
 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Обов’язкова  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

012 Дошкільна освіта 

 

 

 

 

Ступінь 

бакалавра 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

210 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних –  6 

 

20 

Практичні, семінарські 

86 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

104 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

106 год. – аудиторні заняття, 104 год. – самостійна робота (52 % ~ 48 %). 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Обов’язкова  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

012 Дошкільна освіта 

 

 

 

 

Ступінь 

бакалавра 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

210 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних –  6 

 

8 

Практичні, семінарські 

18 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

184 

Вид контролю: екзамен 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

26 год. – аудиторні заняття, 184 год. – самостійна робота (8 % ~ 92 %). 

  



 

2. ВСТУП 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Дошкільна лінгводидактика з культурою мовлення та виразним 

читанням» спрямована на ознайомлення студентів із теоретичними й методичними засадами 

розвитку мовлення дітей раннього й дошкільного віку в навчально-мовленнєвій і художньо-

мовленнєвій діяльності; прищеплення педагогічних умінь і навичок роботи з розвитку 

мовлення дітей в закладі дошкільної освіти; вдосконалення їхніх навичок володіння нормами 

сучасної української літературної мови, національно-мовленнєвого етикету, засобами й 

технікою виразності мовлення, вдалого використання вербальних засобів впливу на слухачів; 

підвищення рівня комунікативної культури майбутніх педагогів. У процесі вивчення 

навчального курсу студенти ознайомлюються зокрема з поняттями: «дошкільна 

лінгводидактика», «мовленнєва компетенція», «мовленнєва діяльність», «художньо-

мовленнєва діяльність», «мовленнєве середовище», «мовленнєва активність», «графічне 

мовлення», «культура мовлення», «виразність», «виразне читання», «словесна дія», «засоби 

логіко-емоційної виразності»; методами, прийомами, формами і засобами навчання дітей 

рідної мови, розвитку мовлення; тематичними програмами навчання дітей рідної мови в 

закладах дошкільної освіти; правилами застосування позамовних засобів виразності у 

читанні художніх творів, елементами техніки виразного читання, принципами та умовами 

виразного читання.  Особливе значення в процесі вивчення навчальної дисципліни надається 

розгляду фізіологічних, психологічних основ розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного 

дитинства, історичним етапам становлення педагогічних систем мовленнєвого розвитку 

дітей, проблемі наступності мовленнєвого розвитку дітей в умовах Нової української школи; 

розгляду літературознавчого й дієвого аналізу твору, методиці й техніці виразного читання 

опису пейзажу, портрету, інтер'єру, різних видів розповіді, байки, казки, вірша; трактування 

твору читцем.  

Ключові слова: дошкільна лінгводидактика, методика, технології, навчання мови, 

розвиток мовлення, мовленнєва компетенція, культура мовлення, виразне читання, 

літературознавчий аналіз,  дієвий аналіз, засоби логіко-емоційної виразності, національно-

мовленнєвий етикет. 
Summary 

The academic discipline "Preschool linguo-didactic with speech culture and expressive reading" is 

aimed at familiarizing students with the theoretical and methodological principles of children's` language 

development of early and preschool age in educational speech and artistic speech activities; cultivation of 

pedagogical skills and abilities to work on the children's speech development and acquainting them with 

children's literature in pre-school education facilities; development of their skills for mastering the norms of 

modern Ukrainian literary language, nationally speaking etiquette, means and techniques of speech 

expressiveness, successful use of verbal means of influencing listeners; improving the level of 

communicative culture of future teachers. In the course of training, students get acquainted in particular with 

the concepts of "pre-school linguo-didactic", "speech competence", "speech activity", "artistic and speech 

activity", "speech environment", "speech activity", "writing", "speech culture", "expressiveness", "expressive 

reading", "verbal utterance", "means of logical and emotional expressiveness"; methods, techniques, forms 

and means of teaching children their native language, language development; thematic mother-tongue 

training programmes for children in pre-school education facilities; rules on the use of non-verbal means of 

expression in reading works of fiction, elements of expressive reading technique, principles and conditions 

of expressive reading. Special importance in the study of the discipline is given to the consideration of 

physiological, psychological foundations of children's language development at the pre-school childhood 

stage, historical stages of pedagogical systems formation of children's language development, the succession 

problem of children's language development in the New Ukrainian school; functions of children's literature, 

the development of children's literature in different periods; consideration of literary and effective analysis of 

the composition, methods and techniques of expressive reading while describing the landscape, portrait, 

interior, various types of stories, fables, tales, poems; interpretation of the composition by the reader. 

 Ключові слова: pre-school linguo-didactic, methods, technologies, language teaching, language 

development, speech competence, speech culture, expressive reading, literary analysis, active analysis, 

means of logical and emotional expressiveness, nationally speaking etiquette. 



 

 

3. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Метою курсу є: розкрити теоретико-методичні аспекти організації занять з розвитку 

рідного мовлення в закладі дошкільної освіти; сформувати у студентів уміння і навички 

ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними 

методиками й технологіями навчання дітей рідної мови; навчити студентів досконало 

володіти мовними засобами й провідними методами логіко-емоційної виразності мовлення 

та читання, розповідати з дотриманням норм сучасної української мови та національного 

мовленнєвого етикету, майстерно використовувати вербальні засоби впливу на слухачів, 

оволодіти нормами мовленнєвого етикету, підвищити рівень комунікативної культури 

майбутніх педагогів, засвоїти основи опрацювання, підготовки та виразного читання творів 

різних жанрів. 

Завданнями курсу є: 

- ознайомити з теоретичними засадами навчання дітей рідної мови, культури 

мовлення та виразного читання; 

- розкрити технології розвитку мовлення дітей раннього й дошкільного віку в 

навчально-мовленнєвій і художньо-мовленнєвій діяльності; 

- збагатити професійний словник студентів текстами малих жанрів українського 

фольклору, художніх поетичних і прозових творів; 

- навчити складати конспекти занять, дидактичні ігри і вправи, сценарії національних 

свят з навчання дітей рідної мови, розвитку їхнього мовлення; правильно застосовувати 

методи логіко-емоційної виразності мовлення та читання, засоби вербального спілкування; 

методично правильно здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних жанрів;  

- вдосконалити навички володіння нормами сучасної української літературної мови, 

національного мовленнєвого етикету, засобами виразності мовлення; 

- розкрити особливості розповідання творів різних літературних жанрів, уміти їх 

виразно розповідати. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

ФК-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу 

спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

ФК-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку 

(любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів 

України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів). 

ФК-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та 

свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень 

про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та 

досвіду самостійної творчої діяльності. 



 

ФК-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і  

художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ФК-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес, 

який триває впродовж усього життя людини. 

Програмні результати навчання:  

ПРН-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, 

зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від 

народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей 

дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і 

дошкільного віку 

ПРН-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати 

батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах 

закладу дошкільної освіти. 

ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами.  

ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та 

індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими 

освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 

ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати 

педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній 

простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його 

перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід 

українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку. 

4. Передумови для вивчення дисципліни: Українська мова за професійним 

спрямуванням, Психологія (загальна, дитяча, педагогічна), Педагогіка (загальна, дошкільна, 

історія дошкільної педагогіки). 

5. 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. 

 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. Роль 

мови й мовлення в житті людини, у становленні та розвитку дитини як особистості. 

Мовлення в контексті дитячого розвитку. Мовленнєва діяльність (Л. Виготський, І. Зимняя, 

О.Леонтьєв, С. Рубінштейн). Формування мовленнєвих компетенцій у дошкільників. 

Розвивальний потенціал мовленнєвого середовища закладу дошкільної освіти й родини. 

Мовленнєва активність дошкільників. 



 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності мовленнєвого 

розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

 Методологічні, фізіологічні основи розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного 

дитинства. Вчення І. Павлова про дві сигнальні системи, М. Красногорського, М. Кольцової 

про становлення другої сигнальної системи в дітей. Психологічна природа мовлення. 

Психолінгвістика про розвиток мовлення дітей (Л. Калмикова, О. Леонтьєв, Т. Ушакова, 

О.Шахнарович). Лінгвістичні та лінгводидактичні засади. Закономірності засвоєння дітьми 

мовлення та принципи навчання дітей рідної мови (Л. Федоренко). Етапи становлення 

мовлення в дітей дошкільного віку. 

 Цілі й провідні напрями роботи з розвитку мовлення дошкільників на різних етапах 

розвитку дошкільної освіти: навчання мови - розвиток мовлення - виховання мовленнєвої 

особистості. Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення в сучасному закладі дошкільної 

освіти. Аналіз чинних програм навчання і виховання дітей дошкільного віку (Базовий 

компонент дошкільної освіти, Мовленнєвий компонент дошкільної освіти, Державний 

стандарт початкової освіти, Стежинки у всесвіт, Впевнений старт, Дитина, Дитина в дошкільні 

роки, Українське дошкілля та ін.). 

Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем мовленнєвого 

розвитку. 

 Огляд перших педагогічних праць з проблем розвитку мовлення і навчання дітей 

мови. Погляди Я. Коменського на навчання дітей рідною мовою. І. Срезнєвський та його 

книга «Про вивчення рідної мови взагалі та особливо в дитячому віці». Розвиток методики в 

кінці XIX - на початку XX століття. Лінгводидактична концепція К. Ушинського. Є.Тихеєва 

та С.Русова — фундатори дошкільної лінгводидактики. Концепція мовної освіти дітей 

дошкільного віку в Україні. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної 

лінгводидактики. 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення та словника 

дітей раннього та дошкільного віку. 

Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього віку. 

 Зміст, завдання і шляхи розвитку мовлення дітей першого, другого, третього років 

життя. Характеристика методів і прийомів розвитку мовлення. Розвиток розуміння мовлення 

та стимулювання активного мовлення дітей раннього віку поза занять. 

Тема 5. Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в ранній групі. 

Методика проведення занять з розвитку мовлення в ранній групі. Види занять, 

структура, специфіка проведення. 

Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і характеристика. 

 Закономірності засвоєння звука дитиною. Значення домовних проявів у становленні 

звукової культури мовлення, їх характеристика. Поняття фонетичної компетенції, звукової 

культури мовлення, характеристики компонентів.  

Методика виховання звукової культури мовлення дітей. 

Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і характеристика. 

Закономірності засвоєння слів. Етапи оволодіння значенням слова. Сутність лексичної 

компетенції. Завдання і зміст словникової роботи у різних вікових групах. Принципи 

словникової роботи.  

Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 

Характеристика методів і прийомів словникової роботи. Дидактичні ігри з розвитку 

словника. Методика проведення занять з ознайомлення з якостями та властивостями 

предметів. 

 

 

 

 



 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності та зв’язного 

мовлення дітей дошкільного віку. 

Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 

Загальне поняття про граматичну будову мови. Становлення граматичної будови 

мовлення в дітей. Закономірності засвоєння граматичних значень у дошкільному дитинстві. 

Сутність граматичної компетенції. Зміст, завдання, умови формування граматично 

правильного мовлення дітей дошкільного віку. 

 Методика проведення занять, застосування лексико-граматичних вправ та ігор із 

формування граматично правильного мовлення в повсякденному житті та інших занять. 

Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 

Передумови оволодіння зв'язним мовленням. Поняття зв'язного мовлення. Види 

зв'язного мовлення. Особливості засвоєння дітьми зв'язного мовлення. Сучасні дослідження 

проблеми розвитку зв'язного мовлення та технології навчання. Змістове наповнення поняття 

«діамонологічна компетенція». 

Завдання і зміст розвитку діалогічного мовлення в закладі дошкільної освіти. 

Методика проведення бесід і полілогів, їх структура. Вимоги до запитань та відповідей на 

запитання дітей. 

Тема 11. Методика навчання переказу дошкільників. 

Методика навчання дошкільників переказу літературних творів. Специфіка занять з 

навчання дошкільників переказу. Вимоги до відбору текстів для навчання переказу. 

Особливості формулювання запитань за текстом художнього твору. Підвищення вимог до 

якості переказу дітей старшого дошкільного віку. 

Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 

Види розповіді. Навчання розповідання за картинами, іграшками. Види занять з 

розвитку творчого розповідання. Керівництво складанням історій за опорними словами, 

придумування початку та кінцівок до заданих текстів, за планом. Методика розвитку 

креативності мовлення в дітей. 

 Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в закладі 

дошкільної освіти.  

Тема 13. Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти з 

мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Роль завідувача і методиста в організації роботи з розвитку мовлення дітей в закладі 

дошкільної освіти. Зміст методичного і дидактичного матеріалу з розвитку мовлення дітей у 

методичному кабінеті. Планування й облік роботи з розвитку мовлення. Вимоги до 

планування занять з розвитку мовлення (спрямування, тематика, дидактичні цілі, 

динамічність, комплексний підхід до розв'язання завдань з розвитку мовлення на заняттях). 

Плани проведення методичних консультацій для вихователів. 

 Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 

Історичний огляд методів навчання грамоти. Сучасний звуковий аналітико-

синтетичний метод навчання грамоти. Експериментальні дослідження навчання грамоти 

дітей дошкільного віку у ХХ ст. Методика навчання дітей читати. 

  Тема 15. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової української 

школи з питань розвитку мовлення дітей. 

  Наступність у працях учених. Наступність і перспективність мовленнєвого розвитку 

дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу. 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в закладі дошкільної 

освіти 

Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. Сутність, 

структура, методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей. 

Функції художньо-мовленнєвої діяльності. Короткий історичний огляд вивчення 

проблеми художньо-мовленнєвої діяльності у вітчизняній та зарубіжній лінгводидактиці. 

Педагогічний внесок К.Ушинського, С.Русової, О.Лещенко, А.Богуш, Н.Гавриш, 



 

Н.Карпінської, Є.Фльориної, С.Чемортан, О.Ушакової в розробку цієї проблеми. Художньо-

мовленнєва компетенція як комплексна характеристика особистості. Завдання формування 

художньо-мовленнєвої компетенції в закладі дошкільної освіти. Організовані та 

неорганізовані форми художньо-мовленнєвої діяльності, їх використання в різних вікових 

групах.  

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності як наука. Зміст 

діагностувальних методик виявлення рівнів сформованості навичок художньо-мовленнєвої 

діяльності. 

Тема 17. Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-ігрової та 

театрально-мовленнєвої діяльності дітей. 

Твір образотворчого мистецтва як продукт вербалізації внутрішнього світу митця. 

«Графічне мовлення». Способи взаємозв'язку мовленнєвого й образотворчого видів 

діяльності та зумовлені типи зв'язних висловлювань дітей. Дослідження Р. Жуковської, 

Т.Постоян, С. Ласунової, Р. Чумічової. Використання творів живопису як ілюстрації до 

літературних творів. Ілюстрації, їх види. Критерії визначення рівня образотворчо-

мовленнєвої компетенції.  

Дослідження різних аспектів театралізованої та театрально-мовленнєвої діяльності 

дітей в Україні (Л.Артемова, О. Аматьєва, В. Захарченко, Н. Гавриш та ін.). Види театрів: 

настільний, картонажний, ляльковий, театр іграшок, тіньовий, фланелеграф, пальчиковий те-

атр, театр живих тіней, «театральна антресоль». Методика їх використання в різних вікових 

групах. 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання»  

Тема 18. Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання. 

Культура мовлення та виразне читання як педагогічна дисципліна. Предмет, об’єкт, 

завдання курсу «Культура мовлення та виразне читання». Мова і мовлення в аспекті 

лінгводидактики. Поняття «культура мовлення». 

Нормативність культури українського  мовлення. Культура мовленнєвого 

спілкування. Причини низької мовленнєвої культури. 

Поняття «виразність», «виразне читання». Вчення К.Станіславського про словесну 

дію. Принципи та умови виразного читання. 

Історія виникнення українського мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет у різних 

ситуаціях спілкування. Види вітань. Характеристика побудови тексту вітання. 

Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 

Класифікація немовних засобів виразності мовлення. Жести як компонент позамовної 

виразності. Міміка. Правила застосування позамовних засобів виразності у читанні художніх 

творів. Елементи техніки виразного читання. Дихання. Типи дихання. Гігієнічні правила 

дихання. Дикційна та орфоепічна чистота мовлення. Голос. Постановка голосу. Якості 

розвиненого голосу. Гігієна голосу. 

Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). Методика 

практичного використання засобів логіко-емоційної виразності 

Поняття засобів логіко-емоційної виразності. Інтонаційне багатство мовлення. Ритм. 

Ритмічний лад як чинник комунікативно  виразності мовлення. Місце засобів логіко-

емоційної виразності в загальній системі виразного читання. Значення засобів логіко-

емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя. 

Мовні такти, їх значення для процесу читання, мовлення. Паузи. Види пауз. Логічний 

наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий логічний наголосу 

Головний логічний наголос. Мелодика мовлення. Значення мелодики мовлення для 

вираження змісту фрази. Основні мелодичні ходи, позначення їх на письмі. Темп мовлення. 

 

 

 

 



 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

Тема 21. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми 

Попередній аналіз тексту. Визначення виховної, пізнавальної художньо-естетичної 

вартості тексту. Окреслення завдань читця та аналізу твору з дітьми. 

Літературознавчий аналіз твору. Ідейно-тематичне багатство твору.  Розгляд теми, 

жанрових особливостей вирішення її форми викладу. Жанрові особливості твору. Колорит 

виконання. Ступінь характерності тембральних забарвлень, інтонаційні ознаки. Розгляд 

композиції й сюжету твору. Усвідомлення авторських засобів та прийоми типізації. Аналіз 

мовлення персонажів. Аналіз естетичних якостей твору. Портретна зарисовка героя твору. 

Змалювання внутрішньої краси, прагнень, переживань, вчинків.  Визначення головної мети 

читання та аналізу тексту з дітьми. 

Дієвий аналіз твору. Розчленування твору на частини. Визначення перспективного 

творчого завдання до кожної частини. 

Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

Особливості розказування казок. Чітко виражене ставлення відповідача до 

висловлюваного. Особливості виконання казок у поетичній формі. 

Особливості оповідань для дітей. Основні принципи роботи над прозовим текстом, 

особливості  читання опису пейзажу, портрету, інтер'єру. Вироблення навичок спілкування 

під час виконання різних прозових творів. 

Роль і місце художньої розповіді у роботі педагога-вихователя. Залежність манери 

виконання від виду розповіді. Складання плану і процес розповіді. Навички прямого 

спілкування під час розповіді з аудиторією. Розказування перед аудиторією. Використання 

грамзаписів і аудіофільмів з різними видами розповіді для ознайомлення з особливостями 

будови і манерою донесення до слухачів. 

Види поетичних творів. Особливості віршованої мови. Ритмічність і музикальність як 

засоби виявлення емоційно-виразного змісту поетичних творів. Особливості темпу-ритму 

вірша як допоміжного засобу передачі емоційно-експресивного вираження змісту, 

особливості спілкування із слухачем під час читання лірики. Словесний малюнок. Робота над 

поетичними текстами малих фольклорних форм: пісенька, прислів’я, загадки. Особливості їх 

звучання, ігрові елементи при читанні цих творів. 

Жанрові особливості байки. Специфіка бачення змальованих подій у байці. 

Визначення моралі і пошуки виражальних засобів для донесення її до слухачів. Розкриття 

взаємозалежності трьох компонентів: ідея - мораль - підтекст.  

    

 

6. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

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. 

8 2 4 - - 2 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. 

Закономірності мовленнєвого розвитку дітей 

на етапі дошкільного дитинства. 

4 - 2 - - 2 

Тема 3. Історичні етапи становлення 

педагогічних систем мовленнєвого розвитку. 

18 2 6 - - 10 

Разом: 30 4 12 - - 14 



 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей раннього та дошкільного віку. 

Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої 

роботи з дітьми раннього віку. 

6 - 2 - - 4 

Тема 5. Методика проведення занять з 

розвитку рідного мовлення в ранній групі. 

4 - 2 - - 2 

Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: 

їх сутність і характеристика. 

8 2 4 - - 2 

Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і 

характеристика. 

4 - 2 - - 2 

Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника 

дітей. 

8 2 2 - - 4 

Разом: 30 4 12 - - 14 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і 

характеристика. 

10 2 4 - - 4 

Тема 10. Діамонологічна компетенція: її 

сутність і характеристика. 

6 2 2 - - 2 

Тема 11. Методика навчання переказу 

дошкільників. 

4 - 2 - - 2 

Тема 12. Методика навчання дітей різних 

типів розповіді. 

10 2 4 - - 4 

Разом: 30 6 12 - - 12 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи  

в закладі дошкільної освіти. 

Тема 13. Організаційно-методична робота в 

закладі дошкільної освіти з мовленнєвого 

розвитку дошкільників. 

8 - 2 - - 6 

Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей 

до грамоти та читання. 

12 - 4 - - 8 

Тема 15. Наступність роботи закладу 

дошкільної освіти та Нової української школи 

з питань розвитку мовлення дітей. 

10 - 4 - - 6 

Разом: 30 - 10 - - 20 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності  

в закладі дошкільної освіти 

Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як 

педагогічна категорія. Сутність, структура, 

методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

14 2 

 

6 - - 6 

Тема 17. Методика організації образотворчо-

мовленнєвої, театрально-ігрової та театрально-

мовленнєвої діяльності дітей. 

16 - 8 - - 8 

Разом: 30 2 14 - - 14 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання»  

Тема 18. Теоретичні засади культури 

мовлення та виразного читання.  

10 2 4 - - 4 



 

Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби 

виразності 

5 1 2 - - 2 

Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності 

читання (ЗЛЕВЧ). Методика практичного 

використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

15 1 6 - - 8 

Разом: 30 4 12 - - 14 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

Тема 21. Підготовка твору для читання та 

аналізу його з дітьми 

14 - 6 - - 8 

Тема 22. Виразне читання творів різних 

літературних жанрів 

16 - 8 - - 8 

Разом: 30 - 14 - - 16 

Усього годин: 210 20 86 - - 104 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

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. 

8 2 - - - 6 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. 

Закономірності мовленнєвого розвитку дітей 

на етапі дошкільного дитинства. 

8 - - - - 8 

Тема 3. Історичні етапи становлення 

педагогічних систем мовленнєвого розвитку. 

14 - 2 - - 12 

Разом: 30 2 2 - - 26 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей раннього та дошкільного віку. 

Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої 

роботи з дітьми раннього віку. 

7 - 1 - - 6 

Тема 5. Методика проведення занять з 

розвитку рідного мовлення в ранній групі. 

5 - 1 - - 4 

Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: 

їх сутність і характеристика. 

6 1 1 - - 4 

Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і 

характеристика. 

6 - - - - 6 

Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника 

дітей. 

6 1 1 - - 4 

Разом: 30 2 4 - - 24 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і 

характеристика. 

8 1 1 - - 6 

Тема 10. Діамонологічна компетенція: її 7 - 1 - - 6 



 

сутність і характеристика. 

Тема 11. Методика навчання переказу 

дошкільників. 

7 - 1 - - 6 

Тема 12. Методика навчання дітей різних 

типів розповіді. 

8 1 1 - - 6 

Разом: 30 2 4 - - 24 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи  

в закладі дошкільної освіти. 

Тема 13. Організаційно-методична робота в 

закладі дошкільної освіти з мовленнєвого 

розвитку дошкільників. 

8 - - - - 8 

Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей 

до грамоти та читання. 

13 - 1 - - 12 

Тема 15. Наступність роботи закладу 

дошкільної освіти та Нової української школи 

з питань розвитку мовлення дітей. 

9 - 1 - - 8 

Разом: 30 - 2 - - 28 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності  

в закладі дошкільної освіти 

Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як 

педагогічна категорія. Сутність, структура, 

методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

12 - 

 

- - - 12 

Тема 17. Методика організації образотворчо-

мовленнєвої, театрально-ігрової та театрально-

мовленнєвої діяльності дітей. 

18 - 2 - - 16 

Разом: 30 - 2 - - 28 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання»  

Тема 18. Теоретичні засади культури 

мовлення та виразного читання.  

6 - - - - 6 

Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби 

виразності 

6 - - - - 6 

Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності 

читання (ЗЛЕВЧ). Методика практичного 

використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

18 - 2 - - 16 

Разом: 30 - 2 - - 28 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

Тема 21. Підготовка твору для читання та 

аналізу його з дітьми 

14 1 - - - 14 

Тема 22. Виразне читання творів різних 

літературних жанрів 

16 1 2 - - 12 

Разом: 30 2 2 - - 26 

Усього годин: 210 8 18 - - 184 

 

 

 

 



 

 

7. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

1 Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 2 

2 Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку. 

2 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку. 

3 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

2 

4 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 2 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

5 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 2 

6 Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 2 

7 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 2 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності  

в закладі дошкільної освіти 

8 Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність, структура, методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

2 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання» 

9 Тема 18. Теоретичні засади культури мовлення і виразного 

читання 

2 

10 Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 1 

11 Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Методика практичного використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

1 

 Разом: 20 

 

Заочна форма навчання 

 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

1 Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 2 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку. 

2 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

1 

3 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 1 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

4 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 1 

5 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 1 



 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

6 Тема 21. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми 1 

7 Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 1 

 Разом: 8 

 

8. Теми семінарських  занять програмою не передбачено 

9. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

1 Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 4 

2 Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

2 

3 Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку 

6 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку. 

4 Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

2 

5 Тема 5. Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в 

ранній групі. 

2 

6 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

4 

7 Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і характеристика. 2 

8 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 2 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

9 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 4 

10 Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 2 

11 Тема 11. Методика навчання переказу дошкільників. 2 

12 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 4 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи  

в закладі дошкільної освіти. 

13 Тема 13. Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти 

з мовленнєвого розвитку дошкільників. 

2 

14 Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 4 

15 Тема 15. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової 

української школи з питань розвитку мовлення дітей. 

4 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності  

в закладі дошкільної освіти 

16 Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність, структура, методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

6 

17 Тема 17. Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-

ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності дітей. 

8 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання» 

18 Тема 18. Теоретичні засади культури мовлення і виразного 

читання 

4 

19 Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 2 



 

20 Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Методика практичного використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

6 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

21 Тема 21. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми.  6 

22 Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 8 

 Разом: 86 

 

Заочна форма навчання 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики. 

1 Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку 

2 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку. 

2 Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

1 

3 Тема 5. Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в 

ранній групі. 

1 

4 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

1 

5 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 1 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

6 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 1 

7 Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 1 

8 Тема 11. Методика навчання переказу дошкільників. 1 

9 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 1 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи  

в закладі дошкільної освіти. 

10 Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 1 

11 Тема 15. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової 

української школи з питань розвитку мовлення дітей. 

1 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності  

в закладі дошкільної освіти 

12 Тема 17. Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-

ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності дітей. 

2 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання» 

13 Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Методика практичного використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

2 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

14 Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 2 

 Разом: 18 

 

10. Теми лабораторних  занять програмою не передбачено 

 



 

11. Самостійна робота 

 Денна форма навчання 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики 

1 Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 2 

2 Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

2 

3 Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку 

10 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку 

4 Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

4 

5 Тема 5. Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в 

ранній групі. 

2 

6 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

2 

7 Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і характеристика. 2 

8 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 4 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку 

9 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 4 

10 Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 2 

11 Тема 11. Методика навчання переказу дошкільників. 2 

12 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 4 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в ЗДО 

13 Тема 13. Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти 

з мовленнєвого розвитку дошкільників. 

6 

14 Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 8 

15 Тема 15. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової 

української школи з питань розвитку мовлення дітей. 

6 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в ЗДО 

16 Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність, структура, методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

6 

17 Тема 17. Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-

ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності дітей. 

8 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання» 

18 Тема 18. Теоретичні засади культури мовлення і виразного 

читання 

4 

19 Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 2 

20 Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Методика практичного використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

8 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

21 Тема 21. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми.  8 

22 Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 8 

 Разом: 104 

 



 

Заочна форма навчання 

№  Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. Історія 

становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики 

1 Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 6 

2 Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

8 

3 Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем 

мовленнєвого розвитку 

12 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку звукової культури мовлення  

та словника дітей дошкільного віку 

4 Тема 4. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку. 

6 

5 Тема 5. Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в 

ранній групі. 

4 

6 Тема 6. Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика. 

4 

7 Тема 7. Лексична компетенція: її сутність і характеристика. 6 

8 Тема 8. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 4 

Кредит 3. Теорії і технології розвитку граматичної правильності  

та зв’язного мовлення дітей дошкільного віку 

9 Тема 9. Граматична компетенція: її сутність і характеристика. 6 

10 Тема 10. Діамонологічна компетенція: її сутність і характеристика. 6 

11 Тема 11. Методика навчання переказу дошкільників. 6 

12 Тема 12. Методика навчання дітей різних типів розповіді. 6 

Кредит 4. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в ЗДО 

13 Тема 13. Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти 

з мовленнєвого розвитку дошкільників. 

8 

14 Тема 14. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 12 

15 Тема 15. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової 

української школи з питань розвитку мовлення дітей. 

8 

Кредит 5. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в ЗДО 

16 Тема 16. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність, структура, методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

12 

17 Тема 17. Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-

ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності дітей. 

16 

Кредит 6. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне читання» 

18 Тема 18. Теоретичні засади культури мовлення і виразного 

читання 

6 

19 Тема 19. Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 6 

20 Тема 20. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Методика практичного використання засобів логіко-емоційної 

виразності 

16 

Кредит 7. Виразне читання творів різних літературних жанрів 

21 Тема 21. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми.  14 

22 Тема 22. Виразне читання творів різних літературних жанрів 12 

 Разом: 184 

 

12. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 



 

 

13. Форми поточного та підсумкового контролю 

здійснюється за 100-бальною шкалою: 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 

 

Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється 

на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (ККР, іспит). 

Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 

засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, складання конспектів занять з розвитку мовлення та художньої 

літератури для дітей дошкільного віку, розробка мовленнєвих ігор тощо; здатності публічно 

чи письмово представляти певний матеріал (захист рефератів, презентацій). 

Завданням підсумкового контролю (ККР, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент виявив глибокі й систематичні знання 

з методики організації мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти, вміння 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити теоретичні положення із практикою; 

засвідчив уміння критично оцінювати різні підходи щодо змісту і методики організації 

мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти; оволодів 

практичними вміннями і навичками застосовувати теоретичні знання щодо організації 

мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти на заняттях та 

у повсякденному житті; вільно використовує термінологічний апарат мовознавства й 

літературознавства; на високому рівні володіє вміннями й навичками виразного читання (в 

тому числі напам’ять) художніх творів із урахуванням їх родо-жанрової та стильової 

специфіки; творчо підходить до інтерпретації різних літературних жанрів та демонструє 

самостійність і оригінальність суджень; уміє визначати та зіставляти провідні положення 

теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як 

класичних, так і сучасних; методично правильно здійснює літературознавчий аналіз текстів 

різних жанрів; чітко формулює власну думку та переконливо аргументує її; виявляє високий 

рівень володіння нормами сучасної української літературної мови, національного 

мовленнєвого етикету, засобами виразності мовлення, мовленнєвої культури; матеріал 

викладає логічно і послідовно. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент виявив досить повні знання з 

методики організації мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної 

освіти, дає правильні, подекуди не повні визначення теоретико-методичних засад навчальної 

дисципліни; висловлює своє ставлення до різних підходів і теорій щодо змісту і методики 

організації мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти, 

хоча не завжди критично і переконливо; оволодів уміннями і навичками застосовувати 

теоретичні знання з методики; матеріал викладає логічно, послідовно, але припускається 

незначних неточностей у розкритті окремих методичних положень; вільно використовує 



 

термінологічний апарат мовознавства й літературознавства; на достатньому рівні володіє 

вміннями й навичками виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів із 

урахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки; творчо підходить до інтерпретації 

різних літературних жанрів та демонструє самостійність суджень; уміє зіставити провідні 

положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, 

як класичних, так і сучасних; методично правильно здійснює літературознавчий аналіз 

текстів різних жанрів, хоча й припускаються деяких методичних помилок; уміє доводити 

свою думку; виявляє достатній рівень володіння нормами сучасної української літературної 

мови, національного мовленнєвого етикету, засобами виразності мовлення, мовленнєвої 

культури. 

Студенту виставляється добре, якщо студент виявив достатні знання з методики 

організації мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти, 

дає правильні, подекуди не повні визначення теоретико-методичних засад навчальної 

дисципліни; оволодів уміннями і навичками застосовувати теоретичні знання з методики; 

матеріал викладає послідовно, але припускається незначних неточностей у розкритті 

окремих методичних положень; володіє відповідною термінологією мовознавства й 

літературознавства; виразно читає (в тому числі напам’ять) твори різних жанрів; методично 

правильно здійснює літературознавчий аналіз текстів різних жанрів, хоча й припускаються 

подекуди суттєвих помилок; уміє доводити свою думку; виявляє достатній рівень володіння 

нормами сучасної української літературної мови, хоча у спілкуванні припускаються 

русизмів; знає формули національного мовленнєвого етикету, водночас не завжди 

використовує їх у власному мовленні. 

Студенту виставляється задовільно, якщо студент засвоїв програмовий матеріал із 

методики організації мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної 

освіти в передбачуваному обсязі і намагається висловити своє ставлення до дискусійних 

проблем і варіативних програм, хоча й не завжди вміє застосовувати теоретичні знання в 

конкретних ситуаціях; виявляє розуміння окремих мовознавчих і літературознавчих понять; 

під керівництвом викладача аналізує художні твори і наводить приклади з них; виявляє 

вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів; вміє 

використовувати словниково-довідкову літературу; демонструє задовільний рівень 

мовленнєвої культури; припускається значної кількості помилок у здійсненні дієвого й 

літературознавчого аналізу тексту різних жанрів, які виправляє під керівництвом викладача; 

викладає матеріал непослідовно, неточно із наявними помилками. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент виявив слабкі знання з 

методики організації мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної 

освіти; не завжди правильно пов’язує теоретико-методичні положення із практичною 

діяльністю в закладах дошкільної освіти; не вміє висловити свою думку та критичні 

зауваження до запропонованих чинних програм, методики проведення занять з розвитку 

мовлення; виявляє відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу 

художніх творів; демонструє низький рівень мовленнєвої культури; припускається великої 

кількості помилок у здійсненні дієвого й літературознавчого аналізу тексту різних жанрів, 

виконанні практичних завдань, при цьому не здатний виправити їх навіть із допомогою 

викладача; викладає матеріал неточно, з наявними неточностями й помилками. 

Оцінка за виконання завдань самостійної роботи виставляється з урахуванням таких 

параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 350 до 700 балів (за 7 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 

 

 



 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 7 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

14. Методи навчання 

Словесні (лекції, дискусії, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

мовленнєвого матеріалу), наочні (розгляд презентацій, таблиць, схем з мовленнєвим 

матеріалом, спостереження над усним мовленням дитини дошкільного віку, вихователя, в 

процесі якого з’ясовується  рівень сформованості їхньої мовленнєвої компетенції та 

компетентності), практичні (виконання мовленнєво-творчих вправ і завдань за текстами 

творів дитячої літератури (складання партитури), виразне читання текстів художньої 

літератури), проблемні (метод вирішення проблемних завдань), дослідницькі (метод 

проєктів), інтерактивні (робота в малих групах,  «Фішбоун», «Кошик ідей», «метод Боно 6 

капелюхів»), активні методи навчання (моделювання професійно-мовленнєвих ситуацій, 

імітаційно-рольові ігри, проведення «круглих столів»), кейс-метод. 

Технології: тренінгові (корпоративний і комунікативний тренінги), комунікативно-

мовленнєві (парні інтерв’ю). 

Методами демонстрування результатів навчання є: поточні опитування на 

практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних, самостійних завдань, захист 

презентацій, науково-дослідних завдань, експрес-опитування, комплексна контрольна 

робота. 

Засобами діагностики є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної 

роботи, презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи, 
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