками формування мовленнєвої особистості 

дитини є: мовна свідомість і самосвідомість, дитяча мовленнєва картина 

світу, розвивальне мовленнєве середовище, мовленнєва активність 

особистості. 

Мовна свідомість як механізм управління мовленнєво-мислиннєвою 

діяльністю є обов’язковою умовою існування й розвитку всіх інших форм 

свідомості (Г.В.Ейгер, Л.В.Засєкіна, О.О.Леонтьєв, О.Р.Лурія, Л.В.Лучкіна, 

І.А.Рапопорт, С.Л.Рубінштейн та ін.). Мовна свідомість, за словами 

Л.В.Лучкіної, вимагає не повноти відображення дійсності, а 

цілеспрямованого набору таких засобів спілкування, які в певних суспільно 

складених умовах характеризують об’єкти і тим самим забезпечують бажане 

їх розуміння, сприяють практичному й свідомому опануванню мовленнєвої 

чи мовної діяльності. Учена розуміє мовну свідомість як один із видів 



повсякденної свідомості, засіб формування, збереження, перероблення 

мовних знаків та значень, які вона виражає, правил їх поєднання та 

застосування, ставлення до них людини. 

Психолінгвісти поняття «мовна свідомість» використовують для 

характеристики процесу усвідомлення носієм мови мовної правильності або, 

навпаки, помилкового мовлення під час ідентифікації належності до певної 

мовної спільноти. Різні погляди на сутність цього поняття узагальнив 

німецький лінгвіст А.М.Гауер, який відносить мовну свідомість до 

передсвідомості і ототожнює її з «володінням мовою», під яким розуміє 

вміння носія мови використовувати її для спілкування, розуміти сказане й 

мислити за допомогою мови. Практично, автор ототожнює мовну свідомість 

із мовленнєвими здібностями. Отже, мовна свідомість має завжди мовну 

природу, виявляє себе в мові та її значеннях, які, у свою чергу, якнайглибше 

відображають людську думку. 

Т.М.Ушакова вважає, що мовна свідомість об’єднує дві різні сутності: 

свідомість – це психічний феномен нематеріальної природи (його не можна 

побачити, почути), і матеріальний феномен вимовленого чи записуваного 

мовлення, а також фізіологічний процес формування вербальних мовних 

зв’язків. Мовна свідомість має широке референтне поле, що містить дві його 

основні різновиди: динамічний – вираження стану свідомості у вербальній 

формі, вплив на свідомість за допомогою мовлення; і структурний, що 

утворюється за допомогою мовних структур і формується в результаті 

ментального досвіду суб’єкта, дії його свідомості. 

Як зазначають науковці (Г.В.Ейгер, І.А.Рапопорт), мовній свідомості 

характерні такі функції, які діють на основі специфічних функцій мови: а) 

відображувальна ( в мовній свідомості відображуються в мовних формах і 

значеннях уявлення людини про дійсність і мову), означена функція сприяє 

прояву всіх функцій мови; б) оцінна (оцінка мовних одиниць у соціальному, 

стилістичному, естетичному, ймовірному і часовому аспектах), здійснює 

емоційну й поетичну функції мови; в) регулятивно-керуюча (на основі дій 

цієї функції відбувається перебудова мовних норм і виправлення ускладнень 

у процесі мовленнєвої діяльності), проявляється при здійсненні 

комунікативної і когнітивної функціях мови; г) інтерпретаційна 

(інтерпретація знаків будь-якої семіотичної природи через мовні), є 

необхідною в безпосередньому акті комунікації і в метамовній діяльності; д) 

селективно-орієнтувальна (виокремлення мовлення із шуму, вибір мовних 

засобів відповідно до комунікативного завдання і ситуації), спрямована на 

забезпечення акту комунікації. Учені зауважують, що названі ними функції є 

ієрархічно організованою системою, в межах якої найбільш повно 



розкриваються й функції мови (комунікативна, когнітивна, емоціональна, 

експресивна, конотативна, референціальна (денотативна), фактична, 

металінгвістична, поетична). 

У руслі презентованого дослідження слугують на увагу теоретичні 

положення О.О.Леонтьєва щодо рівнів усвідомлення мови, а саме: 1) 

актуальна свідомість, можлива лише в тому випадку, якщо мова займає 

«структурне місце безпосередньої мети дії» і перебуває у відповідних 

відношеннях з мотивом діяльності суб’єкта; 2) свідомий контроль, 

передбачає здійснення свідомих операцій чи способів дій, які сформувалися 

шляхом перетворення в них передусім свідомої цілеспрямованої дії; 3) 

позасвідомий контроль, пов’язаний із неусвідомлюваними контрольними 

механізмами, які обмежують свободу звукової реалізації мови. За 

М.Р.Львовим, в оволодінні дитиною мовленням постійно змінюються рівні 

усвідомлення: потреби засобів мови визначаються впливом зразкових 

текстів, комунікативною доречністю, запасом мовних засобів у пам’яті 

індивіда, міркуванням статистичного пошуку, який може бути спонтанним, 

неусвідомленим, але ступінь усвідомленості увесь час зростає залежно від 

становлення критичного ставлення мовця до свого мовлення. 

У будь-якому випадку мовна свідомість реалізується у мовленнєвій 

поведінці. Саме тому, розкриваючи зміст мовної свідомості, особистості, 

обов’язково слід ураховувати особливості мовленнєвої поведінки індивідуума, 

що визначається комунікативною ситуацією, його мовним і культурним 

статусом, соціальною приналежністю, статтю, віком, психологічним типом, 

світоглядом, особливостями біографії та іншими константними і мінливими 

параметрами особистості. Мовленнєва поведінка, за Є.В.Клюєвим, - це 

сукупність конвенціональних (здійснюються відповідно до прийнятих 

правил) і неконвенціональних (здійснюються за власним вибором) 

мовленнєвих дій індивіда або групи індивідів. На думку С.Л.Рубінштейна, 

мовленнєва поведінка зумовлена такими соціальними чинниками, як культура, 

національні особливості, етика, виховання, міжособистісне спілкування, які в 

процесі інтеріоризації стають внутрішніми компонентами психічних структур. 

Зовнішні прояви психофізіологічних процесів у мовленнєвій поведінці людей 

виражаються з фонетичного боку мовлення (вібрація голосу, темброві 

модуляції, збільшений темп, швидкість мовленнєвих реакцій). Стиль 

мовленнєвої поведінки особистості визначається вибором нею мовних форм 

реалізації своїх комунікативних інтенцій і відповідних дискурсивних стратегій. 

О.О.Пушкін виокремив такі стилі мовленнєвої поведінки: ліберальний, 

продуктом якого є м’який дискурс, авторитарний – жорсткий дискурс, 

демократичний – гнучкий дискурс. 



Під мовленнєвою поведінкою дитини старшого дошкільного віку 

розуміємо її мовленнєві дії в різних комунікативних ситуаціях, використання 

нею лінгвістичних і паралінгвістичних засобів мовлення, що відображують її 

мовну свідомість і самосвідомість. 

Оскільки формою свідомості дитини є мовлення, одним із провідних 

завдань з розвитку мовлення дітей є збагачення їхніх знань і чуттєвих 

образів, пов’язаних із життям, з різними його аспектами, розширення 

словника дошкільника. Заслуговують поради Л.І.Мацько відносно того, що 

після вивчення кожного літературного твору в активному мисленні дітей 

повинен залишатися слід – слова, образні вирази, афоризми, уривки з цього 

твору; основою всього навчально-виховного процесу має бути 

українознавчий матеріал, щоб діти відчували національну специфіку мови, 

мовну картину світу, витворену ментальністю українського народу. 

Заслуговує уваги погляд Л.О.Калмикової на категорії «мовна 

свідомість» і «мовна самосвідомість». Так, учена під мовною свідомістю 

розуміє найвищий рівень вербального відображення дійсності і 

мовленнєвомовної саморегуляції, ознаками якої є: а) соціальний характер, 

опосередкованість знаковими (мовними) структурами; б) здатність до 

спонтанної мовної і мовленнєвої рефлексії; в) внутрішній діалогізм 

(можливість слухати себе під час говоріння і для більш точного 

смислоформулювання за потреби перебудовувати своє висловлювання, 

розмова із самим собою у внутрішньому мовленні); г) предметність – у цьому 

випадку, як зауважує вчена, - ідеальний предмет – смислоформулювання, 

смислоформування. Через оволодіння мовою кожна дитина прилучається до 

спільного мовного знання, і завдяки цьому формується її індивідуальна 

мовна свідомість. Смисли і мовні значення утворюють мовну свідомість. 

Щодо мовної самосвідомості, то Л.О.Калмикова справедливо зауважує, що 

вона є найвищим рівнем розвитку мовної свідомості, основою формування 

розумової і мовленнєвої активності, а також самостійності особистості в її 

судженнях і мовленнєвих діях та вчинках; образом свого мовлення й 

індивідуальної мови і ставлення до них. Ці образи і ставлення нерозривно 

поєднані з намаганням до мовленнєво-мовної самозміни, самовдосконалення 

із спробами знайти смисл власної мовленнєвої діяльності. Із зовнішнього 

комунікативного світу дитина із сформованою мовною самосвідомістю 

переорієнтовує свою думку на пізнання самої себе, власного мовлення та 

індивідуальної мови. Мовна самосвідомість передбачає також мовленнєву 

самоактуалізацію – реалізацію свого мовленнєвого потенціалу; самоконтроль 

мовлення – осмислення й оцінку суб’єктом власних мовленнєвих дій, 

процесів і станів, довільну вольову мовленнєву саморегуляцію; мовленнєву 



самооцінку – оцінку особистістю свого мовлення, своїх мовленнєвих 

здібностей, можливостей і якостей, свого місця і ролі серед інших 

комунікантів. 

На переконання М.М.Бахтіна, «процес оволодіння рідною мовою 

дитиною – є процесом поступового її входження в мовленнєве спілкування, у 

процесі якого формується і наповнюється змістом її свідомість». О.Р.Лурія 

зазначав, що «на ранньому етапі розвитку дитини свідомість є афективною, 

вона афективно відображує світ. На наступному етапі свідомість уже є 

наочно-дієвою, і слова, крізь які відображається світ, збуджують систему 

практичних наочно-дієвих зв’язків. Тільки на завершальному етапі свідомість 

стає вербально логічною, що відрізняється від попередніх етапів як за своєю 

смисловою, так і за своєю системною будовою, хоча й на цьому етапі зв’язки, 

що характеризують попередні етапи розвитку, зберігаються у схованому 

вигляді». 

Отже, мовна свідомість і самосвідомість є чинником формування 

мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку. 

 
2. Мовна картина світу в лінгводидактичному просторі. За 

Г.В.Колшанським, мова є начебто «звуковою книгою», в якій відбиті всі 

шляхи понятійного засвоєння світу людиною впродовж його історії. Мовна 

картина світу, на переконання вченого, складає семантику мови, яка 

самостійно формує свідомість, уявлення людини не про саму себе, а про 

об’єктивний світ, начебто змушуючи людину носити постійно «мовні 

окуляри», через які вона сприймає в тому чи тому відбитті довкілля. 

Освоєння мови передбачає оволодіння мовною картиною світу, мовною 

свідомістю носіїв мови, що проявляється у способах членування світу, 

способах номінації і внутрішній формі слова, в лексиці з національно- 

культурним компонентом значення. 

Поняття «мовна картина світу» як відображення картини світу було 

введено в науковий обіг Г.А.Брутян, яке науковець розуміє як знання, 

закріплене в словах і слововживаннях конкретних розмовних мов. Учені 

(Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, В.Н.Телія, Н.В.Черемісіна та ін.) визначають 

мовну картину світу як виражену за допомогою мовних засобів системно 

упорядковану, соціально значущу модель знаків, що передає інформацію про 

довкілля. О.М.Леонтьєв зауважував, що існує особливий «п’ятий квазивимір, 

у якому подана людині її довколишня дійсність: це «смислове поле», система 

значень. Отже, картина світу – це система образів. Значення мови полягає не 

лише в переданні повідомлення, але й насамперед у внутрішній організації 

того, що підлягає повідоменню. Виникає начебто «простір значень», тобто 



закріплені в мові знання про світ, у який вплітається національно-культурний 

досвід конкретного мовного осередку. Таким чином формується світ мовців, 

тобто мовна картина світу як сукупність знань про світ, що відбиваються в 

лексиці, фразеології, граматиці . 

Дитяча мовленнєва картина світу. Специфічною особливістю 

дитячої картини світу є те, що вона має не понятійну, а візуальну 

представленість і реалізується в образно-дієвих моделях. За словами 

В.В.Абраменкової, це  пов’язано  з  переважанням  у  дітей  дошкільного віку 

«емоційного мислення», що має наочно-дієвий і наочно-образний характер. 

За  вченою,  структуру  дитячої  картини  світу  становлять  такі  складові:   а) 

«горизонтальна площина» уявлень про світ дорослих; б) «похила площина» 

уявлень про однолітків («рівня»); в) «панорамна площина» уявлень про 

природнє й рукотворне довкілля; г) «екранна площина», що формується 

інформаційним середовищем. Усі названі «площини» дитячої картини світу, 

як зауважує В.В.Абраменкова, пронизує «вертикальна площина» уявлень про 

добро і зло, що відображують індивідуальні відмінності у виборі дітьми 

позитивного, негативного чи змішаного типу моральних еталонів і моделей. 

Учена зазначає, що в індивідуальному вираженні дитячої творчості чітко 

проступають соціогенетичні інваріанти рідної культури й дитяча картина 

світу відображає шари різної давнини, залучаючись до яких дитина вступає 

до зони різних логік, моральних норм і мов рідної культури. 

Як слушно зауважує Л.П.Боть, дитячий вік – це пора створення власної 

особистості, що виявляється у форсуванні її субкультури. На цей період 

припадає й найвища словотворча активність. Психологічний механізм цього 

явища полягає у дозріванні дитячих вражень, найбільш яскравих і 

неопосередкованих, в образи слів, висловів, фразеологічних зворотів 

упродовж усього наступного життя. Дитяче тлумачення світу є практично 

незбагненним для дорослого, тому що дитина сприймає і запам’ятовує світ 

дещо інакше, її мовлення містить різноманітні оригінальні новоутворення, 

невідомі кодифікованій мові дорослих. Вигадані, новостворені малюками 

слова мають достатню цінність не лише тоді, коли вони комусь подобаються, 

а тоді, коли вони створені для більш виразного самоусвідомлення – тобто для 

себе самого. 

Дитина – це особливий тип мовленнєвої особистості, який «формує 

свій особливий погляд на світ і на себе в цьому світі. Образ світу, відбитий у 

мовленні дитини, здебільшого відрізняється від «картини світу» дорослих 

носіїв мовної свідомості, що пояснюється властивостями мислення дітей, 

своєрідністю їхнього світовідчуття і світосприймання». На відміну від 

дорослого, дитина вільно експериментує з мовним матеріалом, відчуває 



сховану енергію слова, яка є в нормативному словнику; діти шукають смисли 

рідної мови, при цьому роблять його живим і предметним, пластичним, 

таким, що вбирає всі можливі відтінки значень (В.В.Абраменкова, 

К.І.Чуковський). У мовній картині світу важливим є аналіз лексики, в якій 

відображується конкретно-історична картина світу певного народу, тому в 

дитини, котра засвоює мову, формується і відповідний тип світобачення. 

Однією з важливих складових дитячої субкультури є наявність власної 

мови спілкування між дітьми, яка відрізняється особливим синтаксичним та 

лексичним устроєм, образністю. В.Т.Кудрявцев наголошує на тому, що діти 

роблять мову більш живою і предметною, пластичною і гнучкою, 

«реконструюють усе багатство можливих відтінків слова, розкріпачують 

творчу силу мови». Конструювання дитиною слова, яке не має синоніма в 

нормативній мові С.Н.Цейтлін називає сукупним явищем «власне 

словоскладання». В іншій ситуації, коли дитині відома мовно-нормативна 

назва речі, проте слово нею використовується неточно, його звукова 

оболонка більшою чи меншою мірою перебудовується, вчена пропонує 

закріпити назву видозміна слів нормативної мови.     На переконання 

Г.А.Черьомухіної, явище «власне дитячої» словотвірної номінації свідчить 

про відмінності «дитячих» форм від «дорослих» і може бути розглянуто як 

своєрідне й характерне для певного етапу розвитку мовлення. Науковці 

(О.Й.Негневицька, О.М.Шахнарович) наголошують на тому, що 

орієнтованість дитини на звукову форму морфеми і «приписування» морфемі 

мотивованого значення приводять її до важливого висновку: аналогічні 

явища позначаються аналогічним способом. Саме в цьому вчені вбачають 

причину появи численних неологізмів – це ті слова, які дитина ніколи не чула 

від дорослих, проте які утворені в певній відповідності до узагальнених 

уявлень про «роботу» того чи того словотвірного елемента. 

На твердження вчених (Т.М.Ушакова, С.Н.Цейтлін, К.І.Чуковський), 

оригінальні, не імітовані словоформи дітей дошкільного віку є здебільшого 

видозмінами «дорослих» словоформ. Випадки, коли дитина винаходить 

зовсім нові звучання, є відносно рідкісними. Ці аналітичні процеси, за 

словами Т.М.Ушакової, виявляються в тому, що більшість з них у дитячому 

словотворенні можна зрозуміти як результат розчленування деяких вихідних 

словоформ. Найяскравіше виступають аналітичні процеси шляхом появи в 

дитячому мовленні слів, які можна було б назвати «уламками», оскільки вони 

мають вигляд шматочків тих слів, які вживаються (пах – запах); таке саме 

явище виявляється й у вживанні складних слів (ракетовіз). На прикладі «слів- 

уламків» легко простежити шлях вичленення кореневих елементів слів 

(насюди, засюди), це спостерігається і в дитячих дієслівних неологізмах 



(вставаю, малюваю). Поряд із процесами, які забезпечують розчленування, 

аналіз мовленнєвого потоку, в словотворенні можна припустити участь 

механізмів протилежної дії: механізмів синтезу й об’єднання окремих 

мовленнєвих елементів. Таке явище К.І.Чуковський назвав «схрещуванням» 

слів: мапін (мамин і папин), жукашечка (жук і букашечка), волосітка (сітка 

для волосся). За словами К.І.Чуковського, дитина вважає, що вона хоч 

якоюсь мірою створює нашу мову, змінює її граматичну будову, її 

словниковий склад. Дитина, сама знаючи про це, водночас спрямовує всі свої 

зусилля на те, щоб шляхом аналогій засвоїти створене багатьма поколіннями 

дорослих мовне багатство. Натомість використовує вона ці аналогії з такою 

майстерністю, з такою чутливістю до сенсу і значення тих елементів, з яких 

складається слово, що не можна не захоплюватися чудовою силою її 

кмітливості, уваги й пам’яті, яка виступає в цій важкій повсякденній праці. 

Витончений відтінок кожної граматичної форми впізнається дитиною 

відразу, а якщо їй знадобиться створити (чи відтворити в своїй пам’яті) певне 

слово, вона вживає саме той суфікс, саме те закінчення, які за потаємним 

законом рідної мови є необхідними саме для цього відтінку слова, що  

передає потрібну думку чи образ. Процес оволодіння мовленням 

здійснюється найшвидшими темпами саме у віці від двох до п’яти. Саме в 

цей період, на переконання К.І.Чуковського, у мозкові дитини відбувається 

найінтенсивніше вироблення генералізації граматичних відношень. Механізм 

цього вироблення настільки доцільний і розумовий, що мимоволі назвеш 

«геніальним лінгвістом» того малюка, розум якого впродовж такого 

короткого часу систематизує стільки граматичних схем… . 

За К.І.Чуковським, чимало неологізмів дитини свідчать лише про її 

нездатність засвоїти на перших порах ті чи ті відхилення від норм граматики, 

що властиві загальноприйнятому мовленню. Будь-який «створений»  

дитиною вислів, який є для нас самобутнім, виник, по суті, лише тому, що 

дитина надто прямолінійно застосовує до слів ці норми, не здогадуючись про 

якісь виключення. Якщо дитині непомітна пряма відповідність між функцією 

предмета і його назвою, вона виправляє назву, наголошуючи в цьому слові на 

тій єдиній функції предмета, яку він встигнув роздивитись (молоток – 

колоток; міліціонер – вулиціонер). Майже всі виправлення, що вносяться 

дитиною в «доросле» мовлення, полягає саме в тому, що вона висуває на 

перше місце динаміку (копатка – те, чим копають), хоча таких словоутворень 

не так і багато. Здебільшого діти тяжіють до дієслів, що існують у «дорослій» 

мові (годинники годинникають; відскорлупай мені яйце, намакаронитись). 

Кожне нове покоління дітей створює розмаїття подібних дієслів, не 

помічаючи свого мовного новаторства. Дитина тонко відчуває родові 



закінчення слів (вона черепаха, він – черепах); із-поміж дитячих займенників 

особливою своєрідністю відрізняються присвійні (ти чейная мама? Це 

хтойная шляпа?). 

С.Н.Цейтлін наголошує на існуванні так званого «допродуктивного» 

етапу засвоєння мови, що відповідає другому року життя, де слова і 

словоформи не конструюються, а використовуються як цілісні утворення, що 

витягаються із мовленнєвого інпута. Лише на порозі другого і третього року 

життя у свідомості дитини починають формуватися словозмінювальні 

парадигми як такі, тобто певна сітка відношень між словоформами відірвано 

від їх конкретної лексичної репрезентації. Саме з цього моменту можна 

говорити про появу етапу продуктивності відповідно до морфологічного 

компонента мовної системи, що формується. Дитина виявляється в ситуації 

самостійно конструювати словоформи, спираючись на встановлені нею 

правила переходу від однієї словоформи до іншої. Ці перші правила 

досягаються нею на основі відпрацювання отриманого мовленнєвого інпута, 

вони й схожі, й водночас не схожі на правила, якими керуються дорослі носії 

мови. Насамперед дитиною помічаються словозмінювальні афікси як 

маркери певних значень. Якщо відповідна мовна одиниця «дорослої» мови 

побудована не за загальним, а окремим, лексико спеціалізованим правилом, 

то виникає словозмінювальна: дитина говорить «котьонки» замість «котята». 

По мірі накопичення мовленнєвого досвіду сверхгенералізації з часом 

зникають. Дитячу словотворчість, дійсно, можна вважати зразками народної 

етимології (зокрема, нісенітницями, перевертнями - особливі мовні мікро- 

форми, в яких вивертається нормативна словоформа, явище, очевидне стає 

неймовірним, проблематизується загальноприйняті уявлення). У своїх 

словотворчих досвідах дитина фіксує резервний  потенціал  рідної  мови,  

(К.І. Чуковський). 

Отже, та обставина, що в дітей в певний період їхнього онтогенезу 

зовсім зникає будь-яка здібність і схильність до словотворчості, означає 

успішне завершення процесів, за допомогою яких дитина оволодіває рідною 

мовою. Майже всі діти одним і тим самим шляхом оволодівають живим 

народним мовленням: іменники заміняють дієсловами, подвоюють перші 

склади, викидають важкі приголосні, борються з метафоричним мовленням. 

Лексика малих дітей пов’язана з тією побутовою обстановкою, в якій їм 

живеться. Таке явище словотворення є закономірним і природним віковим 

етапом формування мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку, яка 

сміливо експериментує зі словом, звуком, водночас породжуючи словесну 

творчість, яка є проявом не копіювання образів, явищ реального довкілля, а 

результатом діяльності й власного особистісного досвіду в їх поєднанні. 



Дитячу мовленнєву картину світу визначаємо як знання, які 

віддзеркалюють інформацію про довкілля, що виражені різними мовними 

засобами в лексиці, фразеології, граматиці, творах усної народної творчості; 

у створенні «індивідуальної мови» дітей. 

 
3. Мовленнєва активність як чинник ефективного формування 

мовленнєвої особистості дитини. Проблема мовленнєвої активності дітей 

дошкільного віку вивчалась у вітчизняній лінгводидактиці в різних аспектах: 

навчання мови, розвитку рідного мовлення та формування культури 

мовлення і спілкування дітей дошкільного віку (О.П.Аматьєва, А.М.Богуш, 

С.К.Хаджирадєва та ін.), розвиток мовленнєвої діяльності (А.М.Богуш, 

Н.В.Гавриш, Н.В.Горбунова, Л.О.Калмикова, К.Л.Крутій, Т.О.Піроженко, 

Ф.О.Сохін) та ін.. Насамперед з’ясуємо сутність поняття «активність». 

У      дослідженнях      вітчизняних      учених       (О. В.Запорожець,  

О. О.Леонтьєв, А.М. Петровський) активність дитини розглядається як 

необхідний чинник її розвитку. При цьому активність має різноманітні 

форми, види, спрямованість і ступінь вираження. Л.С.Виготський розрізняє 

внутрішню та зовнішню активність. Специфічною ознакою зовнішньої 

(моторної) активності є те, що дитина перебуває в русі. У процесі розвитку 

дитини відбувається інтеріоризація зовнішньої дії, в результаті чого 

формується внутрішня (розумова) активність, що забезпечує розумовий 

розвиток дошкільника, його бажання набувати певних знань. Внутрішня 

активність людини постає у вигляді розумових дій, пошуків ефективних 

способів досягнення певних результатів. 

Науковці (Б.Г.Ананьєв, Л.І.Анцифєрова, Л.І.Божович, О.М.Леонтьєв, 

О.О.Люблінська, В.А.Петровський, С.Л.Рубінштейн та ін.) вважають, що 

діяльність нерозривно пов’язаною з активністю, поза діяльністю активність 

людини втрачає сенс подальшого розвитку. За С.Л.Рубінштейном, активність 

є посередником між діями особистості й вимогами суспільства, 

характеристикою взаємодії систем чи явищ, що розкривають їх здатність до 

саморуху, самозміни, саморозвитку. 

Учені (К.А.Абульханова-Славська, А.В.Брушлинський, 

М.М.Поддьяков, С.Л.Рубінштейн, С.Д.Смирнов, Е.С.Субботський та ін.) 

визначають джерело розвитку пізнавальної активності як пізнавальну 

потребу. У навчанні провідну роль відіграє його мотивація, що має різні рівні 

активності: відтворення (характеризується прагненням дітей зрозуміти, 

запам’ятати, відтворити знання, оволодіти способами їх застосування за 

зразком), інтерпретацій (пов’язана з бажанням дитини зрозуміти зміст 

вивченого, встановити зв’язки між явищами й процесами, оволодіти 



способами застосування знань у мінливих умовах), творча (передбачає 

прагнення дитини до теоретичного осмислення знань, самостійного пошуку 

вирішення проблем, прояву пізнавального інтересу). Пізнавальна активність, 

на переконання А.М. Богуш, є станом готовності організму до пізнавальної 

діяльності. 

А.М. Богуш наголошує на тому, що в процесі навчання дітей 

дошкільного віку рідної мови, розвитку мовлення вихователі керуються 

принципом максимальної мовленнєвої активності. Учена визначає 

мовленнєву активність як наявність у дитини пізнавальних інтересів; 

відповідність її знань вимогам програми (чи перевищення вимог); 

сформованість уміння зосереджувати увагу на пропонованому матеріалі та 

діяти відповідно до вказівок педагога; зацікавленість у розв’язанні загального 

завдання; наявність потреби відповідати, звертатись із запитаннями, 

доповнювати відповіді однолітків, виправляти помилки. 

Вважаємо, що формування мовленнєвої активності можливе за 

наявності потреби в педагогічному стимулюванні пріоритетів дитини щодо 

спілкування в ситуаціях «дорослий – дитина», «дитина – дорослий», «дитина 

– діти»; встановленні позитивного емоційного контакту. Т.І. Науменко 

наголошує на тому, що мовленнєва активність дітей залежить від тривалості 

спілкування та зміни видів діяльності, у процесі яких безпосередньо 

здійснюється спілкування. 

Активність (пізнавальна, мовленнєва, художня і т.ін.) виступає у двох 

формах - активації й активізації. Активація – це нейрофізіологічний і 

психічний процеси підсилення активності організму; що залежить від 

внутрішніх і зовнішніх чинників, що виступають у процесі взаємодії 

організму з довкіллям. Активація в пізнавальній діяльності - це переведення 

особистості зі стану недіяльності (пасиву) в діяльний стан (актив). Активація 

мовленнєвої діяльності - це переведення взаємозв’язку говоріння й слухання 

(сприймання мовлення) із стану їх відсутності в наявний стан (І.О.Зимняя). 

Активізація процесу навчання - це вдосконалення методів і 

організаційних форм навчально-пізнавальної роботи дітей, яке забезпечує 

активну й самостійну теоретичну і практичну діяльність учнів у всіх ланках 

навчального процесу. Активізація пізнавальної діяльності - це збільшення 

питомої ваги активності особи у процесі самої діяльності. Під активізацією 

мовлення психологи (В.А.Артемов, Л.С.Виготський, І.О.Зимняя, 

О.О.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн) розуміють переведення складників 

мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання) на більш високий рівень, що 

полягає в доповненні їх мовними, якісними змінами. Активізацію мовлення 

розглядаємо не тільки як результат формування й реалізації мовленнєвої 



активності в конкретному мовленнєвому акті, а й як процес розвитку 

мовленнєвих навичок аж до повного оволодіння мовною системою. 

Оскільки мовлення обслуговує всі види пізнавальної діяльності, то 

можна сформулювати відповідну закономірність: чим активнішим є 

мовлення дитини (запитання, звернення, пояснення, міркування, 

розмірковування і т.п.), тим ефективнішою буде пізнавальна й мовленнєва 

діяльність, очевидною її результативність. Отже, мовленнєва активність дітей 

старшого дошкільного віку виступає рушійним чинником у формування 

їхньої мовленнєвої особистості. 

 
4. Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування 

мовленнєвої особистості старшого дошкільника. Мовленнєве середовище 

А.М.Богуш визначає як сукупність сімейних, побутових, соціально- 

педагогічних неорганізованих і цілеспрямованих умов спілкування дитини в 

системах «дорослий (батьки, родичі, вихователь, учитель) – дитина», «дитина 

– дорослий», «дитина – дитина». Мовленнєве середовище М.Р.Львов 

розглядає і як методичний засіб, згідно з яким створюється штучне 

мовленнєве середовище, де діти знаходяться за межами неправильних 

мовленнєвих впливів, створюється атмосфера високої мовленнєвої культури. 

Розвивальний потенціал мовленнєвого середовища, за вченим, буде 

оптимальним за умов природного мовленнєвого середовища. За А.М.Богуш, 

мовленнєве середовище, яке оточує дитину, за своїм впливом на розвиток 

мовлення може бути стихійно - нестимульованим, стимульованим і 

актуальним. Стихійно - нестимульованому мовленнєвому середовищу властива 

пасивна мовленнєва взаємодія. Дитина сприймає мовлення дорослих і всіх 

мовців цього середовища таким, яким вона його чує, мовлення, яке 

притаманне саме цій мовленнєвій спільноті. Дитина відчуває його вплив 

опосередковано у процесі щоденного спілкування в сім'ї, в соціумі (у дворі, з 

друзями, у дошкільному закладі, у школі і т.ін.). Перебування дитини в такому 

середовищі забезпечує набуття мовленнєвого досвіду спонтанним типом у 

повсякденному житті, у дошкільному закладі. Стимульоване мовленнєве 

середовище - це організований процес навчання мови і розвитку мовлення на 

різних вікових етапах у навчальних закладах різного типу, який 

супроводжується педагогічно стимульованою мовленнєвою взаємодією 

педагога і учнів. У дошкільному закладі стимульоване мовленнєве середовище 

забезпечують заняття з розвитку мовлення і художньо-мовленнєвої діяльності. 

На цих заняттях завданням вихователя є створення актуального мовленнєвого 

середовища  -  максимально  активну ініціативну взаємодію дитини  з іншими 



учасниками спілкування, що передбачає максимальне занурення дітей в 

активну мовленнєву діяльність. 

Мовленнєве розвивальне середовище, за Л.П.Федоренко, 

забезпечується літературно-мовною зразковістю текстового матеріалу, що 

виражається у використанні неадаптованих літературних текстів, що 

розвивають чуття мови, оскільки «якщо адаптувати … тексти, знижуючи їх 

граматичне багатство до рівня дитячого мовлення, то діти ніколи не засвоять 

граматики рідного мовлення», правильно організоване мовленнєве 

середовище, за вченою, це «доведення його розвивального потенціалу до 

оптимального, не порушуючи інстинктивної мовленнєвої творчості дитини, 

допомога розвитку інстинкту наслідування, задоволення інстинкту 

допитливості». Основою розвивального середовища для становлення 

мовленнєвої особистості є забезпечення доброзичливої атмосфери, де б 

дитині надавалося право на мовленнєву активність, довіру, помилку та 

доброзичливе ставлення. 

Стрижневою (вертикальною) ідеєю механізму побудови освітнього 

мовленнєвого середовища є трансформація дитиною цінностей світу, 

мовленнєвої культури, соціуму в особистісній внутрішній світ цінностей. 

Саме це, на твердження К.Л.Крутій, забезпечуватиме рівень мовленнєвого 

розвитку дітей. Базовою (горизонтальною) ідеєю є середовище, що являє 

собою інтеграцію, синтезування спеціально організованої мовленнєвої 

діяльності як комунікативної взаємодії і просторово-предметного 

розвивального середовища. Ядром, серцевиною освітнього мовленнєвого 

середовища та його метою є Дитина. К.Л.Крутій вважає правомірним 

використання терміна «культурне мовленнєве середовище» на позначення як 

сукупності корисного особистого й колективного спільного мовленнєвого 

досвіду, що зберігається і передається з покоління в покоління, так і речових 

структур і залежностей, шляхом яких реалізується діяльність і мовленнєва 

поведінка індивіда. Практична реалізація ідеї створення освітнього 

мовленнєвого середовища в умовах дошкільного навчального закладу й 

родини передбачає побудову такого середовища у двох напрямах: предметно-

мовленнєвому й мовленнєво-просторовому. У процесі створення саме 

предметно-мовленнєвого середовища, як джерела мовленнєвого досвіду 

дошкільника, необхідно виходити з ергономічних вимог до життєдіяльності: 

антропометричних, фізіологічних і психологічних особливостей дитини, яка 

буде розвиватися в цьому середовищі. К.Л.Крутій визначила вимоги до 

предметно-мовленнєвого напряму, з поміж яких: розвивальний характер; 

діяльнісно-віковий підхід; мовленнєва інформативність (різноманітність 

іграшок, тематики, комплексність); збагаченість, наявність природних і 



соціальних засобів, які забезпечують різноманітність мовленнєвої діяльності 

дитини та її творчість; варіативність; сполучуваність традиційних і нових 

компонентів; забезпечення складових елементів мовленнєвого середовища, 

співвідносності з макро-, мезо- та мікропростором діяльності дитини; 

забезпечення комфортності, функціональної надійності та безпеки; 

забезпечення естетичних і гігієнічних показників. 

За словами В.П.Тимофєєва, взаємовідносини мовленнєвого середовища 

і мовця має двобічний характер: з одного боку, вплив мовленнєвого 

середовища на мовлення індивіда, а з іншого, - процес освоєння індивідом 

результатів цього впливу. Ці два процеси супроводжують мовленнєву 

діяльність людини впродовж усього її життя. Ступінь засвоєння людиною 

мовлення середовища залежить від сприятливих соціальних умов і від 

можливостей, здібностей, активності, самостійності, інтересу й ініціативності 

самої особистості-мовця, що у свою чергу залежить від характеру суспільно- 

економічної формації і від того, наскільки суспільство забезпечує свободу 

людини. 

Створення мовленнєво-просторового середовища передбачає 

врахування таких вимог: стимуляція пошукової діяльності та мовленнєвої 

активності дитини (А.М.Богуш); задоволення мовленнєвих потреб у 

культурно-ціннісному пізнанні довкілля; наявність мовленнєво-творчої 

спрямованості (Н.В.Гавриш); свобода і самостійність дитини, інтегративність 

(К.Л.Крутій); врахування статевих і вікових особливостей дитини 

(В.Ф.Базарний); діалогічність (А.Г.Арушанова); стабільність-динамічність; 

гуманітаризація (С.У.Гончаренко). 

Вплив мовленнєвого середовища на дитину та її мовлення буде тільки 

за наявності розвивальної функції цього оточення (потенційної можливості 

позитивного впливу різноманітних чинників у їх взаємодії на мовленнєвий 

розвиток дитини і формування її мовленнєвої особистості). На переконання 

К.Л.Крутій, розвивальний ефект середовища залежить не стільки від умов, 

скільки від характеру мовленнєвого спілкування дорослого та дитини, від тих 

ситуацій, способів, завдань, які будуть сприяти й стимулювати мовленнєвий 

розвиток,    активність    і     самостійність     дитини     дошкільного     віку. 

Як слушно зауважує А.М.Гончаренко, середовище буде розвивальним і 

комфортним для дитини за умов надання їй можливості дозувати 

мовленнєво-комунікативну діяльність: встановлювати мовленнєву взаємодію 

з бажаними для неї партнерами; визначати час, тривалість контактів; 

перемежовувати розширення партнерів у спілкуванні з усамітненням. 

Пріоритетом для розвивального середовища мають бути спілкування, 

обговорення, мовленнєво-творча діяльність, роздуми вголос без страху 



помилитися, чи не збігання з думкою дорослого. Підставою до виникнення 

власної позиції дитини є її життєвий досвід, а набувається, накопичується і 

реалізується він кожним по-своєму. Важливим є наповнення середовища 

емоційними для дитини подіями, фактами, оскільки емоції є базовими 

підставами психічного розвитку дитини. 

В.П.Тимофєєв називає дошкільний заклад осередком, у якому 

відбувається мовленнєва взаємодія з мовою більш широкого середовища, ніж 

сім’я, тобто в ньому взаємодіють мови сімей і закладаються основи мовної 

єдності поколінь. Вихователь для дітей є мовним авторитетом, який свідомо 

впливає на формування мовленнєвої особистості дітей, тобто виконує 

функцію «соціального агента» (Т.Парсонс). 

Розвивальне мовленнєве середовище – це потенційні можливості 

позитивного впливу різних видів діяльності (мовленнєва, навчально- 

мовленнєва, художньо-мовленнєва, театралізована, мовленнєво-ігрова, 

комунікативна та ін.) у їх взаємодії на мовленнєвий розвиток дітей, 

формування в них різних видів мовленнєвої і комунікативної компетенцій, 

що в сукупності є результатом сформованості мовленнєвої особистості 

випускника дошкільного навчального закладу. Відповідно до рекомендацій 

М.І.Жинкіна, необхідно стимулювати дітей старшого дошкільного віку 

будувати різні творчі висловлювання монологічного й діалогічного дискурсу, 

тобто намагатися «ввести їх у роль захоплюючого оповідача». Відповідно, 

старші дошкільники залучаються до вивчення національної культури, творів 

усної народної творчості: народні казки, малі жанри фольклору (прислів’я, 

приказки, кмітливі загадки, фразеологізми, заклички й примовки), різних 

видів творчої діяльності, які впливають на формування національної 

самосвідомісті й мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного  

віку. 

Отже, перебування дитини в розвивальному мовленнєвому середовищі 

є запорукою формування як кінцевого результату навчально-мовленнєвої 

діяльності мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку. 

 

Теорії засвоєння мови дітьми. Учені (В.А.Ковшиков та ін.) 

виокремлюють такі теорії засвоєння мови: наслідування, вроджених мовних 

знань і соціо-біологічна теорія. Так, «найдавнішою» теорією – є теорія 

наслідування, коли дитина чує зразки мовлення дорослих і наслідує їх. 

Натомість означена теорія, за В.А.Ковшиковим, є недостатньо впевненою, 

оскільки із великої маси різноманітних однослівних речень, які вживають 

дорослі  і  чують  діти,  дитина  здебільшого  «обирає»  висловлювання  типу 

«мама», «баба» «дядя», тобто перші  слова-речення  складаються  із найбільш 



простих в артикуляційному відношенні звуків і артикуляцію цих звуків 

дитина сприймає зором. За допомогою цих базових звуків (фонем) дитина 

здатна будувати перші слова-речення кодифікованої мови і здійснювати 

комунікацію, задовольняючи свої потреби (біологічні чи соціальні). Окрім 

того, діти здебільшого не використовують тих речень (синтаксичних 

структур), які чують від матері, оскільки в цьому віці синтаксичний і 

семантичний компоненти її мовного механізму «працюють» саме таким 

чином, і ніяке наслідування, як уважає В.А.Ковшиков, не може замінити цей 

механізм. До того ж слова, які дитина повторює за дорослим, вона в цьому 

віці не вводить у самостійне мовлення. 

За «теорією вроджених мовних знань», дитина народжується з деякими 

генетично зумовленими знаннями «універсалій мови»: семантичних, 

синтаксичних, лесичних, фонетичних тощо. Суспільство тільки відіграє роль 

певного «поштовху» чи «активатора» в «запуску» вродженого мовного 

механізму. За В.А.Ковшиковим, вроджена здатність до різного роду 

символізації та вроджені універсалії мови є продуктивними, оскільки окремі 

з них пов’язані з універсаліями психічними (мислення, емоції і т.ін.). 

Водночас учений застерігає, що особливості різних мов і культур, у 

«соціальному середовищі» яких дитина оволодіває мовою, демонструє 

своєрідність засвоєння мови як цілісної системи і її компонентів 

(синтаксичного, лексичного, фонетичного тощо) дітьми різних 

національностей, тобто не лише вроджені чинники визначають онтогенез 

мови і мовленнєвої діяльності загалом, а й соціальні чинники. 

За соціо-біологічною теорією, дитині властива вроджена здатність до 

символізації, зокрема мовної, вона одержує від дорослих матеріал тієї чи тієї 

мови, «відпрацьовує» його і в процесі розвитку активно й самостійно засвоює 

низку систем «дитячої» мови, що змінюють одна одну, поступово 

наближуючись до системи мови дорослих [276, с.293]. Засвоюючи мову, 

дитина повинна насамперед оволодіти: 1) мовною системою, тобто одиницями 

й елементами мови і правилами їх функціонування; оволодіти словником 

мовних одиниць і дій із знаками мови як сукупністю взаємопов’язаних 

операцій – семантичних, синтаксичних, лексичних, морфологічних, морфо- 

семантичних, фонетичних і фонематичних, що використовуються у породженні 

і сприйнятті мовлення; 2) «мовною нормою», системою «традиційних» для 

певної мови правил, тобто допустимими варіантами використання мови; 3) 

різним функціями мови і мовлення, різними формами і засобами здійснення 

мовленнєвої діяльності; 4) засвоїти особливості способів мовленнєвого 

спілкування в різних видах діяльності (ігрова, трудова, самообслуговування, 

художня, навчальна та ін.) і в різних ситуаціях, у яких здійснюється мовленнєва 



діяльність. 

Передумовами формування мовленнєвої особистості дітей старшого 

дошкільного віку є: сформованість нервової системи, психіки; оволодіння 

різними формами немовленнєвої діяльності; здатність і потреба до 

комунікації; соціальне середовище. Так, у дитини насамперед повинна бути 

сформована нервова система (центральна і периферійна), достатня для 

оволодіння мовою на будь-якому етапі її засвоєння. З огляду на це 

В.А.Ковшиков наголошує на врахуванні такої закономірності онтогенезу: 

розвиток як соціальний феномен (зокрема, процес соціалізації) випереджає 

біологічне дозрівання. Відомо, що більшість структур мозку в людини є 

сформованими лише в «ранній дорослості» (до 21 року). Водночас людина 

оволодіває  мовою  (всіма  її  формами)  набагато  раніше  цього  віку,  а саме: 

«ядром» усної і кінетичної мов – до 3 років, «ядром» письмової мови – до 8- 

10 років. Тому для оволодіння мовою необхідним є дозрівання певних 

структур нервової системи і сформованість зв’язків між ними. Крім того в 

дитини повинні бути сформовані периферійний артикулярний і слуховий 

апарати, що дозволяють їй говорити і сприймати мовлення інших. 

Наступною передумовою є сформованість необхідного для засвоєння 

мови вищого рівня психіки, всіх її складових (інтелект, мислення, пам'ять, 

увага, емоції), оскільки для використання мови як знаку, потрібно мати 

адекватні знання, встановлювати певні зв’язки між фактами і явищами 

дійсності, правильно організовувати свою увагу тощо. Оволодіння мовою 

тісно пов’язано з оволодінням культурою (духовна і матеріальна), і 

насамперед того народу, мову якого засвоює дитина. Особливості культури 

етносу визначають і особливості мови. 

Передумова – оволодіння різними формами немовленнєвої діяльності - 

передбачає оволодіння насамперед доступними для вікового віку формами: 

діяльністю комунікативною, пізнавальною, ігровою, трудовою, художньою, 

конструювання, самообслуговування тощо, оскільки мова є засобом для 

здійснення не тільки мовленнєвої, але й немовленнєвої діяльності. З огляду 

на це, В.А.Ковшиков подає таку схему генези знаків мови: дії – образи – 

знаки, де дії розуміються як дії виключно фізичні, здебільшого мануальні, а 

образи як образи сприйняття різної модальності (зорові). Однією із 

передумов засвоєння мови вчені визначили – здатність і потреба до 

комунікації. Для того, щоб оволодіти мовою, дитині необхідно почути 

правильні зразки мовлення довколишніх: повинна бути правильною 

мовленнєва поведінка дорослих, уважне ставлення до мовлення дітей, 

надання допомоги в продукуванні висловлювань, стимулювання до 

мовленнєвого спілкування, тактичне виправлення помилок у мовленні 



дитини. Особливу увагу в цьому аспекті В.А.Ковшиков звертає на прагнення 

дорослих постійно поповнити словник дітей номінативною лексикою, 

залишаючи осторонь предикативні слова (дієслова, прикметники, 

прислівники, прийменники тощо). У центрі ж окремого висловлювання 

повинен знаходитися саме предикат, а в розгорнутому висловлюванні (тексті) 

– система предикатів. 

Провідною передумовою засвоєння дитиною мови є соціальне 

середовище, в якому живе дитина і якій необхідно не тільки адаптуватися до 

цього середовища, але ще й оволодіти ним, перетворити його. Значущим 

засобом у цій діяльності є знаки мови. Важливою стимулювальною силою 

виступає суперечність між системою і нормою мови дорослих та наявною на 

будь-якому етапі онтогенезу системою і нормою мови дитини (Д.Слобін, 

С.Н.Цейтлін). Задля того, щоб розуміти мовлення довколишніх і бути 

зрозумілим ними, досягати цілей немовленнєвої діяльності, дитині необхідно 

«підводити» свої «системи» дитячої мови до системи і норми мови дорослих. 

Отже, стимулювальними силами оволодіння мовою є суперечність між 

бажаннями дитини, з одного боку, і її мовними й комунікативними 

можливостями і вимогами соціального середовища, з іншого. 

 
В.А.Ковшиков схарактеризував закономірності засвоєння мови 

дитиною . 

Мову дитина засвоює активно не лише шляхом наслідування, але й 

«генетично», вона творчо відбирає мовний матеріал дорослих і створює свої, 

своєрідні системи мови, наближуючи їх поступово до системи мови 

дорослих. Кожна з цих систем дитячої мови має особливості, що властиві не 

лише синтаксичному, але й іншим компонентам мови (семантичний, 

лексичний, морфологічний, морфо-синтаксичний, фонематичний і 

фонетичний). Дитина засвоює мову самостійно, водночас вона починає 

засвоювати мову лише тоді, коли це стає життєво необхідним; ту чи ту мовну 

одиницю вона «вводить» у свою мовну систему лише тоді, коли для цього 

дозрівають відповідні внутрішні умови здійснення мовленнєвої діяльності 

(мовні і немовні). 

Наступною закономірністю формування мовленнєвої діяльності є 

практично одночасне засвоєння імпресивного та експресивного мовлення. З 

огляду на це, слід ураховувати, за В.А.Ковшиковим, що засвоєння 

кодифікованого імпресивного мовлення випереджає засвоєння звукового 

експресивного мовлення. Зауважимо, що до появи кодифікованого 

експресивного мовлення дитина активно використовує некодифіковане 

звукове мовлення (крик, гукання, гуління, белькотіння тощо) і кодифіковане 



міміко-жестикулярне мовлення. Ці дві форми мовлення створюють необхідні 

передумови для формування кодифікованого експресивного мовлення. 

Засвоєння мови як засобу мовленнєвої і мисленнєвої діяльності – це 

одночасне засвоєння всіх її компонентів: семантичних, синтаксичних, 

лексичних, морфологічних, морфо-семантичних, фонетичних і 

фонематичних, між якими встановлюються тісні взаємозв’язки. Дитина не 

починає засвоєння мови з якогось одного компонента, а із самого початку 

засвоює мову як цілісну систему знаків. За допомогою мови дитина 

задовольняє свої життєві потреби, спілкується з довколишніми, передає їм 

зміст своєї психічної діяльності. Для неї найважливішим є значення, ніж 

мовна форма мовленнєвого висловлювання, через це в онтогенезі мовлення 

мовні значення завжди «випереджають» мовні форми. 

Однією із закономірностей раннього онтогенезу – випереджувальне 

формування комунікативної функції мовлення та основних типів інтонації на 

етапі некодифікованої мови (від 6 до 9-10 міс.) на відміну від формування 

одиниць і правил функціонування кодифікованої мови. У засвоєнні мови 

дитина використовує таку «стратегію»: від укрупнених одиниць до 

«дрібних», а не навпаки, оскільки більш «дрібні» мовні одиниці можуть 

формуватися тільки всередині більш укрупнених: у тексті – речення, у 

реченнях – слова, у словах – морфеми, склади, звуки, у морфемах – фонеми. 

Саме тому дитина починає говорити «текстами» (тобто відразу «видає» 

мовленнєві повідомлення) і реченнями, але ніяк не складами, словами чи 

звуками. 

Наступною закономірністю засвоєння мови є рух від загального до 

часткового, від контрастів до відтінків (І.О.Бодуен де Куртене, О.М.Гвоздєв, 

В.К.Орфінська, І.О.Сікорський). Згідно з цією закономірністю дитина 

спочатку засвоює вихідний (псевдо-«називний») відмінок і замінює ним усі 

інші відмінки, потім з’являється знахідний відмінок, контрастний вихідному, 

а надалі – всі інші. Аналогічно до цього від універсальної складової 

структури дитина переходить до засвоєння інших складових структур; від 

базових і найбільш контрастних фонем до фонем «периферійних» і менш 

контрастних. 

Сутність такої закономірності засвоєння мови, як генералізація (від 1 

до 3-5 років) полягає в тому, що, засвоюючи нову мовну форму, дитина 

здебільшого розповсюджує її на зміст (значення чи значущості), яке вимагає 

інших мовних форм (Ф.О.Сохін). 

Засвоєння мови має ще й індивідуальні особливості, тобто кожній 

дитині властивий ідіолект (певна специфіка структури й особливості 

функціонування мови в мовленні). Усіх дітей залежно від «універсалій» 



засвоєння мови вчені поділяють на три групи. Так, діти, які засвоюють мову 

за аналітичним типом, зазвичай розмовляють мало (тобто «мовчуни»), 

здебільшого використовують нерозгорнуті висловлювання, але від початку 

намагаються говорити правильно. Діти, що засвоюють мову за синтетичним 

типом, говорять багато («говоруни»), використовують розгорнуті 

висловлювання і майже не слідкують за їх мовною формою; їм важче 

передати  довколишнім розмаїття і складність свого внутрішнього і 

зовнішнього світу. Діти третьої групи «поєднують» два типи засвоєння мови. 

У засвоєнні мови дітьми вчені виокремлюють три етапи. Перший 

етап (від 0 до 9-10 міс.) – засвоєння кодифікованого імпресивного мовлення 

(усного й кінетичного), експресивного кінетичного і некодифікованого 

усного експресивного мовлення. Другий етап (від 9-10 міс. До 11 років) – 

засвоєння всіх форм кодифікованого усного й кінетичного мовлення, - 

включає 4 ступені: 1) початок засвоєння мовної системи (від 9-10 до 18  міс.); 

2) оволодіння «ядром» мовної системи (від 18 міс. до 3 років); 3) засвоєння 

«периферії» мовної системи (від 3 до 5 років); 4) удосконалення мовної 

системи (від 5 до 11 років і пізніше). Третій етап (від 6 до 11 років) – 

оволодіння письмовим мовленням (читання і письмо). 

Експериментальні матеріали санкт-петербурзької онтолінгвістичної 

школи розвитку мовлення дітей дошкільного віку під керівництвом 

С.Н.Цейтлін дозволили вченим дійти таких висновків щодо онтогенезу 

розвитку мовлення і формування мовленнєвої компетенції: 

- кожна дитина сама будує свою мовну систему, при цьому виявляє 

значну ступінь творчої активності; 

- значну роль при цьому відіграє так званий «інпут» - мовленнєвий 

матеріал, який дитина переробляє. Цей мовленнєвий матеріал постачається 

дитині насамперед матір’ю, тому успіх засвоєння дитиною рідної мови 

здебільшого визначається особливостями її мовленнєвої поведінки відносно 

дитини; 

- дослідження мовленнєвого розвитку дитини неможливе без аналізу її 

предметно-практичної діяльності, що обслуговується мовою; 

- мовленнєвий розвиток дитини пов'язаний з її когнітивним розвитком: 

на ранніх стадіях розвитку дитина може здійснювати когнітивні операції 

незалежно від того, чи засвоїла вона мовні категорії й одиниці, що пов’язані з 

явищем; після того, як у дитини починають формуватися певні мовні 

структури, мовленнєвий розвиток, у свою чергу, починає суттєво впливати на 

когнітивний, що призводить до успіху в когнітивній діяльності . 



ЛЕКЦІЯ 

Тема: Огляд сучасних програм з організації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками 

Мета: розкрити зміст і завдання мовленнєвого розвитку дітей на етапі 

дошкільного дитинства в державних стандартах, чинних програмах навчання 

і виховання дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: Базовий компонент дошкільної освіти, Державний 

стандарт загальної початкової освіти, мовленнєвий компонент, програми . 

ПЛАН 

1. Зміст мовленнєвого розвитку дітей в Базовому компоненті дошкільної 

освіти і Державному стандарті загальної початкової освіти. 

2. Аналіз чинних програм дошкільних навчальних закладів 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Базовий  компонент  дошкільної  освіти  /  Науковий  керівник:  за  ред.  

А. М. Богуш; авт.  кол-в:  Богуш А. М.,  Бєлєнька Г. В.,  Богініч О. Л.,  

Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., 

Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., 

Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: 

Видавництво МОН, 2012. – 26 с. 

2. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / Алла Михайлівна 

Богуш. – Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 176с. – (Дошкільна освіта). 

3. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й 

рік життя). – К., 2017. – 36 с. 

4. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту : О. В. Огневюк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою : О. В. 

Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол. : Г. В. 

Бєлєнька,   Е. В. Бєлкіна,  О.   Л.    Богініч,    Н.    І.    Богданець-Білоскаленко, 

С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту 

України; Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 

2016. – 492 с. 

5. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / [автор. 

колектив] ; (науковий керівник К. Л. Крутій). – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 

2011. – 188 с. 

6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / 

О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. . – Тернопіль : Мандрівець, 2017. 

– 264 с. 



1. Зміст мовленнєвого розвитку дітей в Базовому компоненті 

дошкільної освіти і Державному стандарті загальної початкової освіти. 

У другій половині ХХ століття в педагогічних науках усталився 

компетентнісний підхід до навчання підростаючого покоління як черговий 

етап модернізації змісту освіти відповідно до потреб сучасної економіки та 

цивілізації (Н.М.Бібік, Є.Д.Божович, В.О.Болотов, І.О.Зимняя, Д.І.Ізаренков, 

Н.В.Кузьміна, О.І.Локшина, А.К.Маркова, О.В.Овчарук, О.І.Пометун, 

О.Я.Савченко, А.В.Хуторськой та ін.). У новій редакції Базового компонента 

дошкільної освіти визнано провідним в організації навчання дітей 

дошкільного віку компетентнісний підхід: «тобто спрямованість навчально- 

виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату (заданої 

норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини), що 

зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту 

освітніх ліній (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, 

дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), орієнтує освітян на 

цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в 

дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань 

та вмінь» [с.5]. 

Стрижневими поняттями компетентнісного підходу є «компетентність» 

і «компетенція», які до сьогодні не мають однозначного визначення і є 

предметом наукових дискусій. Розглянемо сутність цих понять. 

Зазначимо, що найбільш уживаним у науковому обігу є феномен 

«компетентність». Результатом набуття компетенцій є компетентність, яка на 

відміну від компетенції передбачає особистісну характеристику, ставлення  

до предмета діяльності. Компетентність у навчанні (лат.competentia – коло 

питань, в яких людина добре розуміється) набуває молода людина не лише 

під час вивчення предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів 

неформальної освіти, внаслідок впливу середовища; це набута 

характеристика особистості, що сприяє успішному входженню молодої 

людини в життя сучасного суспільства; це інтегрований результат, що 

передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, 

умінь, навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, 

застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері. 

Компетенція визначається як відчужена від суб’єкта, наперед задана 

соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його 

якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений 

результат. Ознакою компетенції є її специфічний предметний або 

загальнопредметний характер, що дає змогу визначити пріоритетні сфери 

формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові лінії) . Компетенція 



має практичну спрямованість і виявляється в конкретній діяльності в певній 

ситуації; вона мобілізує наявні знання, вміння, способи діяльності, якими 

оволоділа особистість. 

У Державному стандарті початкової школи виокремлено компетенції і 

ключові компетентності. Окрім цього, визначено ще такі компетентності: 

комунікативна, читацька, пізнавальна, міджпредметна, міжпредметна 

естетична, предметна математична, предметна природознавча, технологічна. 

Як бачимо, поняття «компетенція» є більш вузьким, воно 

співвідноситься з конкретними видами діяльності і використовується для 

визначення низки вмінь, навичок, знань, необхідних для ефективного 

виконання дій. 

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти визначено 21 

компетенцію, серед них: здоров’язбережувальна, особистісно-оцінна, 

родинно-побутова, соціально-комунікативна, природничо-екологічна, 

предметно-практична, художньо-продуктивна, ігрова, сенсорно-пізнавальна, 

математична, фонетична, лексична, граматична, діалогічна, монологічна, 

мовленнєва, комунікативна, інформативна, комунікативно-мовленнєва, 

хореографічна, шахово-ігрова. При цьому, під компетенцією укладачі 

Державних стандартів дошкільної освіти розуміють соціально закріплений 

результат освіти (стандартами, програмами і т. ін.), наперед задану норму 

(вимогу) до освітньої підготовки дитини, необхідної для її якісної 

продуктивної діяльності в певній освітній, змістовій чи предметній галузі. 

Отже, як бачимо, ознакою компетенції є її специфічний, предметний 

характер. Ураховуючи вік дітей дошкільного віку, їхній обмежений досвід, у 

новій редакції БКДО компетентнісний підхід передбачає формування в дітей 

саме різних видів компетенцій як кінцевого результату засвоєння дитиною 

освітніх ліній. 

А.М.Богуш визначає мовну компетенцію як засвоєння й усвідомлення 

мовних норм, що історично склались у фонетиці, лексиці, граматиці, 

орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій 

людській діяльності у процесі використання певної мови; це інтегративне 

явище, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, 

навичок, стратегій і тактик мовної поведінки, настанови щодо успішного 

здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування . 

На нашу думку, про мовленнєву компетентність можна вести мову в 

більш старшому віці, з набуттям дитиною життєвого досвіду і мовленнєвої 

практики спілкування. Щодо дітей дошкільного віку більш правомірно, як це 

і зазначено у БКДО, вживати термін «мовленнєва компетенція». 



Компетенція має вікові характеристики, які розглядаються як 

орієнтовні показники розвитку особистості на кожному віковому етапі,  

базові характеристики компетенції певного виду діяльності (мовленнєвої, 

художньої, пізнавальної, музичної, конструкторської). Мовленнєва 

компетенція є однією з провідних складових характеристик особистості, що 

формується у процесі її розвитку. 

Є.Д.Божович розглядає мовленнєву компетенцію як психологічну 

систему, що об’єднує два основних компоненти: а) мовленнєвий досвід, 

набутий дитиною у процесі спілкування і діяльності; б) знання про мову, які 

засвоює дитина у процесі організованого навчання . 

Отже, зміст Базового компонента дошкільної освіти щодо 

мовленнєвого розвитку дітей презентовано освітньою лінією «Мовлення 

дитини», де подано кінцеві результати з формування різних видів 

мовленнєвої та комунікативної компетенцій. Освітня лінія «Мовлення 

дитини» передбачає формування в дитини культури мовлення та  

спілкування, засвоєння елементарних правил користування мовою у різних 

життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом 

специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням 

дошкільного дитинства. Насамперед увага звернена на комунікативні 

здібності: «комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою 

комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, 

уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, 

стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації. Комунікативна 

компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції». 

Окрім того, в Базовому компоненті дошкільної освіти визначено зміст 

фонетичної, лексичної, граматичної і мовленнєвої компетенцій, які повинна 

засвоїти дитина. 

Зауважимо, що мовленнєві завдання висвітлено і в таких освітніх 

лініях, як «Дитина в соціумі» («при зустрічі впізнає знайомих, із власної 

ініціативи чи у відповідь на звернення виявляє готовність і здатність 

доброзичливо спілкуватися з ними»), «Дитина у світі культури» 

(«елементарно аналізує засоби художньої виразності»; «яскравість образу 

пов’язує зі звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімікою, 

жестами, римами, монологами, діалогами»; «цілісно відтворює зміст 

поетичного та прозового твору, … вирізняє зачин, основну частину, кінцівку, 

повтори в казці, оповіданні. Уміє декламувати вірші напам’ять, переказувати 

українські народні казки, застосовувати усну народну творчість в іграх, 

інсценуванні, розвагах, фольклорних святах. Вдається до римування, 

словотворчості, гуманних змін і продовження казки, оповідання, виявляє 



навички образного мовлення. Виявляє творчу активність, інтерес до 

улюблених літературних творів, самостійно інтегрує в них елементи інших 

мистецьких діяльностей (спів, образні рухи, малюнки-декорації, маски», що 

складає зміст літературної компетенції. «Володіє комунікативними 

навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів», що є 

одним із показників сформованості художньо-продуктивної компетенції). 

У новій редакції БКДО передбачено також вивчення української мови 

як державної в дошкільних навчальних закладах національних спільнот, 

зокрема залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, 

до оволодіння українською мовою на рівні вільного спілкування з іншими 

дітьми й дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до 

української мови. 

У мовленнєвій компетенції А.М.Богуш виокремлює лексичну, 

фонетичну, граматичну, діамонологічну й комунікативну компетенції, які 

формуються в навчально-мовленнєвій діяльності. Так, під лексичною 

компетенцією вчена розуміє наявність певного запасу слів у межах вікового 

періоду, здатність до адекватного використання лексем, доречне вживання 

образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. Фонетична 

компетенція – це правильне вимовляння всіх звуків рідної мови, 

звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголошування, добре 

розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; 

володіння інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила 

голосу, логічні наголоси тощо). Мовленнєва компетенція включає в себе 

також граматичну компетенцію – неусвідомлене, на основі наслідування 

вживання граматичних форм рідної мови згідно із законами і нормами 

граматики (рід, число, відмінок, клична форма тощо), чуття граматичної 

форми, наявність корекційних навичок щодо правильності вживання 

граматичних норм. Діамонологічна компетенція, за А.М.Богуш, передбачає 

розуміння зв’язного тексту, вміння дітей відповідати на запитання і 

звертатися із запитаннями, підтримувати та започатковувати розмову, вести 

діалог, складати різні види розповідей . 

 
2. Аналіз чинних програм дошкільних навчальних закладів 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт» (2017) окреслює той рівень розвитку особистості, загальної 

компетентності дитини, що визначає її готовність до подальшого шкільного 

навчання й пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5- 

тирічними дітьми за різними розділами. Так, розділ «Мовленнєвий розвиток» 

ґрунтується на комплексному розв’язанні ключових мовленнєвих завдань 



формування звукової культури, лексичного запасу, граматично правильного 

мовлення, комунікативних умінь шляхом розвитку в них діалогічного й 

монологічного мовлення. Надзвичайно важливим, уважаємо виокремлення в 

цьому розділі завдань із пропедевтики навчання елементів писемного 

мовлення й навчання грамоти. Особливо цінними, як нам убачається, є 

поради батькам щодо мовленнєвого розвитку їхньої дитини за всіма 

аспектами мовлення (наприклад, «продовжувати сімейну традицію 

щоденного обміну враженнями про прожитий день, про сімейні і дитсадкові 

заходи і т.ін.», «навчати дитину бути ввічливим і тактовним при участі в 

діалозі з дорослими й дітьми; під час бесід з дитиною демонструвати 

культуру ведення діалогу; показати приклад, як потрібно вести діалог за 

столом, у гостях, у процесі розмови по телефону», «разом з дітьми 

переглядати та обговорювати дитячі телевізійні передачі, мультфільми»). У 

програмі запропоновано мовні ігри, які можна використовувати з дітьми 

вдома: «Зимові слова», «Спортивні слова», «Веселі слова», «Сумні слова» 

тощо. 

Окрім того, зауважимо, що мовленнєві завдання також закладено в 

розділах «Художньо-естетичний розвиток» і «Ігрова діяльність». Так, у 

підрозділі «Музична діяльність»: з розвитку зв’язного мовлення дітей 

(«складати про почуті мелодії казки, коротенькі оповідання»), інтонаційної 

виразності мовлення («навчати дітей передавати у співі динамічні відтінки 

(помірно-голосно та помірно-тихо), різний темп (рухливий, спокійний, 

плавний)»); у підрозділі «Театралізована діяльність»: «формувати художньо- 

мовленнєві виконавчі вміння, розвивати здібності до творчого перевтілення у 

сценічний образ, запам’ятовувати сценічну послідовність; продовжувати 

театралізувати твори та самостійно придумані казки за допомогою різних 

видів театру…». У розділі «Ігрова діяльність»: «спонукати дітей до ігор- 

фантазій, у процесі яких вони можуть «діяти» лише в мовному плані». 

Програма «Стежинки у Всесвіт» для дітей старшого дошкільного віку, 

є складовою частиною комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в 

дошкільні роки» й зумовлена вимогами практики та обов’язковістю 

дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку. Завданнями програми є 

озброєння дитини наукою життя; формування базових характеристик; 

забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; 

створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, 

наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і 

початковою школою. Програма містить інваріанту й варіативну частини, що 

відповідає БКДО, й побудована з урахуванням ліній розвитку: фізичний, 

соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток дитини. Розділ «Розвиток 



особистості» презентує зокрема, такий напрям, як «Мовленнєва діяльність, 

мовленнєве спілкування, розвиток мовлення», в якому докладно висвітлено 

завдання щодо звукової культури мовлення, словникової роботи, граматичної 

правильності мовлення, зв’язного мовлення, пропедевтичного курсу 

навчання грамоти. Окрім цього, у програмі, на відміну від попередніх, 

уперше, і це заслуговує схвалення, подано завдання з риторики. Зауважимо, 

що наприкінці кожного напряму подано показники компетенції дитини, 

наприклад, «добирає адекватні ситуації мовленнєві вирази (так звані етикетні 

формули); уміє користуватися невербальними засобами спілкування; легко 

вступає в діалог, висловлює свої думки послідовно, намагається 

аргументовано довести свою думку, може ввічливо й тактовно заперечити; 

уміє слухати співрозмовника, емоційно співпереживати, гідно виходити з 

конфліктної ситуації; виявляє повагу до дорослих, звертаючись до них на імя 

та по батькові; дотримується в розповідях, повідомленнях, описах 

відповідної композиції (початок, основна частина, закінчення). У програмі 

також докладно подано завдання з художньо-мовленнєвої діяльності, 

навчання дітей другої та іноземної мов. 

У 2016 році було видано оновлений зміст програми «Дитина», 

основними принципами якої є такі: гуманізації та дитиноцентризму, 

особистісної зорієнтованості, виховання на засадах національної культури, 

розвитку творчості, пізнавальної активності, наступності дошкільної і 

початкової освіти. До оновлення програми «Дитина» відносимо насамперед 

запровадження компетентнісного підходу й оновлення змісту всіх розділів 

програми. Окрім того, зауважимо, що розділ «Наші старші діти» презентує 

зміст роботи для дітей 6-ти і 7-ми років життя. Мовленнєвий розвиток дітей 

старшої групи представлений розділом «Мова рідна, слово рідне», в якому 

визначено такі структурні компоненти: розвиток мовлення, навчання мови, 

мовленнєве виховання і мовленнєва компетентність, як одна з ключових 

базових характеристик особистості. Зміст підрозділу «Мова рідна, слово 

рідне» презентовано рубриками «У світі звуків», «Слово до слова – 

зложиться мова», «У країні граматики», «Ми розповідаємо», «Ми 

розмовляємо». У старшому дошкільному віці введено рубрику «Навчаємося 

елементів грамоти», спрямовану на досягнення мовленнєвої і комунікативної 

компетентностей. Автори програми зазначають, що реалізація змісту 

навчання дітей мови полягає у формуванні мовленнєвої компетентності, що 

розглядається як готовність і спроможність дитини дошкільного віку 

адекватно й доречно використовувати мову в конкретних життєвих ситуаціях 

(висловлювати власні думки, наміри, бажанні, прохання тощо), застосовуючи 



як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби 

виразності. 

Щодо програми «Українське дошкілля», то, зазначимо, що в ній 

докладно визначено завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого 

дошкільного віку за всіма напрямами, окрім цього за кожним з них подано 

показники знову-таки компетентності дитини, хоча визначення поняття 

«компетентність» та її види відсутнє у програмі та в її вступній частині. 

Вважаємо, що укладачі означених програм невиправдано вільно оперують 

науковими термінами «компетенція» і «компетентність», так само як і ті, хто 

розглядав зміст цих програм на предмет надання грифу. 

В Україні видано й авторські тематичні програми з розвитку і навчання 

дітей рідної мови: А.М. Богуш «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти» 

(2015) та програма Н.Я. Дзюбишиної-Мельник «Розвиток українського 

мовлення у дошкільників» (1991). 

Щодо «Мовленнєвого компонента дошкільної освіти», то в ньому 

змістовий аспект розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку подано 

в розділі «Навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному закладі». 

Зазначимо, що ця програма узгоджується з Базовим компонентом дошкільної 

освіти, подає базову характеристику мовленнєвого розвитку – обов’язкового 

мінімуму знань та вмінь, якими має оволодіти кожна дитина на певному 

віковому етапі. Програма набула широкого визнання серед практиків своєю 

ґрунтовністю, конкретністю, і що найважливіше, зміст програми містить 

чітко визначені завдання до кожного вікового етапу. Зауважимо, що автор 

найбільш повно і ґрунтовно подає усі завдання за мовленнєвою (лексична, 

граматична, фонетична й діамонологічна) і комунікативною компетенціями. 

Висвітлені завдання завершуються базовою характеристикою мовленнєвого 

розвитку та спілкування дітей, що презентовано в розділі «Програма 

навчання рідної мови і базові характеристики мовленнєвого розвитку дітей». 

Також у програмі змістовно висвітлено художньо-мовленнєву діяльність й 

різні види компетенцій (художньо-мовленнєва, когнітивно-мовленнєва, 

виразно-емоційна, поетично-емоційна, оцінно-етична, театрально-ігрова), 

методи та прийоми роботи з художньою літературою. Значна увага в 

програмі та методичних рекомендаціях приділяється визначенню таких 

понять, як лексична, фонетична, граматична, діамонологічна та 

комунікативна компетенції дитини-випускника дошкільного закладу. Точне 

формулювання означених компетенцій та їх завдань надали програмі 

методичної доцільності і практичної зручності. 

Цінним у програмі, як нам убачається, є поданий орієнтовний словник- 

мінімум до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями 



«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Сенсорно-пізнавальний розвиток 

дитини» відповідно до частин мови. Окрім того, зауважимо, що в цій 

програмі запропоновано на допомогу вихователям багатий, довідковий 

практичний матеріал, що створює всі передумови для ефективної роботи з 

розвитку мовлення. 

Програма Н.Я. Дзюбишиної-Мельник «Розвиток українського мовлення 

у дошкільників» складена як програма-довідник для вихователів і вміщує 

такі розділи: «Звукова культура», «Формування словника», «Формування 

граматично правильної мови», «Зв’язне мовлення». Зазначимо, що змістова 

лінія всіх розділів максимально насичена, тому програму можна назвати 

програмою-максимумом для дітей дошкільного віку. Водночас вирішення 

цих завдань не визначається. Позитивним моментом у програмі є те, що 

автором враховується спеціальна ситуація функціонування української мови 

в різних регіонах України. Другу частину програми становить орієнтовний 

словник української мови для дітей 3-6-го років життя з диференціацією за 

віковими групами і частинами мови . 
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проявів у становленні звукової культури мовлення, їх 

характеристика. 

2. Поняття звукової культури мовлення, характеристики компонентів 

звукової культури мовлення. 

3. Методика виховання звукової культури мовлення дітей. 
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1. Проблема становлення, розвитку та виховання звукової культури 

мовлення  була  предметом  дослідження  вчених  різних  галузей:   фізіологів 

/О.Г.Іванов-Смоленський,     М.І.Красногорський,     І.П.Павлов/,   психологів 

/Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, М.І.Жинкін, Р.Є.Левіна, О.О.Леонтьєв, 

О.Р.Лурія, М.Х.Швачкін/, педагогів /М.М.Кольцова, Г.М.Ляміна, 

О.І.Максаков, М.Ф.Фомічова та ін./, лінгвістів /В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв/, 

методистів /В.І.Городілова, О.Л.Жильцова, Є.І.Радіна/. Центральним 

питанням загальної проблеми дитячої звуковимови є становлення і розвиток 

звукової системи мови та оволодіння дітьми дошкільного віку звуками рідної 

мови. 

Ученими /В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв, А.Д.Салахова, М.Х.Швачкін/ 

накреслено послідовні періоди і стадії становлення звукової культури 

мовлення у дітей. Так, М.Х.Швачкін поділив увесь процес оволодіння дітьми 

звуками рідної мови на два періоди - дофонемний /підготовчий/ і фонемний. 

Розглянемо докладно підготовчий, дофонемний період. У середині цього 

періоду виділяють декілька стадій. 

Перша стадія - крик. За О.Г.Івановим-Смоленським, крик ново- 

народженої дитини - це простий рефлекс охоронної реакції на охолодження 

шкіри. Пізніше в поведінці дитини, за спостереженням автора, "замість 

хаотичного барахтання всього тіла, що супроводять перші голосові рефлекси 

малюка, спостерігається поступова концентрація пантомімічних рефлексів у 

верхній половині тіла і диференціювання голосових рефлексів /повертання 

очей, голови, "міміка уваги"/ на подразнення від оточуючого середовища і на 

мовленнєві рефлекси дорослого" . 

З фонетичної сторони, крик - це видих під час звуженої голосової 

щілини та при більш чи менш розкритому ротовому резонаторі, внаслідок 

чого   утворюється   звук   вокалічного   типу   різного   ступеня   відкритості 

/О.М.Гвоздєв/. Важливою характеристикою крику, на наш погляд, є те, що в 

ньому не можна виділити окремі звукові елементи мови. Хоча в науці існує 

протилежна  думка.  Так,  Р.В.Тонкова-Ямпольська  відзначає,  що  на  стадії 



крику можна виділити елементи , які сприймаються на слух, як звуки, близькі 

до фонем /а/ та /е/. Проте, зауважує автор, ці звуки за їх акустичними 

ознаками не можна ототожнювати зі звуками мови, оскільки вони не 

виконують функції спілкування, водночас, зазначає Р.В.Тонкова-Ямпольська, 

в подальшому крик набуває комунікативного характеру і є єдиною формою 

спілкування дитини з дорослим . 

Дискусійним є питання щодо ролі крику в становленні звуків у дитини. 

Так, окремі вчені /П.Л.Загоровський та ін./ розглядають крик як самостійну 

умовно-рефлекторну реакцію. Саме це утворення умовної реакції на крик 

дало підставу П.Л.Загоровському стверджувати, що крики виконують 

функцію спілкування. На погляд інших учених /М.М.Кононова, М.Рибников/, 

крики не відіграють особливої ролі в становленні звуків у дитини. 

М.Рибников зазначає, що крики мають самодовільний характер, дитина в 

процесі крику нічого не наслідує і "впродовж перших днів свого життя їй 

закрито шлях до слухових сприймань". 

На нашу думку, не можна ігнорувати роль крику в розвитку 

мовнорухового аналізатора. Крик, як перші голосові реакції, відіграє значну 

роль у підготовці артикуляційного апарату до вимови звуків, а також сприяє 

розвитку мовного дихання. 

На другому місяці життя під час активного неспання малюк починає 

вимовляти перші приголосні звуки: г...к...кх.., які переростають у нескладні 

звукові сполучення: агу, ау, гу, що становить стадію гукання. На відміну від 

крику - це збудження приємного характеру і виникає воно у відповідь на 

ніжні, ласкаві слова дорослого. Означена стадія супроводжується грою 

дитини своїм артикуляційним апаратом: вібрація губ і рухи язика приносять 

їй задоволення. За даними психологів і фізіологів /Д.Б.Ельконін, О.Г.Іванов- 

Смоленський, М.І.Красногорський/, на третьому місяці життя 

спостерігаються значні зміни в поведінці немовляти: виникає "комплекс 

пожвавлення": у дитини з'являється зорове і слухове зосередження, 

підвищується активність голосових реакцій, з'являється позитивна емоційна 

реакція на слово. За Д.Б.Ельконіним, поява позитивної емоційної реакції 

дитини на дорослого в цей період створює фундамент для наслідування 

звуків. Отже, стадія гукання - це перша сходинка, що веде дитину до 

звуконаслідувальної діяльності. 

На четвертому місяці життя з'являється гуління - поєднання складних, 

переважно приголосних звуків /фрр, тіль, кхи, ррр.../, які нагадують спів 

пташок, булькання, фиркання. Доросла людина не завжди може повторити ці 

звуки за дитиною, пізніше вони також зникають і в дітей. Водночас, на думку 

Т.В.Базжиної, характерним для цієї стадії є поява структуруйованого звука 



вокалічного типу за рахунок зменшення часу звучання неструктуруйованого 

вокалу. Важливою характеристикою мовленнєвого потоку є той факт, що 

звуки, які з'являються на даній стадії, далі не закріплюються в мовленні 

дитини. Слугують на увагу, як на наш погляд, рекомендації О.Р.Лурії щодо 

"цілеспрямованого гальмування біологічних звуків, які виникли під час 

гуління... задля того, щоб дитина могла виробити ті звуки, що входять до 

системи рідної мови". 

Не можна обминути й погляди окремих учених /М.М.Кольцова, 

І.М.Кононова/ щодо виділення ще однієї проміжної стадії між гулінням і 

лепетом, а саме - стадії треллів /М.М.Кольцова/. Впродовж цієї стадії дитина 

постійно промовляє голосні звуки, неначе "співає", привертаючи цим увагу 

дорослого. Це дало підставу І.М.Кононовій назвати цю стадію "співуче 

гуління" /"о-о-о-е", "а-е-е-а"/, оскільки складається враження, що дитина 

"наспівує" якісь мелодії. Слушною, на наш погляд, є думка І.М.Кононової 

щодо використання дітьми чотирьох місяців голосових реакцій задля 

ініціативного спілкування з дорослим. Звуки, що промовляє дитина, на її 

думку, набувають із цього часу соціального характеру. Відтак, за словами 

І.М.Кононової, напрошується висновок, що "співуче гуління" виконує 

функцію спілкування. Натомість, зауважимо, ця думка цілком справедливо 

заперечується багатьма вченими /В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв, Р.Є.Левіна, 

О.Р.Лурія, А.Д.Салахова, М.Х.Швачкін/. Водночас, інші результати 

дослідження І.М.Кононової є цілком слушними. Автор стверджує, що в 

самостійній діяльності дитина вимовляє дуже багато так званих "спонтанних" 

звуків. І.М.Кононова твердо переконана, що спонтанні звуки тренують 

артикуляційний апарат дитини. На її погляд, вимова цих звуків є корисною, 

оскільки вони сприяють розвитку фонематичного слуху. В процесі 

спонтанної голосової активності, відзначає автор, між слуховим і 

мовноруховим аналізаторами утворюється функціональний зв'язок ще до 

виникнення лепету на базі "звукового багажу", який вже опанувала дитина. 

І.М.Кононова наголошує на тому, що тільки з допомогою цього зв'язку може 

відбуватися перехід від гуління до лепету. 

Отже, зазначимо, що гукання та гуління сприяють розвитку органів 

мовлення, вони готують артикуляційний апарат дитини до вимови звуків, 

розвивають фонематичний слух, мовне дихання, тренують мовний апарат. 

Наступна вагома стадія становлення звуків у дитини - лепет. Це 

ритмічне повторення складів /сполучення приголосного з голосним/, що 

виникає під контролем слуху. Зазначимо, що це також є дискусійною 

проблемою в науці. Так, скажімо, на думку О.Г.Іванова-Смоленського, лепет 

є результатом складного процесу, що охоплює гальмування первісної 



дифузної хаотичної рухової реакції; диференціацію різних умовно-рухових 

рефлексів охоронного та наступального характеру, з яких частина 

зміцнюється і надбудовується, частина гасне і гальмується; поступову 

концентрацію збудження на голосових рефлексах і посиленого їх 

"розмноження" у формі "дитячого лепету" . 

Дискусійним сьогодні залишається питання щодо вікового терміну і 

часової твивалості стадії лепету. Одні вчені /А.Є.Гоєр, Г.Дерягіна/ вважають,  

що лепет з'являється в шість, інші /В.І.Бельтюков, А.Д.Салахова/ - в чотири- 

п'ять місяців. Дослідження В.І.Бельтюкова та А.Д.Салахової, що були 

проведені в секторі фонетики і акустики інституту дефектології АПН за 

розвитком вимови звуків у чотирьох дітей /під спостереженням знаходилися 

три дівчинки й один хлопчик/ від періоду лепету, дали можливість відповісти 

на це запитання. Вчені пояснюють таку різницю визначення віку появи 

лепету тим, що дуже важко знайти межу, яка б могла відділити лепет від 

попередньої стадії. Крім того, зазначають В.І.Бельтюков і А.Д.Салахова, все 

це є глибоко індивідуальним процесом. На думку вчених, лепет з'являється 

між 4-5 місяцями, а закінчується в 1р.2м. Автори відзначають, що в лепеті 

з'являються не тільки ті голосні, що за своєю артикуляцією адекватні звукам 

мовлення дорослих, але й ті, які не властиві рідній мові, наприклад, голосний 

/а/ близький до французької і англійської мов. В.І.Бельтюков і А.Д.Салахова 

зазначають, що кількість голосних звуків у лепеті, неадекватних мовленню 

оточуючих людей, є значно більшою, ніж адекватних йому. Так, із 

п'ятнадцяти звуків - дев'ять є не характерними для рідної мови. В лепеті 

можна визначити звуки, що відрізняються за місцем артикуляції, а також 

протиставляються за способом утворення і різними розрізнювальними 

ознаками: носові-ротові, дзвінкі-глухі, тверді-м'які.... 

Дискусійним залишається й питання щодо природи і характеру лепету. 

Одні вчені /О.Александров, І.Сікорський/ уважають, що лепет виконує 

функцію спілкування і виникає шляхом наслідування мовлення дорослих, 

інші /В.О.Богородицький/ розглядають лепет як "забавку" процесом 

утворення, як дитячу гру, яка ніякого відношення до мови не має. Це 

положення підтвердили результати спостережень В.І.Бельтюкова і 

А.Д.Салахової, які дали змогу стверджувати, що лепет є автономним і 

відображає в своєму розвитку процеси дозрівання нервової системи. Отже, 

лепет є вродженим процесом, результатом історичних нагромаджень 

мовнорухових реакцій людей, які передаються дитині в спадковість. Щодо 

визначення ролі слуху дитини в розвитку лепету В.І.Бельтюков і 

А.Д.Салахова акцентують увагу на таких явищах, як ехолалія та 

аутоехолалія. Ехолалія - це елементарна форма мовленнєвих реакцій, що не 



пов'язана зі смисловою функцією за умови безпосереднього наслідування 

оточуючих. Аутоехолалія - своєрідна форма реакцій за умов 

самонаслідування. На думку цих учених, в результаті історичних 

нагромаджень мовленнєвих реакцій людини дитині передається певна 

програма артикуляційних рухів. У період гуління і на перших стадіях 

розвитку лепету ця програма реалізується незалежно від стану слуху дитини. 

На наступних етапах розвитку лепету підключається механізм аутоехолалії, 

який відіграє в цьому розвитку лише загальну стимулюючу роль. 

Аутоехолалія не збагачує лепет звуковим запасом, оскільки в процесі 

самонаслідування дитина чує тільки те, що вимовляє. В подальшому 

розвитку лепету вступає в дію механізм ехолалії, який збагачує лепет 

звуковим запасом. За В.І.Бельтюковим і А.Д.Салаховою, ехолалічні реакції 

бувають трьох видів: дорослий вимовляє ті звуки, що вже є в лепеті дитини 

/функція цієї реакції - загальне стимулювання розвитку лепету/; дорослий 

вимовляє звуки, що відсутні в лепеті дитини в даний момент /такий вид 

реакції відіграє роль загального стимулятора в розвитку лепету/; дитині 

вимовляють звуки, які ще відсутні в її лепеті, однак у ньому є ті звуки, що 

близькі за своїми акустико-артикуляційними ознаками до звуків, які 

промовив дорослий. Такий вид реакції, вважають учені, є більш плідним у 

збагаченні звукового запасу лепету. 

Вагомий внесок у вивчення процесу становлення звуків у дітей та їх 

індивідуальних відмінностей внесли батьківські щоденники вчених 

/О.М.Гвоздєв, О.Гоєр, О.Левоневський, Н.О.Менчинська, В.С.Мухіна, 

В.О.Рибнікова-Шилова, А.Д.Салахова та ін./, в яких докладно описано всі 

стадії розвитку мовлення дітей від дня народження до шкільного віку. 

За М.І.Жинкіним, інтонація є елементарним засобом вираження емоцій- 

ного стану, саме тому дитина потребує насамперед оволодіння засобами 

емоційного спілкування з дорослими. 

Р.В.Тонкова-Ямпольська довела, що у дитини передусім розвивається 

інтонаційний лад рідної мови і тільки на його основі формується фонемна 

система. Оволодіння інтонацією, на думку вченої, розпочинається ще на 

стадії гуління. Становлення інтонаційного поля мовнослухового аналізатора 

завершується до кінця періоду лепету, тоді як становлення інтонаційного 

поля в мовноруховому аналізаторі в цей період ще не закінчено. Воно 

завершується тільки тоді, коли "індиферентна, виразна і наполеглива 

інтонація періодів гуління та лепету... ототожнюється з логічними інтона- 

ціями розповідання, переконання і ствердження рідної мови" . Надалі процес 

опанування нових типів інтонації досягає автоматизму. Р.В.Тонкова- 

Ямпольська обгрунтовує це тим, що інтонація запитання, яка виникає на 



другому році життя дитини, з'являється одразу ж у вигляді характерної для 

рідної мови структури. 

Г.Л.Розенгарт-Пупко визначила, що діти чотирьох-п'яти місяців 

спочатку за допомогою дорослого, а надалі, разом із зростанням їх 

активності, самостійно оволодівають інтонаційною системою мови. 

О.М.Гвоздєв, спостерігаючи за мовленнєвим розвитком дитини, дійшов 

висновку, що дитина оволодіває п'ятьма типами інтонації. В період 

однослівного речення вона користується інтонацією зниження для вислову 

спокійного констатування. Пізніше з'являються різновиди окличних 

інтонацій. Після 1 року 11 місяців зустрічаються питальні інтонації. Досить 

рано спостерігається інтонація перелічування, коли дитина з'єднує цілі 

речення та однорідні члени, та інтонація протиставлення /контрасту/, яка 

спостерігається у дитини в два роки чотири місяці . 

На восьмому-дев'ятому місяцях дитина вже вимовляє звуки за взірцем, 

хоча відчуває при цьому ще значні труднощі. Г.Л.Розенгарт-Пупко вбачає 

причину цих труднощів передусім у переході дитини від мимовільної до 

довільної вимови звуків. Автор наголошує на тому, що дитина, вимовляючи 

звуки довільно, користується не тільки слухом, а й зором, дивлячись на вуста 

дорослого. Такої ж думки й інші вчені /Є.К.Кавєріна, М.Кольцова, В.Штерн/. 

Задля того, щоб перейти від дофонематичної мови до фонематичної, 

дитині потрібно, на погляд М.Х.Швачкіна, виділити з усього звукового 

розмаїття живого мовлення ті звукові відношення, які відіграють у мові 

смислорозрізнювальну функцію, тобто дитина повинна не тільки виділити, 

але й узагальнити вимовно-слухові ознаки звукової мови. Основою 

узагальнення може стати тільки семантика мови. Завдяки тому, що 

спілкування опосередковано словом, дитина, поступово оволодіваючи 

значенням слова, починає узагальнювати звуки, які утворюють слово. Через 

слово дитина переходить до фонематичного сприйняття мови. За 

М.Х.Швачкіним, з переходом дитячої мови до словесно-семантичного ряду 

змінюється фонетична структура мовлення. Звук, що раніше був 

безпосереднім носієм смислу, починає виконувати смислорозрізнювальну 

функцію. Виникає фонема, фонемна мова. Отже, ми розглянули 

закономірності опанування дитиною звуковою будовою мовлення в 

підготовчий, дофонемний період. 

Наступний період становлення звуків у дітей - фонемний /за 

визначенням М.Х.Швачкіна/. У ньому вчені розрізнюють лише одну стадію - 

стадію промовляння /артикулювання/ фонем та диференціювання їх на слух, 

тобто розвиток і вдосконалення фонематичного слуху. Характерною 

особливістю цієї стадії є формування зв'язку між слуховим і мовноруховим 



аналізаторами. 

Слугує на увагу думка В.І.Бельтюкова щодо переходу від стадії лепету 

до стадії утворення звуків. Учений уважає, що для цього періоду 

характерним є звуження ентропії, тобто відкидання певної групи звуків, що 

були наявні в стадії лепету. Так, В.І.Бельтюков, аналізуючи результати своїх 

досліджень, зазначає, що кількість приголосних звуків у лепеті дітей 

дорівнювала 77, під час переходу до наступної стадії залишилося 61 . Учений 

припустив існування філогенетичної програми оволодіння дітьми звуками. 

Основним фактором, що впливає на звуковимову дітей, на погляд 

В.І.Бельтюкова, є мовноруховий аналізатор, який є алгоритмом даної 

програми, що передається дитині в спадковість. Програма формується у 

вигляді "дерева", форма дерева, на думку автора, дає можливість показати 

процес переходу від простого до складного в процесі становлення звуків у 

дітей. 

Найбільш повно питання щодо становлення фонем у дітей висвітлено в 

працях М.Х.Швачкіна. Автор насамперед дає психологічну характеристику 

фонеми. Він визначає чотири її особливості: фонема виникає у зв'язку зі 

становленням слова. Фонема включає в себе низку фонетичних уявлень і, 

конкретизуючись у процесі мовлення, сама стає уявленням, образом. 

Водночас, фонема є узагальненням фонетичних уявлень, що є подібними за 

своєю смислорозрізнювальною функцією. Саме тому фонема є своєрідною 

єдністю загального і одиничного. Отже, "фонема є узагальненістю 

фонетичних уявлень..." - це перша і основна психологічна особливість 

фонеми. Серед інших психологічних особливостей фонеми М.Х.Швачкін 

називає розрізнювальну функцію, константність і довільність або 

навмисність. Фонема, за М.Х.Швачкіним, звук, який навмисно чи довільно 

вимовляється . 

М.Х.Швачкін визначив дві основні стадії фонематичного розвитку 

дитини: стадія розрізнювання голосних і стадія диференціювання 

приголосних. На першій стадії, за визначенням учених /В.І.Бельтюков, 

Д.Б.Ельконін, С.Л.Рубінштейн, М.Х.Швачкін/, серед голосних звуків 

першими з'являються звуки [а], [е], оскільки їх найлегше вимовляти /досить 

відкрити вуста і вібрувати голосовими зв'язками без інших рухів голосового 

апарату/. Окремі дослідження /В.О.Богородицький, І.А.Сікорський/ 

засвідчили, що наприкінці другого року життя серед голосних у дітей 

виникає звук [и], що до цього вимовлявся як [і], дещо пізніше 

спостерігаються голосні [е], [о]. Слід відзначити, що вчені звертають увагу на 

особливі труднощі у розрізнюванні вимови голосних [о-у] та [е-і]. Так, 

І.А.Сікорський зазначав, що "голосні [о] і [у] так мало диференційовані у 



знайомих словах, що важко відповісти, який з них промовляє дитина. Теж 

саме повинно відбуватися із [е] та [і]" . 

Спостерігаючи за вимовою дитини, В.О.Богородицький дійшов 

висновку, що дитина на початку другого року життя із двадцяти основних 

приголосних /ураховуючи тверду і м'яку різновидність за один звук/ 

оволодіває вимовою восьми [п],[б],[м],[т],[д],[н],[к],[j] звуків. Насамперед 

з'являються глухі, а потім дзвінкі, оскільки дитині легше вимовляти "язикові 

приголосні при відкритій голосовій щілині, ніж при звуженій" . 

Більш докладно висвітлюється засвоєння дітьми звуків мови в роботах 

О.М.Гвоздєва . За даними автора його син при наявності 37 слів засвоїв такі 

приголосні звуки: [м],[п],[б],[м'],[п'],[б'],[н'],[л'],[т'],[с'],[й],[к],[г],[к']. 

Відсутніми були приголосні: [в],[ф],[н],[т],[д],[ц], [з],[с],[л],[н'],[з'],[р],[р'], усі 

шиплячі. Серед голосних відсутнім був тільки звук [и]. Автор уважає, що 

нові звуки з'являються групами, якщо декілька звуків характеризуються 

наявністю однієї кінеми, що була у дитини раніше відсутньою. Послідовність 

виникнення групи звуків, за О.М.Гвоздєвим, є такою: 1/ тверді  проривні 

зубні [н],[т],[д]; 2/ тверді фрикативні зубні [с],[л]; З/ зубний дрижачий [р],[р']; 

4/ вузький нелабіалізований середнього ряду [и]; 5/ передньопіднебінні 

фрикативні та африкат [ж],[ш],[ч],[дж] . 

Слушним, на наш погляд, є вчення В.І.Бельтюкова відносно того, що 

послідовність розрізнення дітьми звуків на слух не збігається з послідовністю 

становлення звуків у дитячому мовленні: 

Диференціація 

звуків на слух 

Послідовність становлення 

звуків 

шиплячі – свистячі сонорні - шумні 

тверді - м'які глухі - дзвінкі 

сонорні - шумні проривні - фрикативні 

глухі - дзвінкі тверді - м'які 

проривні - фрикативні шиплячі -свистячі 

Як бачимо, становлення звуків у дитини не відповідає тим 

розрізнювальним ознакам, за якими вони розпізнаються на слух. Так, на слух 

розпізнаються передусім шиплячі та свистячі приголосні звуки. Далі дитина 

розрізнює тверді та м'які звуки. В.І.Бельтюков зазначає, що тверді 

диференціюються краще, ніж м'які. Пізніше дитина розрізнює на слух 

сонорні та шумні звуки, за ними відбувається диференціювання глухих і 

дзвінких і останніми - проривних і фрикативних. 

Послідовність становлення звуків у мовленні дитини порівняно з 

першою схемою зовсім інакша. Так, у дитячому мовленні насамперед 



відбувається становлення сонорних і шумних приголосних. Надалі дитина 

оволодіває вимовою дзвінких і глухих звуків. Наступний етап становлення 

дитячого мовлення характеризується вимовою проривних і фрикативних 

приголосних. Пізніше діти засвоюють вимову твердих і м'яких звуків. На 

останньому етапі становлення звуків дитина вимовляє свистячі та шиплячі 

звуки. Отже, послідовність диференціації звуків на слух не збігається з 

послідовністю становлення фонем у дитячому мовленні . 

Не можна обминути ще одне вагоме питання щодо розвитку в дитини 

фонематичного слуху. Послідовність розвитку фонематичного слуху в малят 

була досліджена М.Х.Швачкіним. За даними вченого, фонематичний 

розвиток відбувається в такому порядку: голосні звуки фонематично 

розрізнюються раніше приголосних; розрізнення між наявністю чи 

відсутністю приголосних передує розрізненню приголосних звуків; 

диференціювання сонорних і шумних; пізніше розрізнюються між собою 

сонорні; виникає розрізнення проривних і фрикативних звуків; 

диференціювання твердих і м'яких приголосних передує розрізненню 

сонорних; пізно з'являється розрізнення глухих і дзвінких приголосних 

звуків; диференціювання шиплячих і свистячих і в останню чергу діти 

розрізнюють плавні приголосні та йот. 

За даними вчених /М.О.Александровська, В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв, 

Р.Є.Левіна/, типовими для дошкільного віку є такі помилки: заміна дзвінких 

глухими; шиплячих свистячими; заміна звука [р] звуком [л]; пропуски звуків; 

спотворена вимова звуків; міжзубна вимова звуків; пом'якшення звуків. 

І.А.Сікорський визначив особливості дитячого мовлення: воно не 

містить багатоскладових слів; дитячий язик не може утримувати в складах 

два чи три приголосних підряд, а припускає лише один приголосний звук з 

голосним чи навіть один голосний звук як представник цілого складу; 

невиразність окремих звуків у розумінні спеціалізованої говірки дорослих: 

голосний звук вимовляється пом'якшено, наприклад, [а] є середнім між [а-я]; 

приголосні [д,ч,ц] звучать або ближче до [ц], або ближче до [т]; 

спостерігається заміна одних звуків іншими; переміщення складу слова . 

Особливості звуковимови дітей дошкільного віку. На третьому році 

життя значно покращується рухомість артикуляційного апарату, але вимова 

дітей все ще далека від норми. Артикуляційні утруднення продовжують 

гальмувати засвоєння звуків. Усе це пояснюється особливостями будови 

мовного апарату: голосові зв'язки та гортань дитини коротші, ніж у 

дорослого /гортань у новонародженого дорівнює 2см., у сім років - 2,4см., у 

шістнадцять років - 3,3см.; голосові зв'язки у новонародженого - 0,45мм., у 

дорослої жінки - 1,5см., у чоловіка - 1,9см./. Язик у дитини менш рухомий і 



гнучкий і займає більшу частину ротової порожнини. Саме тому діти цього 

віку пом'якшують приголосні звуки, наближують один звук до іншого, що 

призводить до спотворення слова. Досить часто зустрічається міжзубна 

вимова звуків: с,з,ц,ж,ш,ч,щ,т,н,д,л; бокова вимова: з,с,ц,ш,ж,щ,р; носова 

вимова: с,з,ц,ш,ж,ч,л,р. Діти замінюють одні звуки іншими, подекуди 

замінюють тверді приголосні, що є простими за артикуляцією, м'якими. У 

цьому віці діти правильно та чітко вимовляють голосні звуки [а,у,і,о], 

приголосні [м,п,б,т,д,н,в,ф,к,г,х], опановують вимову м'яких приголосних 

[с,з], тверді приголосні більшість дітей починає правильно вимовляти 

наприкінці року. Звук [ц] відсутній і замінюється звуками [т,с,с']. Діти 

молодшої групи опановують правильну вимову звука [л], замінюючи ним 

звуки [р,р']. Під час вимови багатоскладових слів діти продовжують 

відчувати утруднення, не завжди можуть зберегти складову структуру слова, 

переставляють склади, замінюють чи випускають окремі звуки. 

Діти цього віку мають короткий слабкий видих /1,5-2сек./, оскільки в 

них невеликий об'єм легенів, слабкі дихальні м'язи, мовне дихання 

неглибоке, часте, вдих поривчастий з різким підніманням плечей, він 

відбувається майже перед кожним словом. Більшість дітей відтворюють різні 

інтонації, правильно користуються ними в своєму мовленні, проте голосовий 

апарат дітей третього року життя ще не достатньо міцний. Малюки не завжди 

правильно ним користуються, не вміють говорити пошепки. У дітей 

поступово вдосконалюється мовний слух. Вони помічають особливості 

вимови своїх друзів і дорослих, занадто цікавляться фонетичною стороною 

слова. Як засвідчує О.М.Гвоздєв, увага дітей здебільшого спрямована на 

вимову і "...обсяг спостережень у цій галузі досить різноманітний... вже в 

ранньому віці /від двох-трьох років/, окрім безпосереднього імітування, 

починає відігравати роль свідомого прагнення дітей до засвоєння звукової 

сторони мовлення, вони усвідомлюють свої недоліки, досить часто навмисно 

вправляються в засвоєнні нового звука". Отже, в три роки звуковимова дітей 

ще не достатньо сформована. Залишається недосконалою вимова звуків. 

На четвертому році життя відбувається подальше зміцнення 

артикуляційного апарату: стають більш координованими рухи м'язів, що 

беруть участь у творенні звуків. Так, зміцнення м'язів кінчика язика сприяє 

правильній вимові без пом'якшення твердих приголосних. Діти починають 

правильно вимовляти слова зі збігом двох-трьох приголосних, наближують 

до норми і більш чітко вимовляють свистячі звуки, з'являються звуки 

[ц,ш,ж,ч,л,р], водночас, більшість дітей ще не вимовляють шиплячі та 

сонорні звуки. Видих дітей стає довшим /3-5сек./. У цьому віці діти ще не 

завжди можуть керувати своїм голосовим апаратом, змінювати висоту 



голосу, темп мовлення. Іноді на запитання дорослого відповідають тихо, хоча 

з однолітками розмовляють голосно. Діти передають інтонацію адекватно 

ситуації спілкування. Вдосконалюється мовний слух дітей, вони помічають 

неправильну вимову однолітків, проте в цьому віці ще не усвідомлюють 

причини неправильного звукового оформлення слів, хоча і легко 

розрізнюють на слух близькі за звучанням слова. Наприкінці четвертого року 

життя вимова дітей значно покращується, закріплюється правильна вимова 

свистячих звуків, з'являються шиплячі, в окремих дітей - звук [р] - проте в 

більшості дітей звуковимова ще недосконала, вони вживають слова з 

неправильним наголосом, скорочують багатоскладові слова . 

У дітей середнього дошкільного віку різко підвищується інтерес до 

звукової сторони слова, вони намагаються знайти схожість у звучанні слів і з 

успіхом добирають пари слів близьких за звучанням. Окремі діти помічають 

неправильну вимову своїх однолітків, проте ще не взмозі помітити порушень 

звуковимови власного мовлення. Достатня рухомість м'язів артикуляційного 

апарату дітей п'ятого року життя дає можливість їм здійснювати більш точні 

рухи язиком, губами. Саме тому значно покращується їхня звуковимова, 

повністю зникає пом'якшена вимова приголосних, майже не спостерігаються 

пропуски звуків і складів. Більшість дітей оволодівають правильною 

вимовою шиплячих, сонорних звуків, африкатів [дз], [дж], правильно 

використовують у словах наголос, дотримуються норм літературної вимови 

слів. Водночас, у деяких дітей ще залишається нестійкою вимова певних груп 

звуків, наприклад, свистячих і шиплячих: у одних словах /у сполученні з 

голосною/ звук вимовляється правильно, в інших /у сполученні з 

приголосною/ - ні. Діти п'ятого року життя подекуди відчувають труднощі 

звуковимови в словах, насичених різними приголосними, скажімо, 

свистячими та шиплячими водночас. Це пояснюється тим, що діти ще не 

завжди виразно сприймають звуки на слух, або нечітко диференціюють їх у 

власному мовленні. 

У середньому дошкільному віці діти здатні розрізняти на слух наявність 

певного звука в слові, добирати слова на означений звук. Завдяки достатньо 

розвинутого мовного слуху, вони розрізнюють у мовленні дорослих 

підвищення та зниження гучності голосу, помічають прискорення чи 

уповільнення темпу мовлення, відчувають різні інтонаційні засоби 

виразності. Діти цього віку можуть точно відтворювати різні інтонації: 

підвищувати чи знижувати тон голосу, виражати емоційне ставлення до того, 

що вимовив. Вони здатні змінювати гучність голосу, в деяких ситуаціях 

можуть говорити пошепки. У дітей збільшується видих, голосні звуки вони 

вимовляють упродовж 3-7сек. Отже, в середньому дошкільному віці помітно 



покращується звуковимова, в більшості дітей закінчується процес засвоєння 

звуків рідної мови. 

У старшому дошкільному віці м'язи артикуляційного апарату достатньо 

міцні і діти вже здатні правильно вимовляти всі звуки рідної мови. Проте в 

окремих дітей лише у цьому віці закінчується засвоєння вимови шиплячих і 

сонорних звуків. Подекуди діти не чітко диференціюють у словах вимову 

свистячих і шиплячих звуків, звуків [л-р]. Таке змішування спостерігається 

під час вимови слів і фраз, у яких є одразу два звука /"шушка" - сушка/, але 

не припускають помилок у словах, у яких є лише один з цих звуків /собака, 

кошеня/. Однією з причин неправильної вимови є зміна молочних зубів на 

постійні. В дітей цього віку добре розвинений фонематичний слух. Водночас, 

не всі діти легко розрізнюють на слух дзвінкі, глухі, тверді та м'які, шиплячі 

й свистячі приголосні звуки. Діти правильно розпізнають питальну, окличну, 

розповідну інтонації, можуть інтонаційно передавати свої почуття: радість, 

сум, здивування, острах, гнів. Більш тривалим стає видих, на одному видиху 

можуть вимовити фразу із 3-5 слів. Отже, діти старшого дошкільного віку 

досягають високого рівня розвитку звукової культури мовлення . 

На сьомому році життя діти правильно вимовляють усі звуки рідної 

мови, вміють користуватися силою голосу, інтонаційними засобами 

виразності, адекватно змінювати темп мовлення. Проте і в цьому віці 

спостерігається неправильна вимова окремих звуків, діти не точно 

диференціюють групи звуків: свистячі і шиплячі, сонорні, дзвінкі та глухі; 

спостерігаються недоліки у звуковому оформленні слів, неточне 

використання в слові наголосу 

Усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи рідної мови. 

Одним із перших, хто визначив роль мови у формуванні психічної діяльності 

дитини, був Л.С.Виготський. Він дійшов висновку, що мова для дитини 

виступає засобом спілкування, тому дитина оволодіває нею практично, без 

усвідомлення загальних закономірностей. За словами Л.С.Виготського, 

дитина володіє певними мовленнєвими вміннями, але вона не знає, що ними 

володіє. Вчений пише: "Ці операції неусвідомлені... вона володіє ними 

спонтанно, в певній ситуації автоматично... В результаті практичного відно- 

шення дитини до мови як засобу спілкування з дорослими, у неї формуються 

"житейські" поняття про рідну мову. На їх основі дитина легко оперує 

фонемами рідної мови, словниковим запасом, правильною граматичною 

будовою мови". Шлях, що веде до усвідомлення мовної дійсності, 

Л.С.Виготський вбачав у переході дитини від оперування "житейськими" 

поняттями до наукових. Так, учений зазначає, що наукові поняття е тією 

галуззю, в якій "усвідомлення понять, тобто узагальнення та володіння ними, 



мабуть виникають першими... Отже, усвідомлення проходить через брами 

наукових понять". 

Особливу увагу привертає "теорія скла" О.Р.Лурії. Так, екс- 

периментальні дослідження, що були проведені під його керівництвом, 

вимагали від дітей переліку слів у реченні. Результати експерименту 

засвідчили, що більшість дітей рахували не слова, а предмети, про яких 

йшлося в реченні. О.Р.Лурія дійшов висновку, що в перший період 

мовленнєвого розвитку дитини слово та словесні відношення не можуть бути 

предметом свідомості дошкільника, хоч дитина активно використовує 

граматичне мовлення і позначає словами відповідні предмети і дії. В цей 

період дитина використовує слово, але не зосереджує на ньому своєї уваги, "і 

часто слово являє собою скло", через яке дитина дивиться на оточуючий світ, 

при цьому слово ще не є предметом її свідомості, дитина, навіть, не підозрює, 

що воно має своє власне життя, свої особливості будови...". І далі О.Р.Лурія 

наголошує на тому, що слово як одиниця мови вперше стає предметом 

свідомості дитини під час навчання письма та читання. Отже, за твердженням 

ученого, слово починає усвідомлюватися дитиною в процесі шкільного 

навчання. Натомість, у науці існує протилежна думка. Відтак, слугує на увагу 

дослідження С.Н.Карпової, що було спрямоване на вивчення особливостей 

усвідомлення дошкільником слова та фонеми. В процесі дослідження 

автором було визначено, що можна змінити відношення дитини до 

мовленнєвої дійсності, якщо поставити перед нею низку відповідних завдань 

і організувати її діяльність за їх рішенням. Результати експерименту дали 

змогу С.Н.Карповій стверджувати, що в дошкільному віці дитина може 

усвідомлювати словесну і звукову будову мовлення. 

Слушною є думка Д.Б.Ельконіна відносно того, що мовленнєва 

дійсність, і передусім звукова, матеріальна її форма, являє собою для дитини 

таку ж реальну матеріальну дійсність, як і предметна. Саме тому дитина 

оволодіває нею таким же чином, як і предметною [219,с.11]. Вчений 

наголошує, що матеріальна звукова форма мови дуже рано стає предметом 

діяльності дитини та її пізнання. 

Р.Є.Левіна визначила п'ять етапів розвитку усвідомлення дитиною 

звукової системи рідної мови. Серед них такі: 1/ повна відсутність 

диференціації звуків, розуміння мовлення взагалі та активного мовлення 

самої дитини - це дофонематична стадія мовлення; 2/ виникає розрізнення 

більш далеких фонем, але відсутня диференціація близьких. На цій стадії 

дитина чує звуки інакше, ніж дорослі, вона не розрізнює правильну і 

неправильну вимову інших людей, не помічає і своєї неправильної вимови; З/ 

дитина чує звуки мови відповідно до фонематичних ознак, вона впізнає і 



розрізнює правильну і неправильну вимову слова. Мовлення ще не точне, але 

вже відчутне пристосування до нового сприймання, що виступає у появі 

проміжних звуків між звуками, які вимовляє дитина і дорослий; 4/ стають 

усталеними нові образи сприймання звуків, проте мовна свідомість ще не 

витиснула попередню форму, дитина на цьому етапі подекуди ще не впізнає 

неправильно вимовлені слова. Активне мовлення дитини досягає майже 

повної правильності; 5/ завершується процес фонематичного розвитку, 

дитина чує і вимовляє правильно, в неї формуються тонкі і диференційовані 

звукові образи слів і окремих звуків. Перші три етапи дитина проходить у 

ранньому дитинстві, два останніх - у дошкільному віці. 

 
2. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти дослідження 

Фонеми реалізуються в звуках мовлення, з яких складається 

мовленнєвий акт. Звуки мовлення вивчають у чотирьох аспектах: 

артикуляційному /як наслідок певних рухів мовних органів/, перцептивному 

/з погляду сприймання й розуміння звуків/, акустичному /як явище 

акустично-фізичне/, лінгвістичному або соціальному /з погляду смислових 

функцій/ . 

На основі аналізу нашого мовлення можна переконатися, що людина 

вимовляє величезну кількість звуків, однак реально виділяються тільки ті 

одиниці, які служать для розпізнавання слів. За Л.В.Щербою, в мовленні 

вимовляється значно більша, ніж ми це думаємо, кількість різноманітних 

звуків, які в кожній мові об'єднуються в невелику кількість звукових типів, 

здатних диференціювати слова і їх форми, тобто служити меті людського 

спілкування. Ці "звукові типи" й маються на увазі, якщо йдеться про окремі 

звуки мови. Л.В.Щерба назвав їх фонемами. 

Оволодіння звуками рідної мови є чинником культури мовленнєвого 

спілкування. Культура мовлення - це вміння правильно, тобто відповідно до 

змісту висловлювань, з урахуванням умов мовленнєвого спілкування та мети 

висловлювань, користуватися всіма мовними засобами /звуковими засобами, 

в тому числі, інтонацією, лексичним запасом, граматичними формами/ . 

Поняття "звукова культура мовлення" здебільшого використовується в 

професійному обігу дошкільної педагогіки та дошкільної лінгводидактики. 

Розглянемо сутність поняття "звукова культура мовлення". 

Як визначають учені /О.М.Лещенко, О.І.Максаков, 0.І.Соловйова, 

Є.К.Сухенко, М.Ф.Фомічова/, звукова культура мовлення - це фонетично 

правильна і чиста вимова звуків і слів рідної мови; орфоепічно правильна 

вимова слів і фраз, що відповідає нормам літературної вимови з правильними 

наголосами, інтонаціями, паузами і відповідним темпом; чітка дикція; 



розвинутий фонематичний слух, правильне мовне дихання, вміння 

контролювати силу голосу. 

Під звуковою культурою мовлення ми розуміємо правильну і чітку 

артикуляцію та вимову звуків, слів і фраз рідної мови; володіння мовним 

диханням, певний рівень розвитку фонематичного слуху та інтонаційної 

виразності мовлення. Чинниками звукової культури мовлення виступають: 

чітка артикуляція звуків рідної мови, фонетична правильність або правильна 

звуковимова, орфоепічна правильність мовлення, мовне дихання, дикція, 

сила голосу, темп мовлення, тембр, фонематичний слух, засоби інтонаційної 

виразності. Розглянемо докладніше кожен з цих компонентів. 

Артикуляція звуків /лат. articulatio, від articulo - розчленовую, вимовляю 

членороздільно/ - це сукупність рухів і положень вимовних органів, 

необхідних для утворення звука мови. Мовний акт, що забезпечує 

артикуляцію звуків, здійснюється складною системою органів, у якій 

розрізняють периферійну і центральну частини мовного апарату. Щоб чітко 

уявити, як утворюються звуки рідної мови, необхідно передусім знати, які 

основні органи беруть участь у звукотворенні. За М.І.Жинкіним, у творенні 

звуків беруть участь три основні групи органів: органи мовлення /язик та 

інші органи артикуляції/; гортань, або глотковий резонатор; органи дихання, 

особливо діафрагма та бронхи . 

Усі звуки нашої мови утворюються при видиханні повітря. Дихальний 

апарат виконує роль своєрідного нагнічувача повітря. Струмінь повітря, що 

виходить із легенів, зустрічає на своєму шляху першу перепону - тісно 

зімкнені голосові зв'язки. Під тиском повітря це зімкнення розкривається, 

пропускаючи частину повітря, після чого голосові зв'язки знову змикаються, 

потім змикання і розмикання повторюються впродовж певного часу, 

внаслідок чого утворюється дрижання, що стає причиною звукових хвиль, які 

й дають голос і шум, - з них складаються звуки мови. Якщо змикання і 

розмикання повторюються періодично, утворюється музикальний тон, який 

називають голосом. Якщо голосові зв'язки розсунуті, то вони беззвучні. 

Повітряний струмінь вільно проходить через гортань і не зачіпає голосових 

зв'язок. Отже, основна функція гортані - голосоутворення. 

Значну роль при звукотворенні відіграє ротова порожнина. Зверху вона 

обмежена піднебінням, яке відокремлює її від носової порожнини. В ротовій 

порожнині містяться й органи вимови: язик, зуби, м'яке і тверде піднебіння та 

ясна. Найактивнішим органом з них є язик. З фонетичної точки зору, на язиці 

виділяють кінчик, передню, середню і задню частини та корінь язика. 

Носова порожнина, як нерухомий резонатор, бере участь у творенні 

носових звуків. При цьому піднебінна завіса опущена і вільно пропускає 



повітря в носову порожнину. Якщо ж піднебінна завіса наполовину відкрита, 

утворюється незначний носовий відтінок. 

Усі мовні органи залежно від їх участі в процесі мовлення можна 

розподілити на активні і пасивні. Серед активних мовних органів - язик, губи, 

язичок, голосові зв'язки. До пасивних належать зуби, альвеоли, тверде та 

м'яке піднебіння. 

Оволодіння дитиною звуковою мовою пов'язане з роботою слухового та 

мовнорухового аналізаторів. Дискусійним є питання щодо визначення ролі 

двох аналізаторів у фонетичному розвитку дитини. Деякі вчені 

зосереджували свою увагу на суттєвій ролі артикуляції в засвоєнні звукової 

сторони мови. Так, О.М.Гвоздєв наголошував на значенні моторної сфери. 

Він уважав, що передує в цьому відношенні моторна сфера, до якої належать 

як рухові центри кори головного мозку, так і мовноруховий апарат. Усе це 

засвідчує, що із складного комплексу психофізіологічних умов, які є 

необхідними для засвоєння певного фонетичного елементу, і з виробленням 

яких більше не зустрічається перешкод для його появи в мовленні дитини, є 

мовнорухові компоненти. Тому засвоєння фонетики, переважно за 

О.М.Гвоздєвим, визначається розвитком мовнорухової сфери. За 

твердженням Р.Є.Левіної, засвоєння вимови цілком підпорядковується 

можливостям мовної моторики дитини і виникає як механічне нанизування 

звуків за ступенем доступності мовного апарату. Акт вимови звука в нормі 

слід розглядати як завершення акустичного процесу, який спрямований на 

виділення відповідного звука, його розрізнювання серед інших звуків. 

Акустичний образ фонеми, на думку Р.Є.Левіної, виникає як узагальнений із 

розрізнювальних "варіантів", які реалізуються в моторній формулі вимови 

звуків. 

М.Х.Швачкін особливу увагу надає розвитку слухового аналізатора. На 

погляд ученого, дитина проходить складний шлях розвитку в умовах 

взаємодії слуху і артикуляції. Вона повинна оволодіти не тільки 

артикуляцією звуків, яка орієнтує ЇЇ на розрізнювання цих звуків, дитина 

повинна також оволодіти "можливістю не завжди керуватися артикуляцією і, 

незважаючи на артикуляційну подібність, розрізняти ці звуки тільки завдяки 

слуху" . 

За М.І.Жинкіним, слуховий аналізатор відповідає на запитання: чи 

правильно вимовили звук, чи ні? Натомість він не може замінити 

мовноруховий аналізатор. Саме тому для управління рухами мовних органів 

дуже цінним є зворотний зв'язок. На думку вченого, "посилення зворотного 

зв'язку /кінестезій/ прискорює і полегшує засвоєння мови". 

Отже, в засвоєнні дітьми звукової сторони мови беруть участь і 



слуховий, і мовноруховий аналізатори в тісній взаємодії. 

Фонетична правильність мови залежить від правильної артикуляції та 

дикції. В сучасній українській літературній мові 38 звуків /6 голосних і 32 

приголосних/. Щоб досконало оволодіти рідною мовою, потрібно знати 

класифікацію звуків, особливості їх вимови, артикуляцію кожного звука, щоб 

своєчасно запобігти неправильної звуковимови у дітей. 

Людина, користуючись мовою, намагається вимовляти слова, фрази 

правильно, чітко, розбірливо. Якщо в мовленні немає ніяких порушень, воно 

вважається чистим. Чистота мовлення, на думку М.І.Пентилюк, це повна 

відповідність нормам сучасної літературної мови. Для чистоти мовлення, за 

словами автора, найважливішими є: правильна літературна вимова, вживання 

слів, що відповідають літературній нормі. Чистота мовлення досягається 

дотриманням фонетичних та орфоепічних норм і залежить від дикції, яка є 

необхідною якістю мовленнєвої культури . 

Дикція /лат./ - це ступінь виразності вимови звуків та їх сполучень, 

складів, слів у різних умовах. За М.Р.Львовим, дикція мало пов'язана з 

емоційною сферою, з духовним світом мовця, вона не відображає змісту, а 

слугує чисто технічним умінням. Натомість, зауважує М.Р.Львов, від 

сформованості цього вміння залежить розуміння мовлення . 

Дикцію можна відпрацювати тільки шляхом розвитку моторики 

мовнорухового апарату, правильної артикуляції та вимови голосних звуків. 

На думку М.Р.Львова, чітка дикція потребує "зразків для наслідування та 

спеціальних вправ. Ці зразки, за словами автора, дає театр, радіо, 

телебачення, мовлення освічених людей - носіїв традицій і культури. Вправи 

- це систематичне читання вголос, власне мовлення, тренування 

артикуляційних органів і витримка сили голосу. 

Орфоепічна правильність мовлення - це сукупність правил зразкової 

літературної вимови. Основною ознакою літературної вимови є її 

унормованість. За Н.І.Тоцькою, літературна вимова - це зразкова вимова, 

нормалізована, це вимова освічених людей, позбавлена будь-яких просторіч- 

них, діалектних, регіональних, яскравих рис, що вказують на приналежність 

до вузько-обмеженої соціальної групи]. Літературні норми мають такі 

властивості: носять об'єктивний характер, оскільки встановлені правилами 

фонетичної системи мови; літературні норми визначені суспільством; 

завдяки нормам мова може виконувати основну функцію - бути засобом 

спілкування. У мовознавстві визначають два види орфоепічних помилок: 

фонетичні та фонологічні. Якщо певна фонема української літературної мови 

залишається, але під впливом близькоспорідненої мови має деякі відмінності 

в артикуляції як основного вияву, так і в її варіантах, йдеться про фонетичні 



помилки. Фонологічні помилки виявляються тоді, коли певна фонема 

замінюється іншою фонемою: грип-гриб. 

Оволодіння правильним усним мовленням здійснюється за допомогою 

мовленнєвих навичок. Існують такі групи навичок: 1/ фізичні: артикуляційні, 

інтонаційні /різні сили голосу, висоти тону, темпу мовлення, ритму, тембру 

голосу/ і комплекси навичок читання і письма як трудових процесів; 2/ 

інтелектуальні: розуміння лексичних та граматичних категорій; навички 

оцінки та запам'ятовування . 

Під час опанування дитиною рідною мовою провідну роль відіграють 

зовнішні дії /фізичні рухи органів мови/ і внутрішні дії /зусилля 

інтелектуально-емоційні/. Серед багатьох дій, які дитина виконує в процесі 

мовленнєвого спілкування, виділяються ті, без яких орфоепічні навички 

сформувати  неможливо.  Це  такі:  1/  вимова  і  слухання  звукових  одиниць 

/робота органів мовлення - фізичні рухи м'язів мовного апарату, напруження 

органів слуху/; 2/ розуміння мовних одиниць: співвідношення комплексів 

звуків /морфем, слів, речень/ із позамовною реальністю /робота 

фізіологічного апарату мислення/; 3/ оцінка виразності мовлення /робота 

фізіологічного    апарату    емоційно-вольової    сфери/;    4/ запам'ятовування 

/робота пам'яті/ . 

Найголовнішою умовою звуковимови є дихання, що забезпечує подання 

потоку повітря для голосових зв'язок і всього мовного апарату, порожнин 

рота і носа. Правильне дихання забезпечує нормальне звукоутворення, 

створює умови для підтримки відповідної гучності мовлення, пауз, засобів 

інтонаційної виразності. Дихання - це ритмічне подання повітря, що насичене 

киснем. Під час видиху потік повітря забезпечує роботу мовного апарату. 

Дихання може бути мовним і немовним. Немовне дихання відбувається 

ритмічно: вдих, видих, пауза. При цьому вдих дорівнює за тривалістю 

видиху, голосова щілина відкрита. Під час мовного дихання вдих короткий, а 

видих - довгий. Вдихає людина через рот і ніс, тому губи розімкнуті. Мовне 

дихання, в свою чергу, поділяється на: верхньогрудне /під час вдиху грудна 

клітка піднімається вгору за рахунок піднятого плечового пояса, при цьому 

розширюється тільки верхня частина легенів/; діафрагмальне /грудна клітка 

розширюється вниз, плечі не піднімаються, опускається діафрагма/; 

діафрагмально-нижньореберне, або змішане /під час цього типу дихання 

опускається лише діафрагма, ребра відходять у сторони, плечі не 

піднімаються/. Останній тип мовного дихання вважається найкращим . 

Для утворення звуків велику роль відіграє голос. Голос – це сукупність 

різноманітних за висотою, силою, тембром звуків, які вимовляє людина. 

Голос є результатом складної психофізіологічної діяльності, спрямованої 



інтелектом мовця, його емоціями та волею. Голос у процесі мовлення 

характеризується такими рисами: звучністю і силою, висотою, темпом, 

тембром, інтонаціями . 

Вчені /О.І.Максаков, М.Ф.Фомічова/ визначають силу голосу як вимову 

звуків з певною силою: голосно, нормально, тихо, пошепки, крик, а також 

уміння вимовляти звук повнозвучно. 

Методисти /Л.А.Горбушина, А.П.Ніколаічова/, окрім означених вище 

рис голосу, виділяють ще гнучкість та польотність голосу. Здатність голосу 

легко переходити від високих звуків до середніх або низьких має назву 

гнучкості голосу. Польотність - це здатність голосу летіти у далечінь, 

виділятися на тлі інших звуків . 

Під тембром розуміють: лінгвістичну категорію, яка є компонентом 

інтонації /Г.П.Торсуєв/; якість, що дає змогу відрізнити один звук від іншого, 

що вимовляється за тих же самих умов /А.Росетті/; засіб виразності 

/І.Я.Блінов/; навмисну зміну якості голосу для передачі змістової, емоційної 

та соціальної інформації /А.М.Антипова/. Кожній людині властиве постійне 

забарвлення голосу, обумовлене індивідуальними особливостями її мовного 

апарату /розміром і формою гортані, ротової та носової порожнин тощо/. За 

твердженням Л.П.Федоренко, тембр використовується в двох значеннях: І/ 

забарвлення голосу мовця, що супроводжує його мовлення незалежно від 

його бажання; своєрідність індивідуального забарвлення голосу надають і 

фізичні дані /сопрано, альт, тенор, бас/, і психологічні особливості кожної 

людини /доброзичливість, надмірність, ніжність тощо/; 2/ в теорії виразного 

читання слово "тембр" використовується в значенні "забарвлення, що 

навмисне передається самим мовцем у його голосі для вираження різних по- 

чуттів /радість, задоволення тощо/". На думку вченої, здатність мовця 

моделювати свій голос за тембром /у другому значенні/ - це "благонабута" 

якість, і розвиток цієї якості за допомогою вправ сприяє вдосконаленню 

культури мовлення . 

У розумінні терміна "темп мовлення" також існують різні погляди. 

Учені /Є.В.Кротевич, Н.С.Родзевич/ визначають темп мовлення як швидкість, 

з якою протікає жива, звучна мова. При цьому вони звертають увагу на те, 

що темп мовлення тісно пов'язаний з фонетичними стилями мови, тобто 

різними її формами, пристосованими до різних цілей і різних умов 

комунікації, з індивідуальними особливостями мовця та його психофізичним 

станом, а також зі змістом мови. 

Відомо, що фонематичний слух, який чітко сприймає звукову будову 

слова і протиставляє одні фонеми іншим, забезпечується скроневими 

відділами лівої півкулі головного мозку. Ця зона, описана Верніке, дає 



можливість виділити з мовленнєвого потоку смислорозрізнювальні 

фонематичні звукові ознаки, вона є основним мозковим механізмом 

фонематичного слуху, а через його посередництво і основним механізмом 

звукової організації мови. Функції верхніх скроневих відділів лівої півкулі 

мозку забезпечуються тим, що ця зона пов'язана з міцними V-образними 

зв'язками як з нижніми відділами постцентральної /кінестезичної/, так із 

нижніми відділами премоторної /кінестезичної/ зони кори. Отже, вона 

входить як основний компонент у систему, що є необхідною для 

забезпечення звукової організації мовленнєвого акту. Поразка цієї частини 

кори призводить до того, що людина втрачає здатність сприймати і 

розрізняти звуки мови, змішує схожі фонеми /О.Р.Лурія/. 

У науковій літературі вживається подвійна термінологія: фонематичний 

слух і фонематичне сприйняття, сприймання. Під фонематичним слухом 

учені розуміють: здатність чути і виділяти кожний окремий звук серед інших 

звуків слова /Н.П.Савєльєва/, вміння проводити аналіз звукової форми слів за 

допомогою внутрішнього Їх промовляння /Д.Б.Ельконін/, сприймання 

членороздільної мови /О.І.Соловйова/, здатність розрізнювати і відтворювати 

всі звуки рідної мови, співвідносно з фонетичною системою мови 

/М.Ф.Фомічова/. 

Фонематичний слух є основним компонентом мовленнєвого слуху, який 

теж визначається вченими по-різному. Так, за визначенням С.Ф.Іванової, 

мовленнєвий слух - це психолінгвістична здатність людини в процесі 

сприйняття мови вловлювати слухом і, водночас, сприймати у внутрішньому 

мовленні всі фонологічні засоби мови, артикулюючи та інтонуючи мову, яку 

ми чуємо. 

Щодо фонематичного сприйняття існують також різні визначення його 

сутності. Так, учені /Д.Б.Ельконін, Л.Є.Журова/ розуміють під 

"фонематичним сприйманням" спеціальні дії з виділення звуків мови та 

встановлення звукової структури слова як одиниці . На їхню думку, в процесі 

формування фонематичного сприймання відбувається перебудова первісного 

мовленнєвого слуху, оволодіння ним та використання з метою розв'язування 

нових завдань. На погляд М.Г.Генінг і Н.А.Герман, фонематичне  сприйняття 

- це здатність сприймати на слух і точно диференціювати всі звуки мови 

/фонеми/, особливо звуки, подібні за звучанням. 

Виховання звукової культури мовлення включає й інтонаційну 

виразність мовлення. За Н.І.Тоцькою, інтонація /від лат. intono - голосно 

вимовляю/ - це сукупність кількох фонетичних засобів /компонентів/: 

наголосу, мелодики, пауз, темпу і тембру. Всі ці засоби, за словами вченої, 

пов'язані між собою, але їх співвідношення може змінюватися залежно від 



змісту, мети, ситуації висловлювання. 

 
3. Проблема виховання звукової культури мовлення у дітей раннього та 

дошкільного віку була предметом уваги класиків дошкільної педагогіки 

/Є.А.Аркін, Є.М.Водовозова, С.Ф.Русова, Є.І.Тихеєва/. Так, одне з 

центральних місць у концепції національного виховання С.Ф.Русової, 

займають питання розвитку українського мовлення дошкільників. Навчання 

мови, на думку педагога, є провідним завданням дошкільного виховання. 

С.Ф.Русова визначила напрямки розвитку мовлення дітей, серед них і 

навчання дітей правильної вимови всіх звуків рідної мови. Вчена зазначала, 

що дитина, починаючи розмовляти, ще не вміє вимовляти всіх звуків як слід; 

навпаки, в багатьох дітей деякі звуки спотворені. С.Ф.Русова рекомендувала 

вихователям не зупиняти дітей під час розмови "і часто виправляти всякі її 

фонетичні та граматичні помилки. Водночас, наголошувала на тому, що 

конче необхідно виправляти вади і порушення вимови цілеспрямовано в 

процесі навчання. Задля цього вона рекомендувала систематично проводити 

вправи з гімнастики губ і язика тривалістю 2-3 хвилини. 

С.Ф.Русова розробила низку методичних порад щодо розвитку 

фонематичного слуху в дітей. На її погляд, починати потрібно розвивати  

слух на музичних заняттях, співати пісні, грати їм ритмічні речі. Вчена 

зазначала, що найраніше і найлегше дитина переймає ритм і любить ту 

музику, де ритм виступає найчіткіше /військові та ритмічні танці/. С.Русова 

рекомендувала навчити дитину зрозуміти різницю між глухими шумами і 

мелодійними звуками. Насамперед задля цього вона радила використовувати 

ігри-мовчанки, "діти сідають на стільці - жодним рухом, словом не повинні 

порушати абсолютну тишу, і серед такої тиші вони ловлять кожний такий 

звук, який не можна помітити серед звичайного гармидеру" . Конкретними, 

за С.Ф.Русовою, є ігри типу "Про що говорить... ліс, вулиця", "Впізнай 

голос", "Тиха і голосна музика". Педагог також рекомендувала дітям співати 

хором прості народні пісні з невисоким регістром. 

У педагогічній спадщині Є.М.Водовозової значне місце посідають 

питання виховання правильної звуковимови дітей. На її думку, першорядне 

місце тут належить правильному зразковому мовленню оточуючих, яке 

наслідує дитина. Автор зазначала: "Якщо мати неправильно розмовляє, 

заїкується, або має якісь недоліки загалом у вимові слів чи звуків..., 

здебільшого ті ж недоліки прищеплюються й дитині". На погляд 

Є.М.Водовозової, велику шкоду розвитку мовлення дитини завдають батьки, 

якщо вони підлаштовуються під дитяче мовлення, неправильно вимовляють і 

повторюють за дитиною слова. Цінним методом розвитку фонематичного 



слуху в дітей раннього віку автор називає ігри з лялькою. З дітьми від 

чотирьох до шести років учена радила використовувати усну народну 

творчість /загадки, прислів'я, утішки, народні пісні/, що також розвиває слух 

та правильну звуковимову. Слідом за С.Русовою, Є.М.Водовозова радить 

вихователям і батькам учити дітей прислуховуватися до звуків природи, 

шумів, музичних звуків з метою розвитку фонематичного слуху. 

У роботах Є.І.Тихеєвої значна увага приділяється вихованню звукової 

культури мовлення дітей раннього віку. Як першочергове завдання автор 

визначає необхідність розвитку мовленнєвого апарату дитини, "розвиток 

апарату малюка, його гнучкості, чіткості, піддатливості волі та наміру мовця 

мусить складати один із розділів усієї роботи з розвитку мовлення дітей" . 

Дитина народжується з готовим апаратом мовлення, але ще не вміє говорити. 

Дорослі повинні прискорити процес оволодіння малечею мови. Саме тому, на 

думку Є.І.Тихеєвої, необхідно "сприяти, щоб апарат мовлення 

вдосконалювався і розвивався без будь-яких перешкод" . Для вдосконалення 

мовленнєвого апарату, на погляд педагога, повинні створюватися такі умови, 

за яких дитина здатна чути і відтворювати звуки, які вона вимовляє. 

Насамперед це своєчасне задоволення потреб та побажань дитини, оскільки 

діти з перевагою негативних емоцій насамоті не виявляють активних 

голосових реакцій, "радісне самопочуття малюка - основна умова для 

розвитку його мовлення" . 

Створення тиші і спокійної обстановки дає можливість дитині 

прислуховуватися до звуків, які вона промовляє і повторювати їх. Третя 

необхідна умова - постійне спілкування дорослого з дитиною. Є.І.Тихеєва 

була глибоко переконана в тому, що самих умов не досить для розвитку 

мовлення дитини, тут необхідний постійний вплив дорослого на дитину, 

спеціальні вправи. Відповідно до цього нею була розроблена методика 

виховання правильної звуковимови. Для розвитку слуху, вправляння мов- 

леннєвого апарату Є.І.Тихеєва рекомендувала проводити з дітьми ігри- 

вправи з іграшками, з допомогою яких можна відтворювати різні звуки. 

Особлива роль, на думку педагога, належить людському голосу: в іграх з 

дітьми мати повинна повторювати звуки, які вимовляє дитина, пропонує для 

наслідування інші звуки. Такі ігри-вправи вчена рекомендувала проводити 

індивідуально. 

Є.І.Тихеєва зазначала, що діти починають говорити завдяки слуху і 

здатності до наслідування! "Глухий не навчиться говорити, не навчиться 

говорити дитина, яка чує, якщо в неї не буде можливості чути мовлення 

оточуючих. Малеча говорить те, що чує, вона втілює почуте в ту форму, що 

має постійний доступ до її слухового апарату". Саме тому педагог радить 



вихователям методично правильно розвивати слуховий апарат дитини та її 

слухову увагу, зосереджувати увагу малюка на певних звуках, викликаючи 

відповідні реакції. 

Особливу увагу звертала Є.І.Тихеєва на виправлення помилок у 

мовленні дошкільників, формуванні в них правильної літературної вимови. 

Вчена радила вихователям користуватися кожним випадком, щоб привернути 

увагу дітей до помилок, пропонувала давати їм вправи на запобігання мовних 

огріхів. Водночас, Є.І.Тихеєва попереджувала вихователів щодо необхідності 

усвідомлення дітьми своїх помилок, а робити зауваження радила тільки тоді, 

коли вихователі будуть упевнені, що зауваження досягне його усвідомлення 

дитиною. Вона писала: "3ауважувати мимохіть, у розпалі праці, коли діти 

чимось захоплені, не можна. В кращому випадку такі зауваження діти не 

сприймуть, у гіршому - вони роздратують дітей". 

Проблема виховання звукової культури мовлення дітей дошкільного 

віку досить  широко  і  грунтовно  висвітлена  в низці  методичних посібників 

/М.Г.Генінг, Н.А.Герман, В.І.Городілова, О.Л.Жильцова, О.І.Максаков, 

Є.І.Радіна, М.Ф.Фомічова та ін./. Започаткував серію методичний посібник 

В.І.Рождєствєнської  і  Є.І.Радіної  /1956/,  що  декілька  разів  перевидавався 

/1957, 1961, 1968/ і був настільною книгою вихователів дошкільних закладів 

упродовж багатьох років. У посібнику представлено артикуляцію 

приголосних звуків та систему вправ щодо їх виправлення; описано 

особливості звуковимови дітей різного дошкільного віку, причини 

фонетичних помилок. Для кожної вікової групи автори розробили систему 

вправ, ігор, занять на виховання правильної звуковимови дітей. Посібник 

містить багатий практичний матеріал, ілюстрації для виховання звукової 

культури російського мовлення . 

Посібником другого покоління можна назвати книгу М.Ф.Фомічової 

"Воспитание у детей правильного произношения" /1966, 1971, 1980/, яка 

висвітлює різні напрямки логопедичної роботи в дошкільній установі: 

обстеження мовлення дітей, систему вправ на виправлення недоліків 

звуковимови, попередження мовних огріхів; спільну роботу вихователя, 

логопеда і батьків. У посібнику досить грунтовно представлено систему 

вправ до кожного компонента виховання звукової культури мовлення в 

межах різних вікових груп /молодша, середня, старша, підготовча до школи/ 

з великою кількістю різноманітного практичного матеріалу для вправляння 

дітей у звуковій культурі російського мовлення. 

Методичний посібник О.І.Максакова "Правильно ли говорит Ваш 

ребенок" /1982, 1988/, адресовано батькам, водночас, він становить певний 

інтерес і для вихователів. Посібник ілюстровано кольоровими сюжетними 



дидактичними картинками, які пропонуються для роботи з дітьми різного 

дошкільного віку з метою формування правильної звуковимови. Автором 

повно та докладно описано кожний етап мовленнєвого розвитку дитини з 

першого року життя до сьомого, подається система вправ на розвиток 

слухової уваги, мовленнєвого та фонематичного слуху, дикції, сили голосу, 

фонематичного сприймання. До послуг батьків і вихователів різноманітний 

практичний матеріал на кожний звук: дидактичні ігри, скоромовки, загадки, 

чистомовки, лічилки . 

Оригінальним методичним посібником, на наш погляд, є книга 

М.Г.Генінг і Н.А.Герман "Воспитание у дошкольников правильной речи" 

/1966, 1980/. Автори розкривають поетапно методику роботи над правильною 

звуковимовою: обстеження вимови дітей, розвиток правильної артикуляції, 

закріплення правильної вимови в розмовному мовленні, розвиток 

фонематичного сприймання та навичок звукового аналізу. Кожен етап 

докладно описано авторами, пропонуються мовленнєві вправи. Цікавим, на 

наш погляд, є те, що автори пропонують вихователям ознайомлювати дітей зі 

звуками рідної мови за допомогою пісень та казок "Веселого Язичка". В 

посібнику подано таку систему роботи з розвитку фонематичного 

сприймання: знайомство з ізольованим звуком, розрізнення ізольованих 

звуків, упізнавання звука в словах, розрізнення на слух звуків, близьких за 

звучанням і артикуляцією, пригадування слів на певний звук. Розроблено 

серію занять за даною системою для кожної вікової групи, до кожного звука 

дібрано практичний матеріал: рухливі та дидактичні ігри, чистомовки, казки, 

оповідання. В посібнику вміщено картинки для виготовлення наочного 

матеріалу: картинки-слова, картинки-образи, сюжетні картинки . 

В Україні було опубліковано такі методичні посібники : Є.К.Сухенко 

"Виховання правильної звуковимови у дошкільників" /І961/, в якому досить 

грунтовно описано механізм мовленнєвого процесу, особливості 

звуковимови дітей кожного віку, визначено завдання щодо виховання 

звукової культури мовлення дітей: навчання дошкільників правильної 

вимови звуків, виховання виразності мови, навчання користуватися 

питальною та окличною інтонаціями, розвиток сили голосу та темпу 

мовлення, виховання літературної мови. Визначено напрямки виховання 

правильної звуковимови: попередження помилок, розвиток слухової уваги, 

артикуляційного апарату. Розроблено орієнтовні заняття для кожної вікової 

групи, пропонується практичний матеріал . 

Методичний посібник О.Л.Жильцової "Виховання правильної зву- 

ковимови у дітей старшого дошкільного віку" /І971/ рекомендовано для 

логопедів. Посібник складається з трьох частин. У першій частині 



розроблено методичні вказівки щодо проведення логопедичної роботи, 

зокрема висвітлюються особливості вад звуковимови і фонематичного 

сприймання у старших дошкільників, описано шляхи визначення рівня 

розвитку фонематичного слуху, подано прийоми обстеження вимови та види 

роботи щодо усунення цих вад у дітей. Автор пропонує матеріал для дітей 

трьох категорій: з правильною вимовою і достатньо розвиненим 

фонематичним сприйманням; з правильною вимовою, але з недорозвиненим 

фонематичним сприйманням; з вадами вимови. У другій частині посібника 

подано розробки логопедичних занять з дітьми, що мають вади вимови. 

Третя частина посібника вміщує різноманітний мовний матеріал для 

закріплення вимови свистячих, сонорних, шиплячих звуків . 
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Тема. Теорія і технологія розвитку словника дітей 
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ПЛАН 

1. Закономірності засвоєння слів та стадії оволодіння значенням слова. 

2. Особливості розуміння й використання слів дітьми. 

3. Принципи словникової роботи. Характеристика методів і прийомів 

словникової роботи. Дидактичні ігри з розвитку словника. 

4. Методика проведення занять з ознайомлення з якостями та 

властивостями предметів. 
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Триєдина мета розвитку словника дошкільників полягає у збагаченні, 

уточненні та активізації словникового запасу. 
 
 

 

 

 

  

Рис. Напрями словникової роботи 

Завданнями кількісного збагачення є насичення словника 

узагальнюючими словами; словами іншомовного походження, набільш 

уживаними в український мові. Уточнення значення слів і словосполучень 

сприяє розв’язанню таких завдань: розвивати точність і доречність уживання 

слів відповідно до ситуації спілкування; вчити розуміти, доречно й точно 

вживати слова, близькі за значенням та функціональною ознакою. 

де, як, за допомогою яких методів уважне, дбайливе ставлення 
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Активізація словникового запасу – передбачає розв’язання таких завдань: 

активізувати вживання дітьми образних виразів, приказок, фразеологічних 

зворотів. У межах напряму – виховання поважного ставлення до рідного 

слова передбачено збагачувати словник новими художніми та поетичними 

виразами, порівняннями, образними словосполученнями, 

звуконаслідувальними словами (А. Богуш, Н. Гавриш). 

 
Методика розвитку словника дітей дошкільного віку 

Збагачення лексичного запасу відбувається в процесі активного пізнання 

дитиною довкілля. В організованій навчальній діяльності ця робота 

проводиться на спеціальних заняттях з ознайомлення дітей з властивостями 

та якостями предметів. Основна їх мета -ввести у мовлення дітей назви 

предметів, їх частин, деяких ознак, властивостей і якостей. Методика 

проведення цих занять була запропонована Є. Тихєєвою та уточнена й 

доповнена В. Логіновою. 

У молодших групах науковці рекомендують проводити два види занять: 

1) первісне ознайомлення з предметом; 2) поглиблення знань про предмети. 

Кожний вид занять має свою специфіку. 

На заняттях з первісного ознайомлення з предметом потрібно 

правильно організувати увагу дітей щодо сприйняття предмета, формування 

уявлень про нього і відповідного словника. Найефективнішими засобами при 

цьому є привертання уваги дітей до самого предмета або дії та слів, якими 

вони позначаються. Вихователь називає предмет тільки тоді, коли на ньому 

сконцентрована увага дитини. Слово виступає як знак предмета. 

Встановлюється зв'язок між словом і уявленням про предмет. Вихователь 

створює пошукову ситуацію, пропонує запитання на зразок: де лялька (м'яч)? 

У відповідь на запитання він показує предмет і повторює слово. Потім при 

появі чи зникненні предмета це слово повторює дитина. 

Діти закріплюють слово на заняттях. За вказівкою вихователя вони 

обирають предмет серед інших, називають його, виконують з ними різні дії. 

На заняттях з поглиблення знань про предмет формується цілісне 

уявлення дитини про нього: встановлюється зв'язок між призначенням 

предмета та його будовою, матеріалом, з якого він зроблений; визначаються 

видові особливості предмета. 

На заняттях вихователь використовує методи розглядання і обстеження 

предметів. Ознайомлення з предметом відбувається поетапно: 

• ознайомлення із зовнішнім виглядом предмета та його призначенням; 

• сприйняття частин, деталей предмета; 



• знайомство з властивостями та якостями предметів, матеріалами, з 

яких вони зроблені (скло, папір, дерево, метал; скло - прозоре, крихке, 

б'ється; папір - мнеться, рветься, розмокає); 

• визначення зв'язку між матеріалом, з якого зроблений предмет, та 

його функціональним призначенням. 

Основні методичні вимоги до проведення подібних занять були 

сформульовані В. Логіновою: 

• дослідження ігрових прийомів, а саме: раптова поява предметів і їх 

зникнення, пошук, ігрові дії, ігрові атрибути та ін. Врахування раптовості 

стимулює мовленнєву активність дітей; 

• сюжетний характер ігор-занять. Для дітей певне значення має 

вмотивований процес пошуково-експериментальної діяльності (наприклад, 

ознайомлення з властивостями та якостями тканин) може відбуватися під час 

заняття-гри «Дитяче ательє»; 

• розглядання предмета, його деталей. Дехто з вихователів помилково 

прагне організувати ознайомлення з предметами за допомогою запитань про 

очевидне. Наприклад, показує дітям кубик і запитує: «Що це у мене в 

руках?». Стимульний ефект матимуть запитання, відповіді на які дитина 

знаходить самостійно, через власну пошукову діяльність, роздуми, 

міркування тощо, як-от: «Який з кубиків не потоне у воді? Чому ви так 

думаєте?»; 

• багаторазове повторення вихователем назви предметів, дій у моменти 

зосередження уваги дитини. Нові слова, які вихователь уводить у її словник, 

мають бути проголошені на занятті не менше трьох разів самим вихователем 

і дітьми; 

• використання запитань, спрямованих передусім на відповідь замість 

дій; 

• формування у дітей вміння знаходити потрібний предмет зі слів 

вихователя; чергування ігрових, пошуково-експериментальних дій з 

мовленнєвими; 

• активні дії дітей під час обстеження предмета (обмацування, 

погладжування, сприйняття на слух, розрізнення за смаком, запахом); 

• порівняння предметів за їх зовнішнім виглядом; 

• поступове формування цілісного уявлення про предмет, його 

призначення, будову, матеріал, з якого він виготовлений. 

Методи і прийоми роботи над смислом слова. Найпоширенішими 

прийомами Є.Тихеєва вважає такі лексичні вправи: добір епітетів до 

предмета - передбачає називання предмета, об'єкта, наприклад, до слова 

собака старші дошкільники добирають епітети: великий-маленький, 



кудлатий, розумний, кусючий, злий-добрий, старий-молодий, веселий; 

визначення предмета (об'єкта) за епітетами. Вихователь пропонує дітям 

відгадати об'єкт за такою характеристикою: зелена, кучерява, струнка, 

білокора, духмяна. Діти відгадують - береза. У складанні таких загадок 

беруть участь і самі діти, добираючи слова, що визначають предмет (об'єкт), 

дію (дієслова). Вітер що робить? (Завиває, пил здіймає, листя зриває, вітрила 

надуває, крутить колеса млина, освіжає, хмари ганяє.) Що робить кінь? 

собака? курка? Добір слів, що визначають дії, назви предметів, наприклад: на 

небі сяє, землю зігріває, темряву розганяє, освітлює. Що це? (Сонце.) 

Дидактична розповідь дитини передбачає вставляння пропущених слів, 

вживання дітьми різних частин мови. Вихователь проговорює речення, в 

якому відсутні окремі частини, заохочує дітей закінчити його; діти 

вставляють підмет, присудок, пояснювальні слова тощо. Наприклад: «На 

порозі сиділа і жалібно нявчала...(хто?). Кішка сиділа перед мискою з 

молоком і жадібно... (що робила?). Кішка спіймала в саду... (кого?). Хутро у 

кішки... (яке?), кігті... (які?). Кішка лежала з кошенятами... (де?). Кошенята 

грали м'ячем... (як?). Двірник узяв віник, він буде... (що робити?). Прийшов 

листоноша, він приніс... (що?)». 

Методика ознайомлення дітей з багатозначними словами, 

синонімами й антонімами. На початковому етапі навчання вихователь 

звертає увагу дітей на слова, які звучать однаково, але позначають зовсім 

різні предмети, дії - це багатозначні слова. Діти знайомляться з 

багатозначними словами, що висловлюють конкретні поняття (ручка, ніжка, 

хвіст (хвостик), ніс, шапка тощо), знайомі дії (терти, ходити, бити, 

летіти). Усвідомлення явища багатозначності відбувається в ігровій формі. 

Наприклад, педагог може запропонувати дітям гру «Розвідники», суть якої 

полягає в тому, щоб знайти у кімнаті предмети, що називаються словом 

ручка. Найкращий розвідник той, хто знайде найбільше таких предметів. 

Потім вихователь пропонує дітям виділити функціональні особливості 

кожного з цих предметів, скласти з ними словосполучення, речення: шкільна 

ручка, ручка кошика, ручка портфеля, ручка у ляльки, міцна рука, дверна 

ручка, тримати чайника за ручку, тепла мамина рука. На заняттях доречно 

також використовувати загадки, в яких ідеться про різні значення 

багатозначного слова. 

У старшому дошкільному віці робота з багатозначними словами 

ускладнюється, оскільки дітей знайомлять не лише з прямим, а й переносним 

значенням багатозначних слів: солодкий, тобто лагідний; золоте серце - дуже 

добрий. 
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1. Учені зазначають (А. М. Богуш, Ф. О. Сохін та ін.), що діти рано опановують 

граматичну будову рідної мови. Розвиваючись в умовах широкого спілкування з 

іншими людьми, вони практично навчаються користуватись граматичними 

категоріями, наслідуючи вимови інших. Діти, спостерігаючи в мові схожі явища, 

виділяють їх завдяки повторюваності та сталості і неусвідомлено використовують у 

своїй мовній практиці. 

Слово «граматика» походить від грецького – літера, написання. 

О.С.Ахманова визначає граматику таким чином: "це розділ мовознавства, який 



вивчає форми словозмін, формули словосполучення і типи речень у відволіканні від 

конкретного матеріального (лексичного) значення слів, словосполучень та речень". 

Учена виділяє такі види граматики: 

1. асоціативна граматика - це розділ мовознавства, який досліджує лексико- 

семантичні зв'язки; 

2. зовнішня граматика розглядає позиції частин мови у реченні; внутрішня 

граматика розглядає морфологічне та ритмомелодичне будування слів; 

3. загальна граматика вивчає основні властивості будови слова, словосполучення та 

речення, які є у людській мові взагалі, тобто як загальні; 

4. дескриптивна граматика прагне до чіткого синхронічного опису будови слова, 

словосполучень та речень даної мови шляхом емпіричного спостереження над 

окремими творами мовлення; 

5. історична граматика розглядає будову слова, словосполучень та речень у їх 

історичному розвитку шляхом порівняння різних етапів їх історичного шляху; 

6. пояснювальна граматика ставить мету - пояснення внутрішнього механізму, 

функцій та причин виникнення граматичних явищ; 

7. синтагматична граматика вивчає будування словосполучень та речень як 

елементів мови; 

8. формальна граматика - це розділ мовознавства, який вивчає ті граматичні 

відношення, які мають формальні вираження. Також існує багато інших видів 

граматики . 

Синтаксис охоплює явища, пов’язані з функціонуванням слова в 

реченні, синтаксичними зв’язками і відношеннями речень, словосполучень і 

членів речення, правилами побудови простого і складного речень. Синтаксис 

– це граматика зв’язного мовлення. 

Словотвір, або (від лат. «відведення води з ріки», а згодом «утворення 

нових слів від наявного кореня») займає проміжне місце між лексикологією і 

граматикою. Дериватологія – це розділ мовознавства, який вивчає похідні, 

способи їх творення та функціонування. 

До граматичних одиниць належать морфема, слово ( як частина мови і 

член речення), словосполучення і речення як носії узагальнених граматичних 

властивостей. У граматичній будові мови найвагоміші одиниці – слово і 

речення. Саме вони відбивають специфіку граматичного ладу мови, 

становлять ядро, що об’єднує інші одиниці й засоби. Між граматичними 

одиницями і грамемами (мінімальним граматичним значенням) 

розташований центр граматичних значень – граматичні категорії. Разом із 

словом і реченням, як основними граматичними одиницями, вони 

конденсують у собі характер граматичної будови певної мови. Отже, і слову, 

і реченню властиві свої граматичні категорії. 



Граматика оперує системою наукових понять, що становлять систему 

абстракцій. До складу наукових понять граматики входять такі узагальнені 

граматичні поняття, як граматичні форми, граматичні значення, граматичні 

категорії. Граматичне значення є результатом граматичної абстракції, яка 

характеризується низкою специфічних ознак (засобах сполученнях слів, 

афіксації, флексіях), що характеризують кожну мову, зокрема. Це означає,  

що граматика вивчає ті компоненти слова, за допомогою яких здійснюється 

зв'язок його з іншими словами. До них належать система відмінкових 

закінчень змінних частин мови, синтаксичні зв’язки слів у реченнях, 

виражені як словозмінними засобами, так і службовими частинами мови. 

Граматична абстракція виступає в системі словозмінних засобів кожної мови 

і виражається в граматичних поняттях . 

Граматичні категорії поділяють на морфологічні й синтаксичні. До 

морфологічних належать – категорія роду, числа, відмінку, часу, способу, 

особи; до синтаксичних – категорія активності/пасивності, комунікативної 

спрямованості тощо. 

Граматична форма – це засіб вираження граматичного значення. В 

українській мові таким засобом звичайно є службові морфеми (морфологія) і 

синтаксичні зв’язки та відношення слів і речень (синтаксис). Зі зміною слова 

змінюється і його звуковий склад, а отже, змінюється водночас і його 

граматичне значення. Такі зміни слів і називають граматичними формами. 

Граматичне значення і граматична форма нероздільні: не може бути 

граматичного значення, яке б не виражалося граматичною формою, і 

навпаки. 

Аналізуючи послідовність появи граматичних категорій в мовленні 

дітей дошкільного віку, К.І.Крутій вважає, що система формування 

граматично правильного мовлення значно складніша, ніж є на перший 

погляд. Кожна складова дитячої граматики (морфологія, словотворення, 

синтаксис) поетапно формується у кожної конкретної дитини. Так, системою 

словозміни (відмінювання, дієвідмінювання) дитина оволодіває у молодшому 

та середньому дошкільному віці, а у старшому – способами словотворення. 

Під граматичною правильністю мовлення К.І.Крутій розуміє  

практичне засвоєння дітьми граматичної будови мовлення як чіткої системи 

мовленнєвих одиниць і правил їх функціонування у сфері морфології, 

словотворення та синтаксису. 

Під граматичними нормами усвідомлюють загальноприйняте й 

обов’язкове вживання форм слів та синтаксичних конструкцій. Більшість 

граматичних форм сформульована у вигляді правил граматики, які 

вивчаються у школі. Засвоєння граматики є засіб розвитку мислення або 



взаємозв’язків між розумовими операціями та мовленнєвою (граматичною) 

формою їх здійснення (матеріалізацію). 

У процесі спеціально організованого формування граматичного 

правильного українського мовлення, як зауважує К.І.Крутій, слід 

розрізнювати граматичні навички і вміння. Так, граматичне вміння – це 

мовна дія, яка також здійснюється за оптимальними параметрами, а саме: 

відсутність спрямованості свідомості на форму виконання дії; відсутність 

напруженості і швидкої втомлюваності; випадіння проміжних операцій, 

тобто редукованість, згорнутість дій тощо. Граматична навичка – це мовна 

операція, що здійснюється за оптимальними параметрами, а саме: підсвідоме 

вживання правильної граматичної форми, повна автоматичність, 

відповідність мовній нормі, усталеність, тобто тотожність операцій самій 

собі за змінюваними умовами. З метою формування стійких граматичних 

навичок у дітей дошкільного віку К.І.Крутій радить створювати такі умови: 

попереднє слухання мовлення; використання механізму аналізу і 

мимовільного запам’ятовування; мотивація. 

Об’єктивним показником сформованості граматичної навички в дітей 

дошкільного віку можуть бути такі зовнішні критерії: правильність та 

якісність навичок граматичного оформлення висловлювання (відсутність або 

мінімалізм помилок, безпомилковість дій); швидкість виконання окремих 

операцій та їх послідовності. Отже, сформувати граматичну навичку – це 

забезпечити правильну побудову дискурсу (відповідно до граматичної 

норми) і реалізацію висловлювання. . 

 
2. Генезис граматичної будови рідного мовлення в дітей описано в 

роботах О.М.Гвоздєва, Д.Б.Ельконіна, О.М.Шахнаровича та ін.. Ученими 

доведено, що формування граматично правильного мовлення (морфології, 

словотворення, синтаксису) здійснюється на основі певного когнітивного 

розвитку дитини. Так, у процесі формування словозміни дитина передусім 

має вміти диференціювати граматичні значення (значення роду, числа, 

відмінка), тому що перед тим, як розпочати використовувати мовну форму, 

дошкільник повинен зрозуміти, що ця форма означає. Отже, в процесі 

формування граматичної будови мовлення дитина має засвоїти складну 

систему граматичних закономірностей на основі аналізу мовлення 

довколишніх, виявити загальні правила граматики на практичному рівні, 

узагальнити ці правила і закріпити їх у власному мовленні. 

К.І.Крутій було визначено етапність у роботі з формування 

граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку: 1) морфологічна 

робота (засвоєння дитиною правил відмінювання за родами, числами, 



відмінками); 2) превентивна робота (попередження помилок словозмінного 

характеру); 3) робота із засвоєння більш складних правил і категорій різних 

частин мови; 4) корекція засвоєння норм і правил словозміни і 

формотворення. Як зазначає вчена, організація зі словотворення є досить 

складною, тому що власне механізм словотворення є складним. Доведено, що 

дитина має спочатку засвоїти мотивовану лексему щодо віднесення її до 

предмета, явища чи об’єкта довкілля, навчитись добирати афікси необхідної 

семантики, виділяти правила словотворення і застосовувати різні способи 

творення слів у різних комунікативних ситуаціях. Словотвірна робота 

розпочинається із мотивованого дієслівного словотворення суфіксального 

способу, далі – іменникове словотворення (суфіксальне, префіксальне, 

суфіксально-префіксальне та ін..), розширення вмінь утворювати деривати з 

різноманітними словотвірними значеннями. Синтаксична робота 

проводиться впродовж усього періоду перебування дитини в дошкільному 

навчальному закладі . 

Як зазначають учені (О.О.Леонтьєв, О.М.Шахнарович), характерною 

рисою формування словотворення є генералізація, сутність якої полягає в 

тому, що схожі явища називаються аналогічно. Науковцями визначено 

відношення генералізації як до форми, так і до значення морфологічних 

елементів, якщо предмети та явища дійсності ґрунтуються в комплексі, то 

звукоформи, які називають елементи комплексу, узагальнюються в «модель- 

тип», у межах яких дитина діє активно й самостійно, якщо навіть запозичує в 

дорослого слова та форми, то не просто повторює почуте, а мотивує для себе 

слова й форми. У процесі словотворення відбувається семантичний синтез, 

для якого характерним є узагальнення значень ряду номінацій і формування 

нової, узагальненої, номінації. У результаті семантичного синтезу в дитини 

формується уявлення щодо предметів, їх властивостей і зв’язків. Засоби 

вираження цих уявлень дитина дошкільного віку одержує в результаті 

членування. Отже, обидва процеси формування словотворення є 

взаємопов’язаними один з одним. Як наслідок, О.С.Кубрякова виокремила 

три типи словотвірних процесів у дитини: 1) аналогічний (дитина 

користується «моделями – типами»: спочатку відбувається генералізація, 

основою якої є два типи зв’язків: а) «морфема-звучання»; б) «морфема – 

предметні відношення». Генералізація, у свою чергу, є підґрунтям для появи 

«моделей-типів», які є сигналом переходу дитини до системних правил 

словотворення; 2) кореляційний (відбивається в деяких випадках дитячої 

словотворчості); 3) дефініційний (для цього типу процес генералізації не 

властивий! Характерною ознакою цього типу словотворення є поява слів- 

універбів – звернутих предикативних синтагм). 



Ученими (А.Г.Арушанова, О.М.Гвоздєв, Е.А.Федеравичене та ін..) було 

виокремлено три етапи оволодіння дошкільниками словотворенням. На 

першому етапі відбувається формування передумов словотворення. Діти 

накопичують у первинному словнику мотивовану лексику і досить чітко 

виділяють окремі морфологічні елементи. Другий етап характеризується 

використанням морфологічних елементів у тому ж вигляді, в якому вони 

були виділені у слові, та активним засвоєнням словотвірних моделей без 

чергування і зміни основ. На третьому етапі діти старшого дошкільного віку 

засвоюють норми і правила словотворення, самоконтролю, у них формується 

критичне ставлення до мовлення. 

На думку А.М. Богуш, засвоєння граматичної будови мовлення для дитини - 

складний шлях, на якому (це закономірно) неминучі помилки. До найтиповіших 

помилок автор відносить: неправильне закінчення іменників множини в називному 

відмінку; відмінювання невідмінюваних іменників; змішування роду іменників; 

неправильні дієслівні та дієприкметникові форми; помилки у формах іменників, що 

мають тільки множину, однину та у вживанні збірних іменників, синтаксичні 

помилки. А.М.Богуш пояснює граматичні помилки в дитячому мовленні впливом 

неправильного мовлення людей, що оточують дитину, педагогічною занедбаністю 

та недостатнім засвоєнням граматичної будови мовлення. Дошкільникам важко 

буває правильно поєднувати слова. У своїх самостійних висловлюваннях вони іноді 

порушують норми узгодження і керування. Часто такі помилки, як слушно зауважує 

А.М.Богуш, виникають унаслідок того, що діти неправильно ототожнюють 

граматичні особливості схожих за змістом слів: уважають, що схожі за змістом 

слова однаково поєднуються в мові з іншими словами . 

Усвідомлення граматичних ознак слова - складніша діяльність, ніж 

опанування змісту слова. Граматична абстракція складніша за лексичну. Вона 

пов'язана більш віддаленими й опосередкованими зв'язками з об'єктом. А оперувати 

об'єктами діти дошкільного віку звикли більше, ніж користуватись мовним 

матеріалом. Ті зв'язки, які лежать в основі оперування граматичними 

особливостями слова, тонші, абстрактніші ніж ті, на які спирається знання його 

семантичних особливостей. При їх встановленні треба перемістити кут зору з 

об'єкта на його назву. При цьому слово виступає не тільки як назва об'єкта, а й як 

предмет пізнання. Такий розгляд - для дитини нова і досить складна справа. До 

вивчення граматики дитина за словом, як за прозорим склом, вбачає предмет. Слово 

виступає тільки як засіб кращого впізнання і передачі особливостей предметів, дій, 

якостей тощо, як представник предмета та його невід'ємна властивість. 

При вивченні граматичних особливостей слово із засобу пізнання стає його 

об'єктом. Це вимагає досить складної розумової діяльності дитини, переборення 

нею значних труднощів. Дітям старшого дошкільного віку важко абстрагуватись від 



смислового значення слова і зробити предметом своєї свідомості граматичні його 

ознаки. Ці загальні труднощі своєрідно проявляються при опануванні різних 

граматичних значень слів, у мовленнєвих допоміжниках. 

Одним з найпоширеніших у нашій мові способів вираження граматичних 

значень є афіксація. Афікси вносять зміни або тільки в граматичне значення слова в 

цілому (переважно флексії), або у значення основи, коли разом з граматичним 

значенням дещо змінюється і зміст (префікси і суфікси). Цей спосіб словотвору діти 

широко застосовують. Завдяки користуванню ним вони мають можливість точніше 

передавати власну думку і розуміти висловлювання інших . 

Отже, оволодіння граматичною правильністю українського мовлення - це 

складний процес генералізації мовних явищ, пов'язаний з прагненням дошкільника 

на основі чуття знаходити необхідні форми та слова для утворення правильних 

речень. 

Граматичну компетенцію А.М.Богуш визначає як неусвідомлене вживання 

граматичних форм української мови згідно із законами і нормами граматики (рід, 

число, відмінок, клична форма тощо), чуття граматичної форми, наявність 

корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних форм . Змістом 

граматичної компетенції є формування граматичної правильності українського 

мовлення дітей у практичній мовленнєвій діяльності. 

Завданнями формування граматичної компетенції українського мовлення в 

дошкільному закладі, за А.М.Богуш, є: 

1. практичне ознайомлення дітей з граматичними формами української мови 

(морфологічний склад - частини мови; рід, число, відмінок, дієвідміни тощо); 

2. засвоєння правильної словозміни слів - відмінкові закінчення, узгодження слів у 

реченні, чергування звуків у основі слів, невідмінювані слова, зміна наголосів тощо; 

3. засвоєння основних способів словотворення української мови - суфіксальний, 

префіксальний тощо; 

4. формування орієнтації дитини на звукову сторону слова; 

5. удосконалення синтаксичної сторони мовлення - засвоєння різних типів речення 

зі сполучниками та сполучними словами; речення з однорідними членами, прямою 

мовою, правильна побудова речення; 

6. навчання висловлювати ту саму думку з допомогою різних граматичних форм; 

7. формування граматичного чуття рідної мови, чуття помилок, начатків 

самокорекцій, самоконтролю та взаємоконтролю мовлення [7, с.18]. 

 
3. У дошкільному віці триває формування граматичної будови рідної 

мови. 

О. Гвоздев описує засвоєння дітьми частин мови за такими віковими 

періодами: 



від 3 років до 3 років 3 місяців. Розширюються смислові функції відмінків: 

стає дедалі докладнішим позначення поширених дій у просторі (конструкції з 

прийменниками до, під, по, які щойно з'явилися). 

Засвоюються своєрідні випадки керування: 1) знахідний відмінок подібний 

до родового в іменників на позначення живих істот; 2) родовий відмінок 

однини й множини, який залежить від числівників. 

Прикметник завжди правильно узгоджується у роді (засвоєння узгодження 

завершилося ще в попередній період). Спостерігається також правильне 

узгодження у роді дієслова минулого часу; зникло змішування родів при 

займеннику я, яке спостерігалося раніше. У мовленні спостерігається 

умовний спосіб, який з'явився у попередній період. Як і раніше, широко 

використовуються самостійні утворення за аналогією; 

від 3 років 3 місяців до 3 років 6 місяців. Продовжують розвиватися 

смислові функції відмінків іменників і конструкцій речень (відмінки з 

новими прийменниками про (об), замість, після: орудний предикативний і 

його заміна називним). Розширюється вживання прикметників замість 

керованих іменників, що означають інший іменник. Спостерігається 

тенденція до заміни присвійних прикметників з нульовим закінченням 

прикметниками з повними закінченнями. Стає звичним вживання у дієсловах 

умовного способу. Широко використовується утворення нових дієслів від 

інших частин мови, а також для вираження видових відтінків. Як і раніше, 

зустрічаються утворення за аналогією; 

від 3 років 6 місяців до 3 років 9 місяців. Змін у вживанні частин мови 

майже немає. В іменниках, які означають живі істоти, у знахідному відмінку 

трапляються форми, подібні до називного відмінка. Вживаються 

прикметники власного утворення. Досить поширеними є утворення за 

аналогією до різних частин мови, але найпоширенішим є утворення власних 

дієслів у різних формах; 

від 3 років 9 місяців до 4 років. Зміни в мові - незначні. В іменниках ще 

трапляється знахідний відмінок, подібні до називного на позначення живих 

істот. Вживається родовий відмінок множини при числівниках три, чотири, 

які щойно з'явилися, У наказовому способі спостерігається характерна для 

книжкового мовлення форма з часткою нехай. Широко використовуються 

власні словоутворення серед іменників, прикметників, дієслів; в іменниках 

спостерігаються випадки без-суфіксального утворення; 

від 4 років до 4 років 4 місяців діти вже зробили значні успіхи у 

засвоєнні граматичної будови - граматичні категорії переважно вже 

сформувалися. Залишаються незасвоєними лише деякі деталі  

морфологічного вираження граматичних категорій. 



На підставі докладного вивчення формування граматичної будови 

російської мови О. Гвоздев називає дошкільний період (від 3 до 7 років) 

періодом засвоєння морфологічної системи мови, для якого характерне 

засвоєння відмін і дієвідмін. 

Після трьох років продовжується засвоєння суфіксів на позначення 

жіночої статі, діючої особи, дитинчат тварин, збірності тощо. О. Гвоздев 

підкреслює, що діти засвоюють суфікси упродовж усього дошкільного 

періоду. Наприклад, суфікси -щик, ник з'являються в мовленні в З роки 3 

місяці - 3 роки 6 місяців; -ець - у 3 роки 6 місяців - 3 роки 9 місяців; -тель - у 

3 роки 9 місяців - 5 років; -ар, -ун - у 5 років -5 років 6 місяців; ух, -х, -к, ач - у 

6 років - 6 років 6 місяців. Суфікси на позначення дитинчат тварин 

з'являються у 3 роки 9 місяців - 4 роки, процес їх засвоєння триває до семи 

років. 

О. Гвоздев описує вікові періоди дошкільного дитинства, впродовж яких 

дитина оволодіває синтаксисом: 

від 3 років до 3 років 3 місяців. Збільшується кількість речень зі 

сполучниками. З'являються нові сполучники й сполучні слова (що, коли, 

куди, скільки). Відчуваються труднощі у вживанні речень зі сполучним 

словом котрий, особливо щодо порядку слів; 

від 3 років 3 місяців до 3 років 6 місяців. У цей період з'являються нові 

питальні слова (скільки, від чого, чий) і непрямі відмінки займенників (хто, 

що, в кого, з чого, чим, у чому), а також розділовий сполучник або. 

Закріплюються засвоєні раніше типи речень зі сполучниками й сполучними 

словами. Триває засвоєння слів хто і який; 

від 3 років 6 місяців до 3 років 9 місяців. У цей період дещо 

розширюється вживання складного речення (сполучник все ж таки). 

Трапляються поодинокі випадки відокремлення, у тому числі й 

дієприслівників. Залишається незасвоєним орудний предикативний відмінок; 

від 3 років 9 місяців до 4 років. У формуванні речень нічого нового не 

з'являється. 

За даними вченого, впродовж дошкільного віку діти засвоюють 

сполучники й сполучні слова, прийменники і частки. 

Як зауважує В. Ядешко, діти п'ятого року життя у мовленні 

використовують як прості, так і складні речення. Прості речення більшість 

дітей починає словами потім, там, ось ще, як це тощо. Однак порівняно з 

попереднім віком діти рідше вживають прості непоширені речення й частіше 

- прості поширені, особливо з однорідними членами речення. На п'ятому році 

життя кількість складних речень збільшується до 11 %. У цьому віці діти 

вільно  користуються   складносурядними   реченнями,   в  їх   складі  вперше 



з'являються вставні слова. Значно ускладнюється структура 

складнопідрядних речень. В. Ядешко наголошує, що в мовленні дітей п'ятого 

року життя в складнопідрядному реченні можна нарахувати до 15 слів. 

Особливості засвоєння дошкільниками службових частин мови 

(прийменників, сполучників, часток) досліджувала К. Крутій. Автор 

визначала групи прийменників і часток, які найчастіше вживаються в 

активному мовленні у дітей старшого дошкільного віку та наявні в їх 

пасивному словнику, а також розумінні дітьми відношень, що передаються 

службовими частинами мови. К. Крутій на основі досліджень доводить, що 

майже всі діти вживають у мовленні такі службові частини мови, як: 

прийменник на; сполучники і(й), а; частки так, ні. Близько 50 % дітей 

використовують прийменники над, під, за; сполучник та. Водночас 

спостерігається обмежене вживання прийменників перед, коло, через, повз, 

скрізь; сполучників оскільки, ледве, хоч; часток отож, нехай, лише. Майже 

зовсім відсутні в мовленні дітей старшого дошкільного віку прийменники 

протягом, упродовж; сполучники незважаючи на, як тільки, аж поки, 

дарма що; частки авжеж, егеж, саме, нехай. 

4. Формування граматично правильного мовлення у дітей передбачає 

такі напрями: перевірка граматичної правильності дитячого мовлення і 

запобігання помилкам; наслідування мовленнєвому зразку педагога, 

мовлення якого відповідає всім нормативним вимогам, використання 

ефективних методів і прийомів формування граматичної правильності 

мовлення дітей як на заняттях, так і в повсякденному житті. 

Перевірка дитячого мовлення і запобігання помилкам. Щоб 

правильно обрати напрям роботи з формування граматичної правильності 

мовлення, вихователь має знати, які саме помилки характерні для дітей 

конкретної групи, як часто вони трапляються. З цією метою в кожній віковій 

групі дошкільного закладу проводиться індивідуальна перевірка мовлення 

дітей двічі на рік: восени (вересень-жовтень) і навесні (травень-червень). 

Перевіряють такі сторони граматичної будови мови: 

особливості побудови речень: з'ясовують, які речення переважають 

(прості, поширені, непоширені, складносурядні, складнопідрядні), порядок 

слів у реченні; особливості вживання сполучників і сполучних слів; 

відмінювання іменників за відмінками (помилки в іменниках жіночого 

роду в орудному відмінку: їла ложком) або відмінювання невідмінюваних 

слів на зразок: кофе, радіо)] 

вживання роду і числа іменників та їх узгодження з іншими частинами 

мови; 



помилки, що допущені дітьми у використанні дієслівних форм 

(відмінювання за особами, чергування в основі слова); 

узгодження числівників з іменниками; 

вживання прийменників у реченні; 

помилки, допущені дітьми у використанні інших частин мови. 

Методи і прийоми формування граматичної правильності мовлення 

у дітей. Для формування граматичної правильності мовлення 

використовують такі методи: дидактичні ігри і вправи, розповіді з 

використанням слів, в яких діти допускають помилку, картинки, 

переказування художніх оповідань, читання віршів, складання дітьми 

розповідей із використанням групи слів на тему, запропоновану вихователем. 
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1. Найбільш повно сутність зв’язного мовлення розкрито у працях 

психологів (Виготський Л.С., Леушина Г.М., Рубінштейн С.Л., Синиця І.О. та 

ін.). 

Зв’язне  мовлення  поділяється  на  ситуативне   і   контекстне  

(Істоміна З.М., Леушина Г.М., Рубінштейн С.Л.). Якщо смисловий зміст 

мовлення дитини стає зрозумілим лише у зв’язку з відповідною конкретною 

ситуацією, то це ситуативне мовлення. Провідна лінія розвитку мовлення 

дитини полягає в тому, що від ситуативного мовлення дитина переходить до 

оволодіння контекстним мовленням. Після того, як у дитини розвивається 

контекстне зв’язне мовлення, воно не нашаровується зовні над ситуативним і 

не витискує його; вони співіснують, а дитина користується залежно від 

змісту то одним, то другим. За Г.М.Леушиною, розвиток мовлення йде від 

оволодіння ситуативним мовленням до оволодіння контекстним, далі процес 

розвитку цих форм мовлення протікає паралельно. 

Зв’язність мовлення, за словами І.О.Синиці, це насамперед логіка його 

думок, їх послідовність, взаємозалежність, доказовість… Зв’язність мовлення 

здебільшого залежить від зв’язності мислення…”. Зв’язне мовлення 

невіддільне від світу думок: зв’язність мовлення — це зв’язність думок. У 

зв’язному мовленні відображається логіка думок дитини і вміння усвідомити 

сприйняте і правильно висловити його. Від того, як дитина будує свої 

висловлювання, можна судити про рівень її мовленнєвого розвитку. 



Лінгвістичний аспект зв’язного мовлення досліджували такі вчені, як 

В.О.Ахмедов, Е.О.Баринова, Б.М.Головін, Г.В.Колшанський, Л.М.Лосєва та 

ін. З лінгвістичного погляду, зв’язне мовлення — це таке мовлення, в якому 

виступають усі види зв’язку, що визначають співвіднесеність висловлювання 

об’єктивному світові, об’єкту спілкування та законам мови. 

У лінгводидактиці проблема зв’язного мовлення висвітлюється в низці 

праць (Бабич Н.Д., Богуш А.М., Бородич А.М., Вашуленко М.С., Дорошенко 

С.І., Зимульдінова А.С., Ковалик І.І., Ладиженська Т.О., Львов М.Р., Мацько 

Л.І., Мельничайко В.Я., Паламар Л.М., Пентилюк М.І., Рождєственський 

М.С. та ін.). Вчені цієї галузі науки розглядають зв’язне мовлення як 

організовану за законами логіки, граматики й композиції єдність, що має 

тему, виконує певні функції (найчастіше комунікативну), має відносну 

самостійність і завершеність, розчленовується на більш чи менш значущі 

структурні компоненти. Серед якостей зв’язного мовлення нормативними 

прийнято вважати мовлення: точне, логічне, образне, стисле, виразне, багате, 

чисте, емоційне (Богуш А.М., Єрастов Н.П., Колшанський Г.В., Пентилюк 

М.І.). 

Види зв’язного мовлення, їх характеристика 

Зв’язне мовлення поділяється на діалогічне і монологічне. 

Діалогічне мовлення (від грецького dialogos — розмова, бесіда), 

мовлення у формі бесіди, розмови, в якій бере участь не менше двох осіб. 

Для діалогічного мовлення є характерними неповні та незакінчені речення, 

зокрема утворення, які складаються лише з одного члена, що містить у собі 

суть запитання або відповіді; перевага сурядності над підрядністю, менша 

стрункість побудови речення, обумовлена тим, що воно здійснюється, 

формується в момент вимовляння; наявність приєднувальних конструкцій 

тощо. 

Характеристика діалогічного та монологічного мовлення дається в 

багатьох роботах (Богуш А.М., Бородич А.М., Винокур Т.Г., Луценко І.О. 

Пентилюк М.І., Скалкін В.Л., Ушакова О.С., Федоренко Л.П., Фомічова Г.А., 

Щерба Л.В. та ін.). На думку М.І.Пентилюк, діалог характеризується 

короткими висловлюваннями, простотою синтаксичної будови його частин, 

використанням неповних і незакінчених речень. 

За визначенням В.Л.Скалкіна, у створенні загального тексту в 

діалогічному спілкуванні бере участь декілька авторів-комунікантів. Їхні 

мовленнєві вислови можуть характеризуватися різною тривалістю, від 

репліки до простого повідомлення, включеного в діалог одним із 

співрозмовників”. 



Як зазначає А.М.Богуш, діалог — форма усного  мовлення, розмова 

між двома співрозмовниками, що складається із запитань і відповідей. Діалог 

— це комунікативний акт, в якому має місце зміна ролей мовця і слухача. Він 

відбувається в певній ситуації спілкування і є її продуктом. Ситуація 

спілкування включає в себе обстановку, в якій протікає розмова, відносини 

між мовцями, мовленнєве спонукання (репліку), процес діалогізування. 

Діалогічне мовлення формується під впливом мотивів діяльності. Вона 

має певну мету й завдання. Одиницею діалогічного мовлення так само, як і 

монологічного, є мовленнєвий акт, або мовленнєва дія. Особливостями 

діалогу є: у межах одного мовленнєвого акту має місце сполучення рецепції  

й репродукції; мовленнєве ціле конструюється двома (або декількома) 

співрозмовниками; кожний з учасників по черзі виступає в якості слухача й 

мовця. 

Діалогічне спілкування дошкільнят охоплює весь спектр завдань: 

завдання опанування мови як засобу спілкування та формування 

орієнтування на мову (метамовна функція); завдання встановлення дітьми 

соціальних контактів одне з одним з використанням усіх доступних засобів - 

мовних та немовних (контактовстановлююча функція); завдання оволодіння 

засобами і способами побудови розгорнутого тексту в умовах продуктивного 

творчого мовлення (комунікативно-інформаційна функція); завдання 

встановлення інтерактивної взаємодії (вміння слухати і чути співбесідника, 

ініціативно висловлюватися, задавати запитання, проявляти активне 

відповідне ставлення тощо). 

Діалог пов’язаний з рядом умінь, що забезпечують хід бесіди. Першим є 

стимулювання співрозмовника на висловлювання. Стимулом для бесіди  

може бути: 

- питання; 

- твердження, що може стимулювати різну за формою реакцію; 

- прохання, пропозиція. 

Друге вміння – це реагування на мовленнєвий стимул. Репліка-стимул і 

репліка-реакція становлять діалогічну єдність. Найпоширенішими є чотири 

типи діалогічних єдностей: 

Питання – твердження; 

Питання – питання; 

Твердження – твердження; 

Твердження – питання; 

Третє вміння розгортання репліки-відповіді до додання висловлюванням 

характеру бесіди. 



До основних форм діалогічного мовлення, яких навчають дошкільників, 

належать розмова, бесіда та полілог. 

Одиницями навчання діалогічного мовлення можуть бути діалогічні 

єдності. Діалогічні єдності можуть бути різними за структурою. 

Найпоширеніші з них: 

- питання – відповідь; 

- питання – питання; 

- твердження – питання; 

- твердження – твердження. 

Одиницею навчання діалогу може бути не тільки діалогічна єдність, 

але й цілий короткий діалог-зразок, що складається з декількох (2 – 3) 

діалогічних єдностей 

Учені (Леушина Г.М., Рубінштейн С.Л.) дійшли висновку, що діалог є 

первинною формою мовлення дитини; в надрах діалогу народжується 

монолог. 

Монолог на відміну від діалогу — складне у психологічній і 

лінгвістичній формах мовлення. Монологічне мовлення більш розгорнуте, 

потребує більшої уваги, детального запам’ятання змісту, спирається на 

мислення. В монолозі використовуються поширені речення, точна лексика; 

тому він є зрозумілим слухача. За А.М.Богуш, “монологічне мовлення це 

смислове, розгорнуте висловлювання, що забезпечує спілкування та 

взаєморозуміння людей. Монолог — це мовлення однієї людини, 

повідомлення про якісь факти дійсності”. 

Психологічний аспект проблеми  розвитку зв’язного мовлення у 

дошкільників розкрито у  працях Л.С.Виготського, О.О.Леонтьєва, 

Г.М.Леушиної, О.Р.Лурії, А.К.Маркової, С.Л.Рубінштейна та ін. Учені 

відзначають, що мовець під час монологічного мовлення вирішує складні 

психологічні завдання. Він повинен: 1) пам’ятати зміст розмов попередніх 

мовленнєвих контактів із співрозмовниками; 2) знати своє висловлювання; 

3) утримувати в пам’яті ключові слова і словосполучення; 4) формулювати 

фразу, будувати речення; 5) слухати своє мовлення, іншими словами, 

контролювати його нормативність і, за потребою, вносити у фрази 

виправлення, зміни (Скалкін В.Л.). 

Cпецифіка монологу, за О.О.Леонтьєвим, полягає в тому, що тема 

повідомлення виходить не із стимулів мовця, з його думок, а з того змісту, 

який суб’єкт мовлення хоче передати в розгорнутому висловлюванні . 

Монологічному мовленню дітей характерна паузність, що 

зумовлюється, на думку О.Головань, низкою причин: 1) бідністю лексики 

дітей (особливо синонімічної, антонімічної лексики); 2) нерівномірністю 



збагачення лексики і формування навичок відбору мовних засобів вира- 

ження думки; 3) темпом мовлення; думка не встигає за словом, що веде до 

мимовільних пауз; 4) розвитком самоаналізу підготовленості монологу перед 

його виголошенням. Дитина не взмозі оцінити рівень підготовленості 

розповіді, а тому в процесі мовлення виявляється, що не всі фрази продумані, 

не визначено наступність подій, не сформульовано кінця розповіді; 

5) вузькістю і близькістю упереджуючого синтезу. У дітей сформовані 

упередження на рівні одного, зрідка двох речень, а плановість, послідовність 

розповіді досягається при достатньому розвитку здатності до упереджень на 

рівні 3-5 речень. У синтаксичному плані монологові властиве експліцитне 

вираження думок, діалогові — імпліцитне. 

Т.О.Ладиженська визначає такі особливості монологічного виду усного 

мовлення: монологічне мовлення може бути як підготовленим, так і 

непідготовленим, тоді як діалог майже завжди має непідготовлений характер; 

значно меншу роль, ніж у діалозі відіграють міміка і жести; менше 

використовуються стереотипні вирази; більша розгорнутість висловлювання, 

оскільки не можна розраховувати з півслова; реакція слухачів упізнається 

мовцем, тоді як у діалозі вона виступає безпосередньо в мовленні. 

Проблема генези, розвитку і формування зв’язного мовлення у дітей 

досліджувалася вченими (Богуш А.М., Виготський Л.С., Виногра-дова Н.Ф., 

Ворошніна Л.В., Гербова В.В., Захарченко В.Г., Ладиженська Т.О., Леушина 

Г.М., Маркова А.К., Тихеєва Є.І., Ушакова О.С.). У процесі вивчення 

особливостей зв’язного мовлення дошкільників науковці встановили не лише 

вікові та індивідуальні властивості дитячого зв’язного мовлення, а й 

розкрили взаємозв’язок між структурою мовлення та його змістом, а також 

залежність цієї структури від різних форм спілкування дітей з її 

співрозмовником (Істоміна З.М., Леушина Г.М.). 

У дітей старшого дошкільного віку, за дослідженнями Г.М.Леушиної, 

ситуативне мовлення знижується і в самостійних розповідях, і на теми з 

власного життя, і при опорі на картинку. При переказі мовлення носить 

контекстний характер. Упродовж дошкільного дитинства знижуються 

показники ситуативності і зростають риси контекстності в мовленні дитини. 

Г.М.Леушина дійшла висновку, що не монолог, а діалог є первинною 

формою мовлення дитини. “Від виключно ситуативного мовлення дитина 

переходить до оволодіння контекстним мовленням, вага якого зростає в міру 

того, як дитина у своєму відношенні з довкіллям усе більше виходить за межі 

безпосередньо чуттєвого досвіду”. Г.М.Леушина зазначає, що не слова, а 

речення (зв’язне мовлення) є одиницею мовлення, і саме розвиток зв’язного 



мовлення відіграє провідну роль у процесі мовленнєвого розвитку 

дошкільника. 

 
Розповідь як метод розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного 

віку 

Розповідь як метод навчання і розвитку монологічного мовлення була 

предметом дослідження багатьох учених (Бородич А.М., Бархін І.К., 

Горбушина Л.А., Короткова Е.П., Ладиженська Т.О., Міртов А.В., 

Ніколайчева  А.П.,  Пантелєєв  Л.І.,  Тихеєва  Є.І.  Федоренко  Л.П.,   

Ушакова О.С. та ін.). 

Розповідь є однією з форм монологічного мовлення, під якою 

розуміють повідомлення про факти дійсності, що існують послідовно 

(Ельконін Д.Б.). 

Лінгвісти (Ахмедов В.О., Баринова Е.О., Головін Б.М., Колшанський 

Г.В., Лосєв М. та ін.) визначають розповідь як текст, в якому речення 

перебувають у відношенні послідовності, що виражена співвідносністю 

модальних планів (предикатів). 

На думку педагогів (Богуш А.М., Бородич А.М., Короткова Е.П., 

Ніколайчева А.П., Сохін Ф.О., Тихеєва Є.І. та ін.) розповідь — зв’язний 

виклад у розгорнутій словесній формі, що характеризується самостійним 

вибором змісту і форми. 

У  лінгвістичній,  лінгводидактичній  та  психологічній  науці  

(Ельконін Д.Б., Ладиженська Т.О., Лурія О.Р., Синиця І.О., Федоренко Л.П. 

та ін.) подано класифікацію розповідей. Так, Л.П.Федоренко класифікує 

розповіді таким чином: розповідь про події (які щойно відбулися; що 

відбулися раніше); розповідь про предмети (які спостерігаються в даний 

момент, по пам’яті); розповідь за картиною (статичною, рухомою); розповідь 

за змістом кінофільму . 

Одним із видів монологічного мовлення є розповідь за уявою (творча 

розповідь). Л.П.Федоренко класифікує творчі розповіді таким чином: творча 

розповідь за картиною; контамінація на теми художніх творів; вільна 

розповідь. Творча розповідь за картиною — розповідь, в якій діти 

домислюють початок або закінчення подій, що зображені на картині. 

Контамінація на теми художніх творів — розповідь про епізод 

художнього твору від першої особи. Вільна розповідь полягає в тому, що 

дітям дається повна свобода складання казки чи оповідання. 

Т.О.Ладиженська всі види розповіді класифікує за змістом (фактичні, 

творчі); за джерелом висловлювання (розповіді на основі пережитого, 

почутого). 



Л.А.Горбушина, А.П.Ніколаічова виокремлюють такі види розповідей: 

дослівний переказ невеликих за об’ємом казок і оповідань; розповідь близько 

до тексту (із збереженням стилю твору) великих за об’ємом і більш складних 

за змістом казок і оповідань; творчі розповіді; розповідь-зразок . 

У дошкільній лінгводидактиці склалася своя класифікація розповідей 

(Богуш А.М., Бородич А.М., Виноградова Н.Ф., Ворошніна Л.В., Короткова 

Е.П., Лаврик М.С., Лещенко О.Д., Лещенко О.М., Орланова Н.П., Тихеєва 

Є.І. та ін.). Розповіді поділяються за змістом на фактичні й творчі; за метою 

— на словесній і наочній основі; за формою — на сюжетні та описові. 

Фактичні розповіді — це відтворювання реальних подій, що були в 

житті дитини. До цього виду розповідей, на думку А.М.Богуш і 

О.М.Лещенко, можна віднести переказ, опис, сюжетну розповідь про 

зображене на картині, про подію з досвіду. А.М.Бородич відносить до 

фактичних розповідей: розповідь за спостереженням (опис предмета, 

картинки, явища); розповідь по пам’яті, переказ. О.І.Соловйова класифікує 

фактичні розповіді таким чином: розповіді про власні спостереження і 

переживання; переказ; розповідь з використанням картини. Ф.О.Сохін 

відносить до фактичних розповідей: розповідь за картиною, про іграшки, з 

досвіду. Е.П.Короткова серед фактичних розповідей виокремлює розповіді за 

уявою, по пам’яті. 

Другу групу складають творчі розповіді, які створюються при активній 

роботі уяви. На думку О.М.Лещенко, є два види творчих розповідей: 

закінчення розповіді, що була розпочата вихователем; розповідь на задану 

тему. 

Ф.О.Сохін уважає, що творчі розповіді поділяються таким чином: 

складання, продовження і завершення розповіді; складання оповідання чи 

казки за планом вихователя; складання розповіді на тему, запропоновану 

вихователем і складання оповідання чи казки на самостійно обрану тему.  

О.І.Соловйова поділяє творчі розповіді на такі види: складання 

закінчення розповіді, розповідь на тему; продовження казки, оповідання. 

Найбільш повно дослідила творчі розповіді дітей Н.П.Орланова. Автор 

уважає, що творча розповідь — результат діяльності і творчої уяви, 

спрямованої на відтворення минулого досвіду в нових поєднаннях. Творчі 

розповіді Н.П.Орланова класифікує таким чином: творчі розповіді на наочній 

основі (розповіді за сюжетно-ігровою обстановкою; сюжетна розповідь про 

одну іграшку; розповідь за картиною з придумуванням початку чи кінця 

зображених подій); творчі розповіді на словесній основі (придумування кінця 

до розповіді, розпочатої вихователем; розповідь на запропоновану тему. 

За формою розповіді поділяються на описові та сюжетні. 



Розповіді-описи складають з опорою на сприймання, тобто описують 

те, що бачуть перед собою, а також на матеріалі образів пам’яті, — дитина 

пригадує те, що спостерігала раніше, і по пам’яті дає опис. В описових 

розповідях зображуються і реально сприймаючі предмети, і уявлювані. За 

словами М.І.Пентилюк, описи діляться на пейзажні, портретні, описи 

інтерєру, характеристики людини, предметів, явищ . 

А.М.Бородич досить докладно висвітлює описові розповіді. 

Найчастіше, вважає автор, зустрічаються описові розповіді фактичного 

характеру: опис картини, опис предметів. Описова розповідь може 

відноситись і до уявного об’єкта (складання): розповідь про те, яку б іграшку 

зробила дитина, який малюнок намалювала б для подарунку. 

Е.П.Короткова, поряд з описом предметів, картинок, пропонує описові 

розповіді порівняльного характеру про два предмета з контрасними 

ознаками, користуючись при цьому словами протилежного значення. 

Н.Ф.Виноградова розглядає описові розповіді на основі ознайомлення 

дітей з природою, як-от: описова розповідь, побудована на зіставленні різних 

пір року, описування пейзажних картин; описова розповідь про сезон 

загалом; описова розповідь про окремий предмет чи явище природи. 

Різновидом описових розповідей, як зазначають Е.П.Короткова і 

Н.І.Кузіна, можна вважати розповіді пояснювальні, що виникають у зв’язку з 

необхідністю повідомлення іншим особам досить складного змісту: 

“пояснити що-небудь іншій особі — означає підвести слухача у відповідній 

послідовності до розуміння головних зв’язків і відношень змісту, що 

передається” . 

Пояснювальний тип зв’язного мовлення лише починає розвиватися в 

дошкільному віці, але він має суттєве значення як для розвитку дитини, так і 

для формування її колективних взаємовідношень. Я.О.Пономарьов відзначав, 

що пояснювальне мовлення має неабияке значення для формування 

внутрішнього плану дій, для вирішення теоретичних завдань, тобто, коли 

дитині потрібно “не лише досягти якогось практичного результату, але і 

пояснювати, як, яким чином цей результат досягнуто”. 

Сюжетна розповідь — це передача якихось подій, що змінюються в 

часовій послідовності, наявність дійових осіб. Сюжетна розповідь  

найчастіше носить творчий характер, хоча деколи сюжетної форми набуває і 

фактична розповідь . 

Як зазначає Е.П.Короткова, в дошкільних навчальних закладах 

використовують такі види сюжетних розповідей: розповідь за сприйманням; 

розповідь по пам’яті; переказ; розповідь за картиною, ілюстрацією; розповідь 

на словесну тему, запропоновану вихователем (без наочності). 



Н.Ф.Виноградова дає таку класифікацію сюжетних розповідей: 

сюжетна розповідь на грунті безпосереднього сприймання чи праці у 

природі; сюжетна розповідь на основі узагальнення знань, одержаних у 

результаті бесід, читання книг, розглядання картин. 

Н.П.Орланова поділяє розповіді за формою: сюжетні (реальні), 

фантастичні (придумування казок), описові (про природу). 

За метою розповіді поділяють таким чином: на наочній основі; на сло- 

весній основі. З поміж розповідей на наочній основі виокремлюють такі: 

розповідь на основі сприймання (опис предмета, картинки, спосте-режуване 

явище); розповідь по пам’яті; розповіді за картиною. 

У дошкільній лінгводидактиці склалася така класифікація розповідей 

на наочній основі: розповідання за дидактичними картинами; розповідання за 

репродукціями художніх картин; розповідання за ілюстраціями; описування 

предметів, іграшок, картин; розповіді про одну іграшку; розповіді за ігровою 

сюжетною обстановкою . 

Л.В.Ворошніна додає ще розповідь за пейзажною картиною . 

Види словесних розповідей: розповідь із власного досвіду, домислю- 

вання кінця до початку розповіді чи казки; розповідь на запропоновану тему; 

самостійне складання дітьми казок. Л.В.Ворошніна поділяє розповіді на 

словесній основі: розповідь на запропоновану тему; за змістом літературних 

творів. 

До розповідей на словесній основі, як зазначає Е.П.Короткова, нале- 

жать: переказ літературного тексту; вигадана розповідь на словесну тему. 

До розповіді ставляться певні вимоги. Ф.О.Сохін відзначає, що 

розповідь повинна бути довільною; вона має плануватися, повинні 

накреслюватися віхи, за якими буде розгортатися розповідь. Формування цих 

здібностей у простих формах зв’язного мовлення слугує основою переходу 

до складніших її форм (наприклад, творчих розповідей). 

А.М.Бородич висуває такі вимоги до розповідей: зв’язність, 

зрозумілість слухачам; достовірність, правильне відображення об’єктивної 

дійсності; стислість; самостійність; розповіді повинні бути у повному 

розумінні монологом і не перериватися додатковими запитаннями педагога; 

виразність; послідовність; цілеспрямованість . 

За способом передачі інформації чи за способом викладу є такі типи 

висловлювань: описування, повідомлення, міркування. 

Описування — це спеціальний текст, який починається із загальної 

тези, що визначає і називає предмет чи об’єкт; далі перераховуються ознаки, 

властивості, якості, дії; завершує описування підсумкова фраза, що дає 

оцінку предмета чи передає ставлення до нього. 



Повідомлення — це розвиток сюжету, який розгортається у часі. Схема 

повідомлення — початок, середина, кінцівка (зав’язка, кульмінація, 

розв’язка). Міркування — це предмет, до якого входять причинно-наслідкові 

конструкції, запитання, оцінки. Воно містить у собі тезу (початкове речення), 

доведення висунутого положення і висновок, який з нього випливає. 
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6. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

 

План практичних занять 

Практичне заняття 1. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про значення мови й мовлення в житті людини. 

 Вчимось: діяти в команді, ініціювати й відстоювати свою позицію, 

укладати термінологічний словник з теми «Мовленнєва діяльність». 

 Удосконалюємо: уміння працювати з текстом підручника; власні 

комунікативні здібності, діамоногічну компетенцію. 

      Формуємо такі компетентності: - здатність виховувати у дітей 

шанобливе ставлення до рідної мови, культури мовленнєвого спілкування; - 

здатність здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на 

засадах гуманізації і демократизації виховної взаємодії з дітьми, особистісно- 

орієнтованого підходу. 
 

План 

1. Бесіда про роль мови і мовлення в повсякденному житті 

дошкільника, пізнанні довкілля, самого себе та довколишніх у 

процесі соціалізації. Особливості дошкільника як мовця порівняно з 

дорослим. 

Звернення до досвіду. Пригадайте цікаві історії з власного дитинства, 

пов’язані з процесом оволодіння мовою. 

2. Співбесіда: сутність поняття мовленнєва діяльність. Зіставлення 

понять мовленнєва діяльність і навчально-мовленнєва діяльність, їх місце й 

роль в освітньому процесі ДНЗ. 

3. Твір-роздум з теми «Як дорослі повинні розвивати мовлення дитини»; 

есе «Подорож дошкільників до скарбниці рідної мови» (письмово). 

 

 
Практичне заняття 2. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про методологічні засади дошкільної лінгводидактики; 

психолінгвістичні основи навчання дітей рідної мови, закономірності і 

принципи засвоєння і навчання дітей рідної мови, про чинники сприяння 

розвитку мовлення дітей у період дошкільного дитинства; закономірності 

розвитку мовлення дитини; навчально-методичне забезпечення розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку. 

 Вчимося: складати доповідь на конференцію, діяти в команді, брати 

участь у дискусії з проблем розвитку мовлення дошкільників; ставити 



запитання, формулювати самостійну думку, висловлювати й відстоювати 

свою позицію. 

 Удосконалюємо: уміння працювати з текстом чинних програм; 

систематизувати й упорядковувати інформацію; розвивати власну 

діамоногічну компетенцію. 

 Формуємо такі компетентності: - здатність до вільного користування 

засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій для 

вирішення завдань професійно-мовленнєвої діяльності. 

План: 

1. Загальногрупова робота. Словник ключових понять курсу (за першою і 

другою лекціями). Дискусія навколо сутності основних понять курсу. 

2. Опрацювати Базовий компонент дошкільної освіти, чинні програми 

(зміст відповідних розділів) навчання і виховання в дошкільному 

закладі: «Впевнений старт», «Українське дошкілля», «Мовленнєвий 

компонент дошкільної освіти», «Дитина в дошкільні роки», «Дитина», 

«Соняшник» та ін. 

3. Ділова гра «Прес-конференція»: обговорення змістового насичення 

розділів «Мовленнєвий розвиток» і «Художня література» у чинних 

програмах. 

 
Практичне заняття 3. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про особливості організації занять з розвитку мовлення у 

групах раннього віку; специфічні прийоми навчання мовлення (показ з 

називанням, показ предмету в дії, повторення слів, емоційно-ігрові прийоми); 

способи керівництва розвитком мовлення дітей раннього віку на заняттях та 

поза них. 

 Вчимось: складати конспекти ігор-занять з дітьми раннього віку, 

добирати стимулювальний дидактичний матеріал, моделювати навчально- 

ігрові ситуації. 

 Удосконалюємо: інтонаційну виразність мовлення, організаторські та 

комунікативні здібності. 

 Формуємо такі компетентності: - здатність здійснювати взаємодію з 

учасниками освітньо-виховного процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з 

використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

План: 

1. Питання для обговорення: Особливості організації індивідуальних 

занять з дітьми першого року життя, індивідуально-групових занять з дітьми 



другого і третього років життя. Визначення базових характеристик розвитку 

дітей цього віку. Особливості підготовки і проведення занять з дітьми 

раннього віку. 

2. Промовляння напам’ять дібраних на всі звуки скоромовок; складання 

чистомовок. 

3. Розробити дидактичні ігри на виховання різних компонентів фонетичної 

компетенції. 

 

 

 
 

 

 

 

Практичне заняття 4. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про засоби, умови, методи і прийоми становлення та 

розвитку активного та пасивного словника у дітей дошкільного віку; як 

допомогти дітям усвідомити значення слів і словосполучень. 

 Вчимось: добирати доцільні методи і прийоми лексичної роботи; 

самостійно розробляти дидактичні ігри та вправи для розвитку словника; 

добирати дидактичні посібники (предметні картки, дидактичні набори 

дрібних предметів чи іграшок) для організації лексичної роботи в різних 

вікових групах. 

 Удосконалюємо: свої професійно важливі вміння щодо аналізу 

конспектів занять та їх самостійного складання; власні інтелектуальні та 

комунікативні здібності, лексичну й діамонологічну компетенцію. 

  Формуємо такі компетентності: - проектувати розвивальне 

мовленнєве середовище дошкільного навчального закладу (використання 

іграшок, репродукцій картин, організація виставок художньої творчості дітей 

та їхніх батьків); 
 

План: 

1. Питання для обговорення: Особливості розвитку словника та 

формування значення слова на різних етапах дошкільного дитинства. 

Характеристика засобів і способів збагачення і розвитку словника. 

Розвивальне середовище дошкільного закладу як провідний чинник 

збагачення словника дітей. 



2. Дібрати необхідний літературно-мовний матеріал для ознайомлення 

дітей з багатозначними словами, словами з переносним значенням, 

синонімами та антонімами, порівняннями, фразеологізмами. 

3. Проаналізувати оптимальність організованої лексичної роботи, 

відображеної в конспекті заняття з дошкільниками (конспект заняття на вибір 

з журналу «Дошкільне виховання») за такими критеріями: 

відповідність програмних завдань і змісту віковим можливостям дітей; 

кількість нових слів, введених у словник дітей; мовленнєва активність дітей 

на занятті; доцільність застосованих методів і прийомів, використаного 

обладнання та дидактичного матеріалу. 

 

 

 

 

 
Практичне заняття 5. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про критерії та показники розвитку діалогічного мовлення 

дітей; як проводити бесіди, розмови, полілоги з дошкільниками; про типи 

запитань до дітей і вимоги до відповіді на запитання дітей. 

 Вчимось: ставити запитання дітям і формулювати чітку, зрозумілу 

відповідь по суті запитання; структурувати хід бесіди, керувати ходом 

групового міркування, складати конспекти занять з розвитку діалогічного 

мовлення; виступати перед товаришами з підготовленим повідомленням. 

 Удосконалюємо: вміння застосовувати різні інтонаційні відтінки у 

процесі імітації бесід з дітьми; вміння сприймати мовлення співрозмовника 

та адекватно реагувати на нього. 

  Формуємо такі компетентності: - здатність здійснювати взаємодію з 

учасниками освітньо-виховного процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з 

використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

План: 

1. Питання для обговорення: Особливості організації дидактичних 

ігор з дошкільниками. Специфіка розмов з дітьми залежно від їх мети. 

2. Розробити граматичні вправи для дітей за текстом української казки 

«Пан Коцький». 

3. Опрацювати розділ з книги К.І. Чуковського «Від двох до п'яти», 

присвячений особливостям засвоєння в дошкільному віці граматичних 

значень. Оформити у вигляді письмового повідомлення. 



4. Скласти конспект етичної бесіди для старшого дошкільного віку та 

план проведення розмови пізнавального змісту з дітьми будь-якого віку (за 

вибором). 

 
Практичне заняття 6. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про структуру заняття з навчання розповіді за картиною; 

специфіку навчання дітей описових та сюжетних розповідей за змістом 

картин; способи активізації розумової та мовленнєвої діяльності у процесі 

сприйняття дітьми картин. 

 Вчимось: формулювати запитання за змістом картин; складати 

конспекти занять з навчання розповіді за картиною; імітувати в аудиторії 

ситуацію навчання розповіді за картиною. 

 Удосконалюємо: вміння використовувати питальну інтонацію при 

постанові запитань; спостережливість, увагу, пам’ять у процесі сприймання 

картин. 

      Формуємо такі компетентності: - здатність створювати сприятливу 

комунікативну атмосферу, розвивальне мовленнєве середовище для дітей 

різних вікових груп. 
 

План: 

1. Питання для обговорення: Засоби комунікації; форми монологу і 

діалогу. Характеристика методів та прийомів навчання дітей сприймання 

картин. Позитиви і негативи застосування командного методу в навчанні 

розповідання. Психологічні та дидактичні умови успішного навчання дітей 

монологічного мовлення. 

2. Самостійно скласти конспект заняття з навчання розповіді за 

картиною (група за вибором). Підготуватися до імітації заняття за 

попередньо складеними конспектами у студентській аудиторії, враховуючи 

такі критерії оцінки якості заняття: 

відповідність теми, програмних завдань віковим можливостям дітей; 

доцільність послідовної сукупності запитань за змістом картини; 

застосування завдань, вправ для активізації розумової та мовленнєвої 

діяльності; уміння володіти аудиторією, активізувати дітей; культура 

мовлення вихователя. 

 
Практичне заняття 7. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 



 Дізнаємося: про особливості проведення занять з навчання переказу 

залежно від вибору тексту чи навчальної мети (добре знайомого дітям, 

незнайомого; переказ з метою розвитку інтонаційної виразності мовлення); 

вимоги до дитячих переказів (усвідомленість, послідовність, точність, 

образність, інтонаційна виразність); методичні прийоми управління процесом 

переказу. 

 Вчимось: через взаємодію з іншими моделювати конспекти занять з 

переказу, керувати процесом переказу в тренувальній ситуації імітації 

заняття; критично оцінювати конспекти занять; виступати перед аудиторією. 

 Удосконалюємо: інтонаційну виразність мовлення; власні інтелектуальні 

та комунікативні здібності, діамонологічну компетенцію. 

      Формуємо такі компетентності: - здатність створювати сприятливу 

комунікативну атмосферу, розвивальне мовленнєве середовище для дітей 

різних вікових груп. 
 

План: 

1. Питання для обговорення: Специфіка занять з навчання 

дошкільників переказу. Вимоги до відбору текстів для навчання переказу. 

2. Скласти конспект заняття з навчання переказу та підготуватися до 

імітації заняття у студентській аудиторії, враховуючи такі критерії оцінки 

якості виконання завдання: 

відповідність теми, програмних завдань віковим можливостям дітей; 

доцільність послідовної сукупності запитань за змістом твору; доцільність 

обраного виду переказу для певного твору; уміння аналізувати якість 

переказу, вміння підтримувати інтерес до переказу тексту упродовж заняття; 

культура мовлення вихователя. 

 
Практичне заняття 8. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про відмінності між мовленнєвотворчою діяльністю, 

словотворчістю та словесною творчістю; особливості розвитку креативності 

мислення і мовлення дошкільнят; чинники, що сприяють розвитку творчої 

уяви, фантазії дітей; специфіку організації занять з навчання творчого 

розповідання; прийоми керівництва процесом складання дітьми історій. 

 Вчимось: аналізувати продукти дитячої словесної творчості; складати 

казки і оповідання за планом, за опорними словами, виконувати 

мовленнєвотворчі завдання, керувати процесом колективного 

сюжетоскладання історій, підтримувати творчу активність дітей. 

 Удосконалюємо: свої творчі можливості, уяву, мовленнєвотворчі дії. 



      Формуємо такі компетентності: - здатність розробляти й застосовувати 

сучасні педагогічні технології організації та управління навчально- 

мовленнєвою й художньо-мовленнєвою діяльністю в дошкільному закладі. 

 

План: 

1. Питання для обговорення: Значення словесної творчості для 

особистісного розвитку дошкільника. Чинники стимулювання креативності 

особистості. Способи керівництва мовленнєвотворчою діяльністю дітей 

2. Написати твір-міркування про особливості дитячої творчості, 

визначені в поезії Ліни Костенко: 

Щасливий той, хто ще не вміє грати: 

Він сам собі Шопен і Берліоз. 

Ще кожен пальчик сам собі Бетховен. 

Ще все на світі гарне і моє. 

Ще світить сонце оком загадковим. 

Ще слів нема. Поезія вже є. 

3. Прочитайте наведені вислови. Як Ви поясните дітям переносне 

значення цих фраз? Підготуйте письмову розповідь. 

Душа моя усміхається; 

синя завірюха хурделиця - зареготала; 

Крижана душа морозу 

Прослухайте зразки авторського опису цих образних виразів. 

Наприклад, перед описом такого образного виразу, як «душа моя 

усміхається» зачитували фрагмент оповідання Є.Гуцала «Прелюдія весни»: 

«Летить сонце посеред неба, як птах-месія, і в цю пору усмішка дня 

широка та світла, щира та безпосередня. Вона біла-білісінька, бо творять її 

дзеркала небес. Отака вона весь час біло-блакитна, пульсуюча, тільки є 

довкола, і все в довколишньому світі наче розцвітає у промінні тієї усмішки 

лютневого дня. Та усмішка призначена й тобі, й ти не можеш не піддатись 

оновлюючим чарам її екзальтованої сили, твоя душа відповідає також 

усміхом, що резонує чисто і ясно». 

Крижана душа морозу: А ранок знову явив перед очима білизну 

повсюдних лютневих квітів. Авжеж, не просто дерева зацвіли інеєм, а, 

навпаки, зацвівши інеєм, обернулись на великі квіти… Ці фантастичні квіти, 

ця соборна тиша й ці духмяні димки в соборній тиші зими – химерні витвори 

морозу, можновладця з крижаною душею, якій не чужа естетика 

прекрасного. Нічого не вдієш, що витвори його холодні й минущі, така вже 

доля судилась, але не відмовиш морозу ні в самобутності вигадки, ні в 



епічній величі мистецьких шедеврів, ні в тому, що його ніде не зраджує смак. 

А який він прекрасний колорист, як йому вдаються тони й півтони, як він 

знається на найтонших нюансах. 

 
Практичне заняття 9. 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

 Дізнаємося: про структуру художньо-мовленнєвої діяльності, зокрема її 

види. 

 Вчимось: аналізувати різні види художньо-мовленнєвої діяльності; 

складати сценарії свят і дозвіль, керувати процесом різних видів художньо- 

мовленнєвої діяльності, підтримувати творчу активність дітей. 

 Удосконалюємо: свої творчі можливості, уяву, мовленнєвотворчі дії. 

      Формуємо такі компетентності: -  здатність  створювати  творчі 

проекти з організації мовленнєвої й художньо-мовленнєвої діяльності дітей у 

днз із залученням батьків; - 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 

 

План: 

1. Питання для обговорення: Сутність театрально-ігрової та 

театрально-мовленнєвої діяльності: їх специфіка та особливості. 

Характеристика образотворчо-мовленнєвої та музично-мовленнєвої 

діяльності. 

2. Підготуватися до проведення інсценізації художніх творів (художній 

твір інсценує підгрупа студентів кількість учасників 3-5, залежно від кількості 

дійових осіб твору. Твір за вибором). 

 
Практичне заняття 10. 

Комплексна контрольна робота. 
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7. Контрольні завдання до практичних 

 

Контрольна робота № 1 

1-й в-т 

1. Мовленнєва й мовна компетенція, їх види й характеристика. 

2. Закономірності засвоєння дітьми рідної мови. 

3. Лінгводидактична концепція К.Д.Ушинського. Стаття й книга «Рідне 

слово». 

2- й в-т 

1. Мовленнєва діяльність, її характеристика. 

2. Принципи розвитку мовлення дітей. 

3. С.Ф.Русова - фундатор вітчизняної дошкільної лінгводидактики 

 
3- й в-т 

1. Форми, методи, прийоми розвитку мовлення дітей. 

2. Методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

3. Лінгводидактична концепція В.О.Сухомлинського. 

 

 
Контрольна робота № 2 

1-й в-т 

1. Характеристика компонентів звукової культури мовлення. 

2. Закономірності засвоєння слова дитиною. Перші слова, їх специфіка 

й особливості. 

3. Завдання, зміст, методика формування граматичної будови мовлення 

у дітей. 

 

2- й в-т 

 

1. Завдання й зміст виховання звукової культури мовлення. 

2. Принципи словникової роботи: їх реалізація в різних вікових групах. 

3. Закономірності засвоєння дитиною граматичних категорій. 

 

3- й в-т 

1. Закономірності засвоєння звука дитиною. 

2. Формування значення слова, засвоєння прямого й переносного 

значення. 

3. Значення та особливості процесу словотворення, його 

характеристика. Книга К.І.Чуковського «Від двох до п´яти». 



Контрольна робота № 3 

1-й в-т 

1. Методика розвитку діалогічного мовлення дітей. 

2. Історичний огляд методів навчання грамоти. 

 
2- й в-т 

1. Види звязного мовлення. Ситуативне й контекстне мовлення. 

2. Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. 

 
3- й в-т 

1. Методика навчання дітей розповідання: види занять з розвитку 

монологічного мовлення, структура, методика їх проведення в різних вікових 

групах. 

2. Експериментальні дослідження навчання грамоти дітей дошкільного 

віку у ХХ ст.. 

Контрольна робота № 4 

1-й в-т 

1. Схарактеризуйте сутність художньо-мовленнєвої діяльності. 
2. Визначте ідеї К.Д.Ушинського щодо організації художньо- 

мовленнєвої діяльності з дітьми. 

3. Пригадайте і запишіть кінцівки і зачини до українських народних 

казок та фразеологізми. 

 
 
 

2- й в-т 

1. Визначте сутність художньо-мовленнєвої компетенції. 

2. Розкрийте ідеї С.Ф.Русової щодо організації художньо-мовленнєвої 

діяльності з дітьми. 

3. Пригадайте і запишіть скоромовки, лічилки та фразеологізми. 

 

3- й в-т 

1. Схарактеризуйте форми організованого навчання художньо-мовленнєвої 

діяльності. 

2. Визначте ідеї В.О.Сухомлинського щодо організації художньо- 

мовленнєвої діяльності з дітьми. 

4. Пригадайте і запишіть заклички, примовки та фразеологізми. 
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8. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні 

білети, тести для підсумкового контролю (що 

завантажені на освітній простір) 

 

Питання до іспиту 

1. Сучасний стан дослідження проблеми словникової роботи з дітьми. 

2. Дидактичні ігри і вправи у вихованні звукової культури мовлення. 

3. Методика проведення занять з розвитку мовлення на другому році життя. 

4. Підготовка дітей до школи в аспекті навчально-мовленнєвої діяльності. 

5. Поняття «виразність мовлення». Компоненти виразного мовлення. 

6. Характеристика мовлення дітей третього року життя. Види занять, методи і 

прийоми розвитку мовлення дітей третього року життя. 

7. Поняття «методика», «технологія», «дошкільна лінгводидактика». Об’єкт, 

мета, предмет і завдання лінгводидактики. Міжпредметні зв’язки. 

8.Прийоми індивідуальної перевірки звуковимови дітей. 

9. Характеристика мовлення дітей другого року життя. 

10. Аналіз тематичної програми «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти» 

(А.М.Богуш). 

11. Закономірності засвоєння звука дитиною. 

12. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дітей дошкільного 

віку. 

13. Завдання і зміст виховання звукової культури мовлення. Особливості 

звуковимови дітей різних вікових груп. 

14. Становлення, розвиток і методика розвитку мовлення дітей на першому році 

життя. 

15. Методи і прийоми навчання рідної мови. 

16. Технології формування в дітей дошкільного віку навичок і вмінь будувати 

міркування. 

17. Завдання з розвитку мовлення в ДНЗ. Засоби і умови навчання рідної мови. 

18. Базовий компонент дошкільної освіти: освітня лінія «Мовлення дитини». 

19. Поняття «звукова культура мовлення». Передумови виховання звукової 

культури мовлення. 

20. Заняття з розвитку рідного мовлення. Види і типи занять. Специфіка занять 

у різновіковій групі. 

21. Аналіз програми «Впевнений старт»: мовленнєві завдання. 

22. Дитяче словотворення, його види, характеристика. Словесна творчість. 

Книга К.І.Чуковського «Від 2 до 5». 

23. Форми роботи з розвитку мовлення і навчання рідної мови у ДНЗ. 



24. Зміст навчання дітей рідної мови у програмі «Українське дошкілля». 

25. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку. 

Типові помилки в мовленні дітей і їх причини. 

26. Розвиток дошкільної лінгводидактики в Росії: В.Одоєвський, Є.І.Тихеєва, 

Є.О.Фльоріна. 

27. Технології формування граматичної будови мовлення дітей. 

28. Витоки дошкільної лінгводидактики у працях зарубіжних учених 

(Я.А.Коменський, Ж.Руссо, Г.Песталоцці, М.Монтессорі). 

29. Лінгводидактична концепція В.О.Сухомлинського. Книга «Серце віддаю 

дітям». 

30. Програмне забезпечення навчання дітей рідної мови в дошкільному 

навчальному закладі в Україні. 

31. Підготовка дітей до навчання грамоти в дошкільному закладі. 

32. Становлення граматичної будови у дітей раннього віку. 

33. Принципи словникової роботи з дітьми. 

34. Спільна робота дошкільного навчального закладу і сім’ї з розвитку 

мовлення. 

35. Правила розвитку мовлення дітей за І.І.Срезнєвським. 

36. Підготовка руки дитини до письма. 

37. Специфіка занять із словникової роботи, їх види і методика проведення. 

38. Сучасні дослідження з української дошкільної лінгводидактики в Україні. 

39. Наступність і перспективність з навчання дітей дошкільного віку і учнів 

1-го класу з розвитку мовлення. 

40. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного 

навчального закладу. 

41. Рідномовні обов’язки Івана Огієнка. 

42. Поняття зв’язного мовлення. Особливості засвоєння дітьми зв’язного 

мовлення. 

43. Закономірності засвоєння слова дитиною. 

44. Лінгводидактична концепція К.Д.Ушинського. 

45. Словесні методи навчання дітей розповідей. Переказування художніх 

творів. 

46. Методика навчання дітей творчих розповідей. 

47. Лінгводидактична концепція С.Ф.Русової. 

48. Закономірності засвоєння дітьми рідного мовлення і принципи навчання 

дітей рідної мови. 

49. Види розповідей дітей, їх класифікація. 

50. Формування оцінно-контрольних дій у дітей в навчально-мовленнєвій 

діяльності. 



51. Діалог. Методика розвитку діалогічного мовлення. Розмова вихователя з 

дітьми. Бесіда. 

52. Виховання мовленнєвого етикету в дітей дошкільного віку. 

53. Образне мовлення, його характеристика. Методика розвитку виразного і 

образного мовлення у дітей. 

54. Мовні і позамовні засоби виразності, їх характеристика. 

55. Розвиток і характеристика мовлення дітей дошкільного віку. 

56. Українські загадки, їх характеристика та методика використання на 

заняттях. 

57. Місце колискових пісень у навчально-виховній роботі різних вікових 

груп. 

58. Принцип народності в педагогіці К. Д.Ушинського. 

59. Методика заучування скоромовок. 

60. Малі  фольклорні  жанри  зимового  циклу  (колядки  і  щедрівки), їх 

характеристика і методика використання у педагогічному процесі ДНЗ. 

61. Українські народні прислів'я і приказки, методика використання в 

дошкільному закладі. 

62. Українська народна іграшка як засіб з розвитку мовлення дітей 

(дослідження С.В. Ласунової). 

63. Характеристика українських народних ігор, їх використання в 

мовленнєвому розвитку дітей (дослідження Н.І.Луцан). 

64. Методика навчання розповіді дошкільників за картинами- 

репродукціями українських художників. 

65. Методика ознайомлення дітей з мовленнєвим етикетом. 
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9. Методичні рекомендації та розробки викладача 

10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів 
Додаток 2 до Розпорядження 

Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

від 30.08.2017 № 147 
 

Карта самостійної роботи студента 

Кредит 

та тема 

Академічний контроль 

(форма представлення) 

Кількість 

балів 

(за 

видами 

роботи) 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

викона 

ння 

(тижні) 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 1 1.1. Реферат з теми 20 40 11.09 –  

Тема: «Лінгводидактична концепція   16.09 

«Історичні К.Д.Ушинського   18.09 –  

етапи (В.О.Сухомлинського, С.Ф. Русової,   23.09 

становлення І.І.Срезнєвського (на вибір) з    

педагогічних мовленнєвого розвитку    

систем дошкільників.    

мовленнєвого 1.2. Список творів К.Д.Ушинського 20    

розвитку» та В.О.Сухомлинського, що   

 доступні дітям дошкільного віку.   

Кредит № 2 2.1. Конспект першоджерела 10 40 23.10 –  

Тема: монографії A.M. Богуш   28.10 

«Специфіка «Мовленнєвий розвиток дітей від    

організації народження до 7 років» стор. 9 –    

мовленнєвої 106.    

роботи з 2.2. Конспекти занять для груп 20    

дітьми раннього віку: індивідуально-    

раннього групового заняття з дітьми другого і    

віку» третього року життя.    

 2.3. Контрольна робота № 1 10  30.10 –  

    04.11 

Кредит № 3 

Тема: 

«Методика 

організації та 

керівництва 

образотворчо- 

мовленнєвою 

3.1. Комп’ютерна презентація про 

українського художника-ілюстратора; 

визначення мовленнєвих завдань, що 

вирішуватимуться в процесі 

ознайомлення з його ілюстраціями. 

16 40 20.11 - 

25.11 

 

3.2. Конспект бесіди за змістом 

казкових ілюстрацій  (казкові 

14 27.11 – 

02.12 

 

 ілюстрації виготовити самостійно).    



діяльністю 

дітей» 

3.3. Контрольна робота № 2 10  04.12 – 

09.12 

 

Кредит № 4 4.1. Творче есе: розповіді-пояснення 10 40 11.12 –  

Тема: «Текст і дітям міфологічних понять (Дана,   16.12 

дискурс в Велес, Лада, Ярило, Дажбог,    

аспекті Русалії, Купайло, Мокоша, Доля,    

мовної Коляда).    

особистості» 4.2. Папки-пересувки з 10  18.12 –  

 фольклорними творами (знати   23.12 

 напам’ять).    

 4.3. Проект з тем (одну на вибір): 20    

 - «Інноваційні технології та їх   

 використання у формуванні   

 мовленнєвої особистості дитини-   

 дошкільника»;   

 - «Цікавинка Мова»;   

 - «Всесвітня подорож Мови і   

 Мовлення»;   

 - «Як Скоромовчик із Лічильником   

 мандрували»;   

 - «Як Дрімота вночі дітей   

 розважає»;   

 - «Дитина творить казку…»;   

 - «Виховуємо ввічливих дітей»;   

 - «Знайомимо дітей з українською   

 міфологією»;   

 - «Формуємо мовленнєву   

 компетенцію дітей в різних видах   

 діяльності»;   

 - «Використання фразеологізмів у   

 навчально-виховному процесі   

 дошкільного навчального закладу»;   

 - «Мовленнєвий етикет українських   

 дітей».   

Всього балів за самостійну роботу 160 балів 160   

ВСЬОГО за семестр – 70 год. 

 

Карту отримав 

 

 
(ПІБ студента) 

(підпис) 11.09.2017 р. 
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