
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ  
 

Лушпай Тетяни Іванівни 
 

 

 

третього освітньо-наукового рівня 

спеціальність 011 Освіта, педагогічні науки 

 

 

 

База практики: МНУ імені В.О. Сухомлинського 

Термін проходження практики: з «01 » жовтня 2021 р. по «30» жовтня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики 

від закладу вищої освіти 

д.пед.н., професор 

Степанова Тетяна Михайлівна 

 

 

 

 

 



Літературно-музична композиція 

«Героїв країна – моя Україна!» 
(виховна година для студентів) 

Ведучий 1. Доброго дня усім 

присутнім! Вітаємо вас на святі 

«Героїв країна – моя Україна!». 

Ведучий 2. Сьогоднішнє наше 

свято присвячене воїнам – захисникам 

нашої країни! 

Ведучий 1. Це насамперед свято 

на честь тих, хто нині захищає нашу 

Батьківщину,  піклується про безпеку 

та зміцнення Української держави. Це 

свято хоробрих та незламних  духом 

ГЕРОЇВ! 

Ведучий 2. Це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає 

територію Вітчизни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення 

обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих, незламних  духом 

військовослужбовців! 

Ведучий 1. Це мужності й геройства свято. 

І   ми вклоняємося тим, 

Хто скільки літ, уже  багато… 

Тим хто нині з автоматом 

Наш спокій береже 

І захищає  усю  велику нашу  родину, 

Рідну й вільну неньку-Україну! 

 

Пісня «Добрий ранок Україна!» 

1.Палаючи вогнем в своїх серцях, 

Ми 

маємо 

забути 

слово 

«жах». 



Тримаючи, 

Тримаючи долю в своїх руках, 

Ми знаємо, чуєш, знаємо, 

Що вірно, а що не так! 

 

Приспів: 

Добрий ранок, Україно! 

Прокидайся вже, мала. 

Я несу, тобі єдина, 

Чашку кави й молока. 

Добрий ранок, Україно! 

Все, що є моє в житті. 

Прокидайся, Україно! 

Час вставати, час знайти! 

 

2.Ковтаючи сльози разом з дощем, 

Втрачаємо зайве з кожним днем. 

Ми створимо, 

Збудуємо майбутнє своєю рукою. 

Ми маємо, чуєш, 

Маємо стати самі собою! 

Приспів. 

 

2. Захищати, оберігати – 

Це означає любити, 

Дарувати радість, з тобою любити – 

Це теж означає любити. 

Любити - значить прощати 

І просто як є сприймати. 

Для мене ти люба й кохана, 

Для когось - рідна мати. 

Приспів. 

 

Ведучий 2.  

Улюблена Богом перлина 

Для всіх українців одна 

Козацька моя Україна 

Хлібів золотих сторона 

 

Ведучий 1.  

Негодами лютими бита 

Віками ти йшла до мети 

Тобі в небі зорею світити 

І волю і долю знайти. 

 



Ведучий 2. Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, 

завдяки яким майорить сьогодні синьо – жовтий прапор свободи в нашій 

державі – Україні. 

 

Читець 1.  

Скільки вас без дому, без надії 

За морями в муках довгий час. 

Діти долі, квіти веснянії, 

Україна  молиться за вас. 

 

Читець 2. 

В тривожний час непросто говорити…. 

Всі мріємо, що спиниться війна. 

Там гинуть люди, їм би жити й жити, 

Але  від пострілів  здригається земля. 

 

Читець 3.  

Що буде далі? Чи настане завтра 

Для тих людей, що зараз у бою? 

На них чекають вдома їхні мами. 

Благаю, припиніть вже цю війну! 

 

Читець 4. 

Просимо в Бога миру для країни, 

Щоб повернулися живими усі ті, 

Хто захищає зараз Україну, 

Хто там на Сході ніби в іншому житті… 

 

Вірш під музичний супровід 

« ...На місячній доріжці зустрілись дві душі..» 

... На місячній доріжці зустрілись дві душі, 

Одна - до Бога пішки, а інша – в грішний світ. 

Одна – душа солдата, загиблого в бою, 

А інша – немовляти, народжена в Раю. 

І так би розминулись… але душа бійця 

На іншу обернулась: знайоме щось з лиця. 

Сказала: «Гей, малеча, а нумо, хлопче, стій! 

А як ім’я, до речі, матусеньки твоїй?» 

 Душа же немовляти була як чистий сніг: 

«Мене чекає мати, аби я вчасно встиг… 

Казав Господь, Галина - таке її ім’я, 

Ось-ось народить сина, а син її – то я! 

Мене на Землю жити господь благословив, 

Я маю народитись… ти вже там пожив?» - 

Так у бійця спитало майбутнє немовля 

(Воно ще знань не мало: що то таке – Земля?) 

А той боєць «Галина» повторював ім’я … 



Та це ж його дружина чекала немовля. 

Сплили перед очима щасливі ті роки: 

Як він, ще був хлопчина й просив її руки… 

Весілля і навчання, І пристрасті потік… 

Він всі її бажання виконував, як міг. 

Усе було чудово: вагітність – добрий знак! 

І взяв він з жінки слово, що родиться козак! 

А потім…сум в родині... в країну зло прийшло. 

Галини очі сині зробилися мов скло. 

«Не йди – вона просила – Бо смерть гуляє там. 

Скількох вже покосила, та їй тебе – не дам!» 

Та він своїй дружині сказав приблизно так: 

«Як друзів я покину, який же я козак? 

Як гляну в очі сину, що з’явиться в цей рік? 

Скажу, що в злу годину я за спідницю втік?» 

 Поцілував Галину і рушив на війну… 

А потім.. постріл у груди .. і запах полину…. 

 Згадав боєць те стрімко й до немовля сказав: 

«Ти бережи Галинку що краща буде з мам. 

Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. 

Та буду я невпинно з тобою з перших днів! 

Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, 

А все що буде треба в житті ти сам знайдеш. 

Обнімемося ж, сину, тобі час йти в життя 

А я прикрию спину тобі із небуття» 

На місячній доріжці невпинний душ потік: 

Одні – до Бога пішки, хтось – в протилежний бік. 

Народжуються діти, в воєнний час страшний, 

І щоб їх захистити хтось має  йти у бій. 

Але допоки в серці в жіночому любов, 

Життя не перерветься, відроджуючись знов! 

 

Пісня «Не сумуй» 

1. В той день, коли закінчиться війна, 

І хлопці змучені повернуться додому, 

Впаде на землю мамина сльоза 

За тими, хто не повернеться ніколи... 

Ми пригадаєм, як горів Майдан, 

Крізь чорний дим Михайлівського дзвони. 

Кров наших побратимів на щитах, 

І з кулями смертельні перегони. 

 

Приспів: 

Не сумуй, коли мене немає, 

Помолись і поцілуй дитину, 

Пам’ятай, Господь оберігає 

Тих, хто захищає Батьківщину! 



Пам’ятай, Господь завжди оберігає 

Всіх тих, хто захищає Україну! 

 

2.В той день, коли закінчиться війна, 

Згадаєм кіборгів - Героїв України, 

Донецького летовища руїни 

І тих, хто там поклав свої життя. 

А волонтерам - ангелам Добра - 

Низький уклін до самої землі, 

Їх допомога, як жива вода, 

Нас рятувала у тяжкі часи. 

Приспів. 

 

3.Коли настане мир і тишина 

У нашій ворогом нескореній країні, 

Хай пролунає "Слава Україні!" 

В той день, коли закінчиться війна. 

Приспів. 

 

Ведучий 1.  Війна - це слово стигне на устах, у серці, розумі в душі. Для 

кожного в ньому своя часточка болю.  Тож послухаймо, що значить це жахливе 

слово, для тих хто зараз перед вами тут стоїть .  

 

Відеоролик «Що для мене означає війна» 

Ведучий 2. «Служу на вірність народу України» – це не просто слова з 

присяги, які віддають військовослужбовці – це героїзм, це мужність, це 

непохитність, які дарують нам усім впевненість у завтрашньому дні. 

 

Читець 1. 

Воістину це так: в усі віки, 

В усі часи, з початку світу-сонця 

Попереду ішли чоловіки – 

Захисники відважні, оборонці. 

Йшли на війну, ішли орати лан, 

Варити сталь чи зводити оселю, 

Долали шторм, і спеку, й ураган, 

І сина підкидали аж до стелі. 

Біді назустріч свій робили крок, 

І небо шматували літаками, 

І обіймали ввечері жінок 

Кремезними і дужими руками. 

Відтак в усі часи, в усі віки, 

(І буде світ повік на цім стояти), 

«За мужем» бути мріяли жінки, 

Із чоловіком долю поєднати. 

Хай не зів’яне щирість цих рядків, 

Вони любов’ю нашою зігріті, – 



цей вірш - для дорогих чоловіків, 

Що задля нас живуть на цьому світі! 

 

Ведучий 1.  

Схилімо наші голови перед світлою пам’яттю тих лицарів, котрі в різні 

роки  стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом, і тих воїнів, які в 

наш час загинули за волю України. 

 

Ведучий 2.  

Вшануй   хвилиною   мовчання,  

Вкраїнцю,  тих, що   полягли.  

Вони  за  тим  злетіли  в  небо, 

Щоб  в  мирі  й  щасті  ми  жили... 

Хвилина мовчання 

(Запалюємо свічки за загиблими) 

Ведучий 1. Ми нинішнє покоління і ми можемо змінити долю держави. 

Ведучий 2. Ми нинішнє покоління і ми  впевнені, що наша праця і воля, 

жага перемоги і справедливості  подолає усі перешкоди. Та Україна стане 

вільною і мирною державою.  

 

Флешмоб під пісню Наталії Май «Хай буде мир на Україні!» 

1. Там зорі не падають 

їм страшно на землю летіти 

там бомби і кулі 

і сонце у чорній імлі 

Там люди загадують 

бажання єдине на світі 

щоб більше ніколи ніколи-ніколи 

не було на світі війни 

 

Приспів:  

Хай буде мир  на Украіні 

долоні здіймемо свої 

Хай буде мир  на Украіні 

хай буде мир на всій землі 

Хай буде мир  на Украіні 

долоні здіймемо свої 

Хай буде мир  на Украіні 

хай буде мир на всій землі 

 

2. Те місто,що спалене 

і міни,у  трави закуті 

і дні наче марево 

і сльози у сивих солдат 

Доросліші стали ми 

ми стали дружнішими,люди 

щоб вистоять,виплакать 



витримать бій цей 

усі ми постанемо в ряд 

 

Приспів:  

Хай буде мир  на Украіні 

долоні здіймемо свої 

Хай буде мир  на Украіні 

хай буде мир на всій землі 

Хай буде мир  на Украіні 

долоні здіймемо свої 

Хай буде мир  на Украіні 

хай буде мир на всій землі 

 

Ведучий 1. Шановні гості та всі присутні! Хочемо побажати вам 

козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, непохитної сили 

волі та віри у власні сили! 

Ведучий 2. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують 

поряд з вами. А нашій державі – мирного неба, благополуччя та процвітання. 

 

Ведучий 1. Який би шлях ви не обрали, 

Лишайтесь чесними завжди, 

Ведучий 2. 

Щоб гідність вас не покидала, 

Не знали горя і біди! 

Разом: Дякуємо за увагу!  
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ДИСПУТУ 

«Як проявляється справжній  патріотизм?» 

(кураторська година) 
 

Мета:сприяти розвитку почуття любові до Батьківщини, відповідальності 

за її стан і розвиток, приналежності до рідної землі;  з’ясувати позиції і 

переконання учасників щодо патріотизму; розвивати вміння аргументовано 

доводити власну думку та підбирати аргументи для визначеної позиції. 

Завдання: виявити ставлення студентів щодо патріотизму; поглибити 

усвідомлення розуміння поняття «патріотизм» ; визначити роль патріотизму в 

житті сучасного суспільства студентства; формувати переконання щодо 

необхідності патріотичних дій у житті суспільства; 

Фома проведення: дискусія. 

Організаційна частина: 

Студенти отримують питання і відповідають на них. Виходячи з  

відповідей студентів, де вони підтримають  ту чи іншу точку зору, вони  

діляться на групки. 

    Питання для підготовки учасників дискусії: 

1. Хто є  патріотом у  сучасній Україні? 

2. Як насправді проявляється патріотизм? 

3. Яке значення в слово «патріотизм» вкладаєте ви? 

4.Людина, яка говорить українською мовою, обов’язково є патріотом? 

5.Сучасний патріотизм: мода чи життєва позиція? 

6. Можна бути патріотом за межами  своєї країни? 

ПРАВИЛА введення дискусії: 

У нас немає спостерігачів – усі беруть участь; 

У суперечці народжується істина; 

Перш ніж говорити, подумай – про що; 

Говори щиро і чесно; 

Намагайся говорити своїми словами; 

Май мужність визнати правоту інших; 

Крик – ознака безсилля; 

Дай можливість іншим висловити свою позицію; 

Якщо критикуєш – пропонуй!                        

 

Хід заходу 

Вступне слово куратора 

     Доброго дня, з кожним роком розбудови незалежної України 

збільшується поширення українських символів: мови, національного одягу… 

Українську символіку можна зустріти в любій країні світу… Чи свідчить це про 

зростання патріотизму українців? Як взагалі проявляється патріотизм? Що 

сприяє розвитку патріотизму? Ці питання неодноразово поставали в різних 

аудиторіях й завжди викликали  жваві дискусії. Але й на сьогодні 

несформована загальноприйнята позиція щодо цих питань. Сьогодні й ми 

долучимося до цієї дискусії. 



- Що ви розумієте під поняттям «патріотизм»? 

- Для справжнього патріота достатньо знати тлумачення 

слова «патріотизм» і  написати гарний твір «Я- патріот»?Чому? 

- Чи є загальновизнана відповідь, що таке 

«патріотизм»?Чому? 

     Тож сьогодні ми поговоримо,як проявляється патріотизм, 

аргументуємо свою позицію, почуємо одне одного і аргументи кожного, 

збагатимо, розширимо наше уявлення про наші можливості діяти як справжні 

патріоти. 

Перший аспект проблеми для дискутування «Патріотизм і мова» 

    Народна мудрість говорить : «Птицю пізнають по пір'ю, а людину по 

мові.» 

- Чи можна взнати патріота по мові?Чому? 

- Який взаємозв’язок між мовою якою спілкується людина в побуті, на 

роботі і її патріотизмом? 

- Як ви ставитися до того, що в значній частині країн, наприклад 

Польщі, Іспанії, Латвії,США для того ,щоб отримати громадянство необхідно 

здати іспит з державної мови? - Чи є це інструментом формування 

патріотизму? 

- В чому проявляється ціннісне ставлення патріота України до 

української мови? 

     Українська мова б'є рекорди популярності. В 2019 році  її назвали 

рідною 69% жителів країни, і це навіть більше, ніж у 2018-му. Мало того, 55% 

респондентів відповіли представникам КМІС(одна з провідних дослідницьких 

компаній в Україні), що в побутовому і сімейному спілкуванні вони 

використовують українську мову. Ніколи раніше за всю історію незалежної 

України ця цифра не сягала навіть 50%, а тепер піднялася відразу до 58%. 

- Зростання людей, які в буденному житті розмовляють 

українською свідчить про зростання патріотизму? 

   За даними МОН: 

     Зазначимо, що українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших в 

Європі. Такі дані наводить Рада Європи з нагоди Європейського дня мов. 

Нагадаємо, ще десяток років тому іноземці, які володіють українською мовою, 

зустрічалися досить рідко: зазвичай, це були або етнічні українці, які вивчають 

його як рідну, або філологи, які обрали цю мову для вивчення. Але в багатьох 

країнах світу є люди, які в рамках професії працюють з українськими 

партнерами або українськими громадянами. І вони вже усвідомлюють, що з 

ними потрібно спілкуватися державною мовою. До того ж, безвіз дозволив 

українцям більше подорожувати і таким чином популяризувати свою мову. 

Тренд вже зловили в світі: все більше вузів в інших країнах відкривають курси і 

навіть факультети вивчення української мови.  

     Чималі українські діаспори в усьому світі сприяють вивченню мови 

вже в школі в 47 країнах. Найкраще вивчають українознавчі предмети в країнах 

з  великою кількістю етнічних емігрантів - Бразилії, Канаді і  США. 

    Існують в вузах також волонтерські програми, курси та гуртки з 

вивчення української мови. Наприклад, в іспанському університеті в Валенсії в 



такому безкоштовному гуртку викладають українські студенти-волонтери. У 

сусідній Польщі вивчення української фінансує місцева влада, а таких пунктів 

по країні більше 170. 

     Українську мову і культуру вивчають також в Кембриджі, в 

Українській студії, а в Шанхайському університеті іноземних мов є курс 

"Українська мова як іноземна". 

- Кількість людей, які спілкують українською мовою за 

кордоном зростає, це свідчить про зростання патріотів України? 

- Людину, яка володіє українською мовою можна назвати 

патріотом України? 

- Знання рідної мови є показником патріотизму? 

Аргументи, що патріот може  не говорити українською 

     Український співак Дмитро Монатік (Monatik) розповів  "Ви 

знаєте, з дитинства у моїй родині завжди говорили двома мовами. І так, завжди 

я легко спілкуюся українською, і російською мовою. Щиро вважаю, що чим 

більше мов знає людина, тим краще. Я молюся українською, а пишу - тією, на 

якій приходить натхнення…. Питання не в мові, питання в людях. Я знаю 

багато російськомовних патріотів, які доводять свій патріотизм вчинками..", - 

заявив музикант.  

     Дійсно, патріотами України можуть бути російськомовні громадяни – і 

це доводить їхня участь в революційних подіях Майдану, і в обороні на Сході, і 

у волонтерському рухові. 

Аргументи, що патріот говорить українською 

     Телеведучий Сергій Притула говорить: «В Україні тепер багато 

блогерів. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Завдяки соціальним 

мережам українці отримали платформу для висловлення власних думок. Я знаю 

блогерів, які прийшли в політику із соціальних мереж. Але проблемою ЗМІ 

була й залишається відсутність української еліти. Не вистачає людей, які би 

показували, що українська — це модно. У нас немає яскравих лідерів, але я 

сподіваюся, що вони ще вчаться в школі..... Я не знаю такої цивілізованої 

країни у світі, де ти можеш отримати громадянство без знання локальної, рідної 

мови, а бажано ще й історії країни, громадянином якої ти хочеш стати». 

 

Другий аспект проблеми для дискутування «СУЧАСНИЙ 

ПАТРІОТИЗМ:МОДА ЧИ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ?» 

     Нині українське знаходиться на піку популярності. Сучасний 

патріотизм – це нова мода. Бути патріотом стильно та модно, а державна 

символіка стала новим трендом. До того ж не лише в Україні, а й за кордоном. 

Національні візерунки й поєднання синього і жовтого кольорів використовують 

дизайнери зі світовими іменами.  

- Чому патріотизм зараз у  моді? 

- Що це? Данина моді чи справжній прояв патріотизму? 

    За даними опитування Міністерства молоді та спорту України, 55% 

української молоді мають державну або націонал-патріотичну символіку, бо це 

відповідає їх патріотичним цінностям. 



"Для прикладу наведу останнє опитування щодо ціннісних орієнтирів 

молоді, проведене для доповіді в Верховній Раді. Наприклад, там було 

запитання, яке ми поставили: "чи маєте Ви державну і націонал-патріотичну 

символіку?". Так от, 55% молоді віком від 14 до 35 років сказали, що вони 

мають символіку. Серед них синьо-жовту мають 46%, із них лише 7,1% 

сказали, що вони її носять тому, що це модно. Всі інші відповіли, що мають 

символіку, бо це відповідає їх переконанням, це патріотично і це символи 

держави, в якій вони живуть", - сказав Ляхович. 

- Людина, яка не носить патріотичну символіку, ніколи не 

зможе стати патріотом? 

- Зростання кількості людей, які мають національну символіку, 

свідчить про зростання патріотизму? 

- Справжній патріотизм проявляється у наявності 

національної символіки? 

 

Аргументи, що «Сучасний патріотизм —мода» 

     Серед українців чимало людей, які бажають нашій країні добра, але це 

бажання небезкорисливе, адже всі вони вважають, що в  хорошій країні і  їм 

самим буде добре. Які вияви патріотизму існують зараз в нашій країні ? 

Одягання вишиванки вже давно стало елементом спекулятивного патріотизму , 

її одягання не  тільки не  забороняють, а  навіть заохочують. В деяких випадках 

це роблять у  добровільно-примусовому порядку. Чим відрізняється патріотизм 

вишиванкового параду від вишиванкового покладання квітів? А  публічне 

групове читання Шевченка, якого вивчають у школі в межах обов’язкової 

програми раз на  рік — це прояви якого патріотизму? Нині пам’ятників 

Кобзареві в Україні значно більше, ніж людей, які можуть без попередньої 

підготовки розповісти  до  кінця хоч один його вірш. А  прив’язування синьо-

жовтих стрічок до рюкзаків, візочків, велосипедів і  автомобілів, що мають 

символізувати у країні, де синьо-жовтий є  офіційним прапором? До  речі, про 

автомобілі  — синьо-жовті прапорці висять  і в салонах автомобілів, які 

збивають маленьких українців на  пішохідних переходах. То  хто з  них 

більший патріот? Патріот — це не  та людина, яка в  соціальних мережах свої 

сторінки щедро засіває символікою та  патріотичними віршами чи піснями. 

Патріот — це не  той, хто ходить у  вишиванці й  кричить «Слава Україні!». 

Патріот — це не  той, хто любить Україну, поки це модно. Я  вважаю, що 

патріот – це та  людина, яка зобов’язана бути українцем щодня. Патріот – це не  

просто горде звання, котре зараз в  пошані і  в моді, це щоденний обов’язок. 

Так, бути патріотом — це модно! Проте необхідно бути дієвим патріотом, 

а  це набагато складніше, але і набагато крутіше! 

Аргументи, що «Сучасний патріотизм — життєва позиція» 

     Державна символіка органічно увійшла в  повсякденне життя людей. 

Синьо-жовті кольори стали не  лише предметом національної гордості, а й 

знаком моди. Подивіться на цей зворушливий рух. Тисячі, сотні волонтерів на  

зібрані серед громадян гроші по  всій Україні фарбують у  синє та  жовте 

паркани й  мости.. 



    Патріотизм починається з мінімального: толерантного ставлення одне 

до одного, додержання правил поводження на вулицях, правил дорожнього 

руху, та банального – не викидати сміття мимо урни, прибрати після себе на 

відпочинку у лісі чи річці. 

Треба не  чекати, а потрібно брати на  себе відповідальність і  діяти. Бо, 

коли запитують, чи є  ти патріотом, відповісти складно, тому що мусиш взяти 

на  себе відповідальність і  сказати: «Так, я дію. Так, я щось зробив». А  

побігати з  вишиванкою, з прапором, як це роблять багато українців», то тут 

до патріотизму дуже далеко 

    Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла,»  говорить :«Якщо ти носиш 

вишиванку, на кожному кроці співаєш гімн, біля пам`ятника декламуєш вірші 

Шевченка, а сам свиня, хам, корупціонер, то ти не патріот. Патріотом можна 

бути мовчки. Робити свої справи, виховувати дітей українською мовою, 

можливо навіть не українською, але з любов’ю до свої держави, до своєї 

Батьківщини. Потрібно приносити користь. Можливо, ти не купиш у житті 

жодної вишиванки, але будеш готовий віддати життя країні – це справжній 

патріотизм». 

 

 

 

Третій аспект проблеми для дискутування « Можна бути 

патріотом за межами  своєї країни?» 

 



 
    «Закордонні українці»…… Світовий конгрес українців роздав 13 тисяч 

аптечок для бійців АТО, витративши на це понад мільйон доларів, про 

взаємовідносини української діаспори можна багато писати, фільми знімати, 

вивчати як розвивалися та розвиваються українські громади у світі в різні 

періоди, специфіку їхніх відносин з Україною тощо.  

     Постає запитання, якщо ж діаспора справді любить Україну, то чого ж 

не вертається? Тут важко не процитувати відомий анекдот: «Ви сумуєте за 

Україною? – Дуже сумуємо! Скоро святкуватимемо 20 років, як ми сумуємо за 

Україною!» 

- Можна бути патріотом за межами  своєї країни? Чому? 

- Як можна проявляти патріотизм за межами своєї країни?Це 

буде дійсно патріотизм? 

 

     За даними аналітичного центру CEDOS, станом на 2019 рік студентами 

в інших країнах були понад 77 тисяч українців. 

     Знайшла в Instagram допис Владислава Каваки, який зараз навчається в 

Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана, Німеччина 



      «В Україну тягне і хочеться мати можливість використовувати здобуті 

знання на користь своєї країни. Зараз я на четвертому курсі, відповідно, до 

закінчення університету залишається ще три роки. Після цього - інтернатура, 

яка буде тривати 6 років. Тому точно сказати, коли і як відбудеться повернення 

в Україну, зараз я не можу», - міркує Владислав Кавака. 

     Але вже зараз зі своїми друзями зі Львова та Мюнхена Влад 

намагається допомогти українським студентам-медикам з досвідом, тож вони 

створили проект «Teaching medical skills». Ще з 2017 року Влад з товаришами 

влаштовує туторіуми – лекції від студентів для студентів. А цього літа за 

підтримки служби академічних обмінів DAAD та спільно з Німецько-

українським академічним товариством влаштували літню школу з нейро- та 

кардіофізіології у Львові. 

- Людина, яка навчається за кордоном є патріотом своєї 

країни? 

     Станом на кінець 2018 року за кордоном, за даними Міністерства 

соціальної політики, працювали 3,2 млн українців. Зараз загальну кількість 

трудових мігрантів з України можна оцінити у 2,7 млн осіб. 

- Зменшення кількості трудових мігрантів означає, що 

патріотів у країні стає більше? 

    Загальновідомі факти: По-перше, людина, яка емігрує в іншу країну, не 

має там прав громадянина. Це також означає, що емігрант не може 

розраховувати на повноцінну реалізацію своїх прав та соціальний захист, адже 

він чужинець. По-друге, для емігрантів за кордоном передбачена здебільшого, 

некваліфікована праця, а здобути освіту заново в іншій країні, іноді буває дуже 

складно і дорого. 



 
 

 

Аргументи, що можна бути патріотом за межами своєї країни 
 

    «Нашого цвіту по всьому світу» —говримо, ми, українці. І це справді 

так. Україна, яка має одну з найчисленніших і структурованих діаспор світу. 

 

Гуманітарна допомога бійцям, культурні проекти, укладання економічних 

угод, як-от нещодавне підписання зони вільної торгівлі з Канадою, розвиток 

громадських організацій – всим цим займається українська діаспора. Це чудово. 

 

Аргументи, що не можна бути патріотом за межами своєї країни 

    Є багато "патріотів", які палко розповідають про любов до України, 

європейські цінності та жертовність. Проте як тільки з’явилась можливість 

полишити країну, не роздумуючи емігрували. Ні, вони не зреклись своїх слів і 

"ніжних почуттів". Звідти, напевно, легше любити країну. 

У мене лише одне питання: чому ми їдемо працювати на економіки інших 

країн? Хто буде розбудовувати власну країну, хто буде служити своїй громаді?  

Справжній патріот не обмежується пасивною любов'ю до рідного краю, 

він активно працює для свого народу, його добробуту, розбудови культури і 

господарства.  

ПІДСУМОК 



     Сьогодні ми з вами дискутували на досить цікаву та актуальну тему 

сьогодення. В результаті дискусії, ми почули різні точки зору щодо розуміння 

поняття «патріотизм», «патріот», це допомогло поглибити наше з вами 

розуміння того, який же ж справжній, сучасний патріот. Можна відзначити, що 

сьогодні були аргументи «За» і «Проти», тепер з’ясувавши їх, ми зрозуміли, що 

важливо своїми вчинками хоч якось виявляти свою любов до Батьківщини, 

виховувати в собі переможне почуття гордості, прагнути, щоб твоє життя стало 

життям свого народу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна лінгводидактика – 418 група 

Всього – 4 пари 
 

04.10  

Тема. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього 

віку.  
1. Зміст, завдання і шляхи розвитку мовлення дітей першого, другого, 

третього років життя.  

2. Характеристика методів і прийомів розвитку мовлення.  

3. Розвиток розуміння мовлення та стимулювання активного 

мовлення дітей раннього віку поза занять.  

Практичні завдання: 
1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з мовленнєвого 

розвитку у вік немовляти за програмою «Я у Світі». 

2. Підібрати дві забавлянки та два вірша для дітей першого року життя 

та вивчити їх напам’ять. 



3. Випишіть 2 гри-заняття для дітей першого року життя у зошит з 

практичних занять, наприклад, «Лялька Катя прийшла до дітей на гостини» та 

«Чарівний кошик (мішечок)». 

4. Підготуйтесь до моделювання одного заняття-гри. 

Література: 
1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього 

віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – 

С. 5-65. 

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 

1989. – 130 с. – С. 5-11. 

3. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008. - 256 с. – С. 25-

36. 

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН 

україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2019. 

– 430 с. – С. 35-37, 46-51. 

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні 

рекомендації. – Київ, 1997. – С.27-29. 

 



11.10. 

Тема  Методика проведення занять з розвитку рідного мовлення в 

ранній групі. 

1. Методика проведення занять з розвитку мовлення в ранній групі.  

2. Види занять, структура, специфіка проведення.  

Практичні завдання: 
1. Ознайомитись із завданнями та змістом роботи з мовленнєвого 

розвитку в групах раннього віку за програмою «Я у Світі». 

2. Підібрати дві забавлянки та два вірша для дітей третього року життя 

та вивчити їх напам’ять. 

3. Випишіть 2 заняття для дітей третього року життя у зошит з 

практичних занять. 

5. Підготуйтесь до моделювання одного заняття. 

Література: 
1. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього 

віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. – 

С.167-294. 

2. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 

1989. – 130 с. – С. 5-11. 

3. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку: Науково-методичний посібник. – К.: КНТ, 2008. - 256 с. – С. 36-

43. 

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН 

україни, АПН України; наук. ред.. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. 

– 430 с. – С. 71-78, 90-99. 

5. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей / Витоки 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні 

рекомендації. – Київ, 1997. – С.29-30. 

 



18.10  

Тема.  Компоненти фонетичної компетенції: їх сутність і 

характеристика.  

1. Закономірності засвоєння звука дитиною.  

2. Значення домовних проявів у становленні звукової культури 

мовлення, їх характеристика. 

4. Поняття фонетичної компетенції, звукової культури мовлення, 

характеристики компонентів.  

5. Методика виховання звукової культури мовлення дітей.  

Практичні завдання: 
1. Обговорення статті О.М. Гвоздєва «Як діти дошкільного віку 

спостерігають явища мови»; 

1. Здійснити аналіз вимог програми щодо виховання звукової культури 

мови. 

2. Підібрати малюнки-схеми, люстерка та серветки для артикуляційної 

гімнастики, наочність для виконання вправ на мовленнєве дихання. 

3. Підібрати рухливу та хороводну ігри на виховання звукової культури. 

4. Прочитати напам’ять п’ять скоромовок та шість чистомовок. 

Література: 
1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання 

рідної мови: Підручник: А.М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. Богуш А.М. - К.: 

Вища школа, 2007. – 542 с. – С. 286-297, 447-451. 

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. 

Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. 

– С. 280-286. 

3. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. 

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна 

освіта» / В.Є. Бенера, Маліновська Н.В. – К : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 

376 с. – С.265. 

4. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, 

таблицях, тезах: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 48 с. – С.23-27 

 

 



25.10 

Тема. Лексична компетенція: її сутність і характеристика.  
1. Закономірності засвоєння слів. Етапи оволодіння значенням слова. 

2.  Сутність лексичної компетенції.  

3. Завдання і зміст словникової роботи у різних вікових групах.  

4. Принципи словникової роботи 

Практичні завдання: 
1. Аналіз програмових вимог з розвитку словника дітей дошкільного 

віку. 

2. Обговорення тематичного словника до теми «Поняття про час» для 

дітей старшого дошкільного віку. 

3. Обговорення словників-мінімумів на теми «Одяг» - для дітей 

молодшого дошкільного віку (для 3-х занять) та «Транспорт» - для дітей 

старшого дошкільного віку (для 3-х занять). 

4. Обговорення пояснень дітям переносного значення наведених 

висловів: свіжі сили, золоті руки, золоте серце, кам’яне серце, золота осінь, 

дощ стукає у віконце, прокинулось сонечко, хліб святий, шовкове волосся. 

5. Розв’язання педагогічних задач: 

Педагогічна задача № 1: Діти середньої групи „Ромашка” у 

повсякденному житті не характеризують предмети навколишнього середовища 

за формою, кольором, величиною, кількістю та функціональним 

призначенням. Доберіть та змоделюйте дидактичну гру на закріплення знань 

дітей про осінній одяг, умінь правильно називати та описувати його, 

узгоджувати числівники з іменниками у множині в родовому відмінку; 

привчати вживати ввічливі слова: будь ласка, добрий день, до побачення. 

Педагогічна задача: діти першої молодшої групи (третього року життя) 

вивчили назви іграшок. Доберіть та змоделюйте дидактичну гру на 

закріплення назв п’яти іграшок (котика, собачки, ведмедика, зайчика, 

поросятка). Використайте з цією метою твори художньої літератури. 

Література: 
1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і 

методика навчання рідної мови: Підручник / За ред. Богуш А.М. - К.:Вища 

школа, 2007. – 542 с. – С. 318-327. 

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі: Навч.посібник / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. 

Зеленко, В.К. Лихолєтова; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с. 

– С. 174-188. 

3. Богуш А.М. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього 

віку: Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 344 с. 

4. Богуш А.М. Мова ваших дітей / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 

1989. – 130 с. 

5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / МОН 

україни, АПН України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. 

– 430 с. 



6. Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку мовлення у схемах, 

таблицях, тезах: Навчальний посібник / Л.В. Зімакова. – Полтава, 2007. – 48 с. 



Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям – 318 група 

Всього – 1 пара 
 

01.10 

Практичне заняття № 1 

Тема: Засоби і форми ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 

План 

1. Засоби ознайомлення дітей з довкіллям. 

2. Форми ознайомлення дітей з довкіллям. 

 

Завдання: 

1. Складіть схему «Класифікація засобів ознайомлення дітей з 

довкіллям». 

2. Доберіть конспекти занять до кожного із запропонованих видів:  

3. а) комплексне, навчально-пізнавальне; б) інтегроване, сюжетно-

ігрове;  

в) предметне, навчально-ігрове. 

 

 

Література: 

1. Богуш А. М. Методика ознайомлення

 дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : 

підручник [для студ. ВНЗ за напрямом «Дошкільна освіта»] / А. М. 

Богуш, Н. Гавриш. – К. : Слово, 2010. – 408 с. 

2. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального 

закладу: монографія : у 2-х ч. – Частина друга. Концепція, Програма 

розвитку та освітні програми ДНЗ. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» 

ЛТД, 2010. — 284 с. 

3. Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. 

Бєлєнька, М. А. Машовець та ін. – 2-ге вид.,стер. – К., 2002. – 112 с. 

4. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : 

навч.-метод. посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2007. 

5. Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-

педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової 

освіти / О. П. Аматьєва, Г. В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, В. В 

Докучаєва, В. В Желанова. – Луганськ : Видавництво ДЗ 

«Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2010 

. – 491 с. 

6. Карабаєва І. І., Літіченко О. Д. Розвиток пізнавальної 

активності дошкільників в умовах середовища взаємодії дітей з 

дорослими // Актуальні проблеми   психології.   Збірник    наукових   

праць    Інституту   психології ім. С. Г. Костюка НАПН України. / за 

ред. Максименко С.Д. – К : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 



України, 2011. – т.7, вип.25 – 208с. С.87 – 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторська година 

 «Психологічні особливості агресивної поведінки» 
 

 
 

Феномен агресії завжди привертав до себе увагу суспільства. Тому й не 

випадково, що перші спроби проаналізувати це явище, зрозуміти його причини 

здійснювалися ще в донауковий період – у сфері релігії.  

Поява на початку ХХ століття двох потужних теоретико-методологічних 

напрямів – психоаналізу і біхевіоризму – зумовила два основні підходи до 

проблеми агресії: як до природженої властивості (вчення про „танатос” З. 

Фрейда) і як реакції на несприятливий зовнішній стимул (концепція „фрустрації 

– агресії” Д. Долларда і Н. Міллера) [2]. 

Проблема агресивної поведінки особистості вже майже півстоліття є 

об’єктом досліджень у різних гуманітарних науках (психології, біології, 

соціології, екології). Зміни в суспільстві, які викликали соціальні конфлікти, 

зростання насильства, поставили феномен агресії в центр уваги психології.  

Те, що проблема агресивної поведінки особистості є однією з актуальних 

як у психологічній, так і в інших гуманітарних (соціологія, кримінологія) і 

природничих науках (медицина, біологія, фізіологія тощо), обумовило появу 



низки методологічних проблем. Основною з них є наявність різних визначень, 

теорій, моделей. 

Актуальність цього феномена в наш час обумовлюється наступними 

факторами. По-перше, сама по собі агресія у юнацькому віці вже є серйозною 

психолого-педагогічною проблемою, адже призводить до „екстремальних” 

явищ (кримінальна поведінка тощо). По-друге, різні форми третирування 

людини можуть призводити до цілої низки небезпечних наслідків, починаючи з 

академічної неуспішності й закінчуючи появою психологічних розладів. По-

третє, явище агресії, яке було раніше проблемою переважно західних 

суспільств, в останні роки поширилось, на жаль, і в нашій країні.  

План бесіди: 

 

1. Сутність та причини агресивної поведінки молоді. 

2. Види агресивних реакцій. 

3. Заходи по корекції станів. 

 

Розглянемо перше питання. 

 

СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 

 

Агресія – це поведінка, яка спричинює шкоду іншим людям. Агресія 

проявляється у побитті інших людей, у вербальних образах, погрозах, ворожих 

насмішках, жартах, а також містить непрямі форми фізичної та вербальної 

агресії (бойкот, ворожа міміка та жестикуляція). 

Останнім часом увагу дослідників привертає нова форма агресії –

„кібертретирування” (cyberbullying). Під ним розуміють форму поведінки, яка 

полягає у розсиланні повідомлень агресивного та образливого характеру з 

використанням нових інформаційних та комунікаційних технологій (Інтернет, 

мобільний телефон). Іншими формами кібертретирування можуть бути дії, які 

мають „хакерський” характер і спрямовані на шкоду персональним 

комп’ютерам жертв (зламування та зміна паролю, пошкодження персональних 

веб-сайтів тощо). Фактор фізичної сили, важливий у випадках звичайного 

(контактного) третирування, тут незначний; на перше місце виходять 

інтелектуальні здібності й технічні вміння агресора і дозволяє агресорові 

зберегти свою анонімність і перетворити ситуацію переслідування на 

своєрідний „маскарад”.  

Дослідженики розділяють комплекс демографічних, індивідуально-

психологічних та соціально-психологічних факторів, які прямо чи 

опосередковано впливають на появу та особливості проявів агресії. Слід 

зазначити, що переважна більшість цих факторів збігається з уже відомими 

факторами агресивної поведінки (насильство в сім’ї, вплив асоціальних 

субкультур однолітків, характерологічні особливості тощо).  

Одним із основних чинників набуття особистістю підвищеної 

агресивності вважаються недоліки сімейного виховання, спостереження за 

моделями агресивної поведінки інших у реальному житті, на кіно- і телеекранах 



чи комп’ютерних іграх. Істотна роль у зародженні і формуванні готовності 

людини до агресії, а також у її реалізації відводиться і ситуативним чинникам, 

таким як вплив кліматичних умов, температури навколишнього середовища, 

підвищений шум, велике скупчення людей, неприємний запах та тіснота у 

приміщенні, дискомфорт, зазіхання на особистий простір, вороже соціальне 

середовище, біль, виникнення стресової ситуації, очікування помсти за власні 

агресивні дії, вживання алкоголю, сексуальне збудження.  

Як особистісні фактори, які зумовлюють підвищення рівня агресивності, 

розглядають: підвищену ворожість та подразливість, підвищений рівень 

тривожності та депресії, підвищену емоційну реактивність, негативну 

афективність, перевищену самооцінку, певні особливості мотиваційної сфери, 

низький рівень розвитку інтелекту, антисоціальну спрямованість особистості, 

заздрісність, схильність приписувати оточуючим агресивні наміри тощо. 

Серед чинників, які перешкоджають прояву агресивності, називають: 

можливість покарання за агресію, любов, дружні стосунки, а також такі 

особистісні якості як поміркованість, толерантність, завбачливість, 

безконфліктність, високий самоконтроль. 

За даними дослідників, на процес розподілу ролей в агресивній ситуації 

впливають такі фактори: а) самооцінка власної поведінки в ситуаціях агресії; б) 

соціальне прийняття або неприйняття (ролі); в) соціальний статус. Також було 

виявлено, що існують ґендерні відмінності у розподілі ролей в даних ситуаціях 

(чоловіки частіше виступають у ролі агресора, вони більше схильні до проявів 

агресії фізичного типу, а дівчата – до вербальної та соціальної).  

Одним із найпоширених проявів агресивної поведінки є третирування 

інших людей.  

Головні риси феномена третирування - його систематичність, регулярний 

характер прояву – на відміну від окремого агресивного вчинку. По-друге, в 

основі відносин між жертвою та агресором лежить нерівність фізичних або 

соціальних можливостей (різниця в силі чи в соціальному статусі); інакше 

кажучи, це насильство сильної людини над слабкою, взаємовідносини 

переслідувача і жертви.  

Агресія призводить до збільшення форм девіантної поведінки серед 

молоді (вандалізм, крадіжки, вживання алкоголю, наркотиків); погіршенню 

соціально-психологічного клімату в закладах освіти. Оскільки агресивна 

ситуація за своїми характеристиками є різновидом інтенсивної тривалої 

стресової ситуації, то вона має серйозні психологічні наслідки. Як жертви, так і 

самі агресори схильні до нервово-психічних розладів (різні розлади поведінки, 

депресії), що може призвести до скоєння кримінальних злочинів.  

 

 

Розглянемо друге питання. 

 

ВИДИ АГРЕСИВНИХ РЕАКЦІЙ 
 

Фізична агресія - використання фізичної сили проти іншої людини. 

Непряма агресія - спрямована через іншу людину або групу людей. 



Роздратованість ~ схильність до прояву негативних почуттів при 

найменшому збудженні (запальність, грубість). 

Негативізм - опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до 

активної боротьби проти встановлених звичаїв і законів. 

Образа - заздрість і ненависть до оточуючих за справжні і вигадані дії. 

Вербальна агресія - вираження негативних почуттів як через форму 

(крик, вереск), так і через словесні відповіді (погрози). 

Усі форми агресивності мають одну спільну рису: вони викликані 

спробами контролювати ситуацію, впливати на неї з метою 

вдосконалення або себе, або свого оточення, включаючи близьких людей. 

Реакція у вигляді агресивної поведінки приводиться в дію вродженими і 

набутими механізмами, деякою внутрішньою мотивуючою силою. 

Форми агресії 
1) Недеструктивна агресія, тобто стійка неворожа самозахисна 

поведінка, 

спрямована часто на досягнення поставленої мети. 

2) Ворожа деструктивність, тобто злостива, неприємна поведінка, що 

завдає болю оточуючим. Ненависть, розлюченість, бажання помсти теж можуть 

бути формою захисту, однак породжують багато особистісних проблем і 

примушують страждати оточуючих.  

Не можна залишати поза увагою і ситуативні фактори, які теж певною 

мірою виливають на виникнення агресії. 

Оцінка іншими людьми. Було встановлено, що присутність інших людей 

вже сама по собі може або посилювати, або гальмувати агресію. 

Навмисність агресії. Існує точка зору, що для початку агресії нерідко 

буває достатньо знати, що інша людина має ворожі наміри, хоча 

безпосередньо акту агресії не було. 

Сприйняття агресії. Поширення відео- і телепрограм із сюжетами 

насильства роблять людину більш агресивною і жорстокою. 

Бажання помсти. Як уже зазначалося, часто агресія може виникнути як 

відповідна реакція на поведінку оточуючих, тобто як акт помсти за щось. 

Слід також згадати й організаційні фактори, що впливають на появу 

агресивної поведінки в закладах освіти. Сюди належать такі особливості, як 

рівень уваги адміністрації закладу до проблеми насильства серед молоді, 

домінування суто навчальних цілей над проблемами особистісного розвитку 

людини, рівень розвитку системи супервізорства (західний аналог кураторства), 

при якій в студентське життя впроваджується норми, що толерантно ставляться 

до третирування або інших форм насильства. 

 

Розглянемо третє питання. 

 

ЗАХОДИ ПО КОРЕКЦІЇ СТАНІВ 

 

Чи не кожного дня людина стикається із нервовим напруженням, але 

неприємного осаду від стресових ситуацій можна позбутись досить швидко та 

легко.  



Психологи пропонують ряд методів, які допомагають заспокоїтися після 

затяжного нервового напруження. 

Фізичні вправи та свіже повітря — найкращий спосіб розслабитись 

Перше й основне, що згадують усі без винятку фахівці, є незначне фізичне 

навантаження на свіжому повітрі. Можна вийти на вулицю та пройти квартал-

другий у швидкому темпі. А якщо висота будівлі дозволяє, можна по сходах 

спуститись пішки на десять поверхів вниз і таким же чином піднятись нагору. У 

крайньому разі можна просто зробити кілька глибоких вдихів біля вікна.  

Існує й багато інших способів відсторонитись від негативних емоцій. 

Хоча далеко не кожен може дієво застосувати такі методи, про них треба 

пам’ятати. Якщо ви маєте добру уяву, можна представити собі порушника 

вашого душевного спокою в якій-небудь комічній ситуації, кумедному вигляді 

або безглуздій позі.  

Ще один метод — аналітичне відтворення події, що відбулась. Для 

людей, мислячих раціонально, це може бути корисно, адже, осмисливши свої 

помилки під час бесіди, вони не допустять подібного в майбутньому. Але, як 

зазначають психологи, головне не зациклюватись на негативних моментах і не 

«накручувати» себе.  
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Дошкільна лінгводидактика – 218 група 

Всього – 17 пар 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми навчання дітей 

рідної мови 

Мета:  з ясувати рівень загальних знань студентської молоді про навчальний 

курс, що їм пропонується, сприяти формуванню професійних умінь та навичок, 

підвищенню рівня задоволеності обраною професією та мотиваційного рівня 

педагогічної діяльності. 

План заняття 

1. Мета і завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 



2. Зміст процесу формування мовлення дошкільнят. 

3. Засоби розвитку мовлення дітей. 

4. Форми організації навчання мови та розвитку мовлення дітей в дошкільних 

навчальних закладах. Робота з розвитку мовлення у повсякденному бутті. 

5. Типи та види занять з розвитку мовлення. Вимоги до їх проведення. 

6. Методи та прийоми навчання дітей дошкільного віку рідної мови. 

7. Самостійно опрацювати питання: Вплив мовлення вихователя на 

мовленнєвий розвиток дітей. Вимоги до мовлення вихователя. Вимоги до 

мовлення дітей. 

Практичні завдання:  

1.Підготуватися до співбесіди за змістом статей К. Ушинсьнкого.  

1. На основі опрацьованих праць І. Огієнка,С. Русової скласти кроссворд, 

зашифрувавши в ньому основні моменти їхньої педагогічної, зокрема 

лінгводидактичної спадщини.  

2. Підготуватися до співбесіди за самостійно складеною схемою «Історія 

становлення дошкільної лінгводидактики». 1. Опрацювати відповідний темі 

матеріал з підручника.  

2. Скласти список творів К.Д. Ушинського та В.О. Сухом- линського, що 

доступні дітям дошкільного віку.  

3. Сформулювати рекомендації з використання педагогічної спадщини В.Ф. 

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

вибором) у практиці роботи дошкільних закладів.  

4. Поясніть, чому К.Д. Ушинського називали «отцом русского дитяти и 

учителем русских учителей»? 

Література:  
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навчального процесу для студентів вищих навчальних закладів факультетів 

дошкільної освіти]/ В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К. : Видавничий дім 

«Слово», 2014. – 384 с.  

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : [підручник] / За 
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Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с.  

4. Котик Т. Українська дошкільна лінгводидактика: історія, здобутки, 

перспективи : [монографія] / Тетяна Котик. - Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2004. 

– 296 с. 

 

 

Практичне заняття №2 

Тема: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ 

План заняття 

1. Періодизація розвитку дошкільної лінгводидактики в Україні, її початкова 

межа становлення (погляди Т. Садової, Т. Котик). 



2. Вчення К.Ушинського про рідну мову. С. Русова – фундатор методики 

навчання дітей рідного мовлення в дитсадках. 

3. Внесок І.Срезнєвького, І. Огієнка, в розвиток української дошкільної 

лінгводидактики. Погляди Б. Грінченка про рідну мову та школу. 

4. Лінгводидактичні погляди В. Сухомлинського. Сучасні дослідження проблем 

дошкільної лінгводидактики на Україні. 

5. Витоки дошкільної лінгводидактики в працях зарубіжних вчених (Я.- А. 

Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, І. Песталоцці, Ф. Фребель, М. 

Монтессорі). 

6. Огляд становлення дошкільної лінгводидактики в працях російських 

науковців (В. Одоєвський, А. Симонович, Л. Шлегер, Є. Тихеєва). 

Практичні завдання: 

1. Підготуватися до співбесіди за змістом статей К. Ушинсьнкого. 

2. На основі опрацьованих праць І. Огієнка,С. Русової скласти 

кроссворд, зашифрувавши в ньому основні моменти їхньої педагогічної, 

зокрема лінгводидактичної спадщини. 

3. Підготуватися до співбесіди за самостійно складеною схемою 

«Історія становлення дошкільної лінгводидактики». 

4. Опрацювати відповідний темі матеріал з підручника. 

5. Скласти список творів К.Д. Ушинського та В.О. Сухом- 

линського, що доступні дітям дошкільного віку. 

6. Сформулювати рекомендації з використання педагогічної 

спадщини В.Ф. Одоєвського, К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського, 

С.Ф. Русової (за вибором) у практиці роботи дошкільних закладів. 

7. Поясніть, чому К.Д. Ушинського називали «отцом русского 

дитяти и учителем русских учителей»? 

Література: 

1. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: [навчально - 

методичний посібник за кредитно – модульною системою організації 

навчального процесу для студентів вищих навчальних закладів 

факультетів дошкільної освіти]/ В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К. 

2. : Видавничий дім «Слово», 2014. – 384 с. 

3. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : 

[підручник] / За ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. 

– 704 с. 

4. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів / упорядник Богуш 

А.М. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с. 



5. Котик Т. Українська дошкільна лінгводидактика: історія, здобутки, 

перспективи : [монографія] / Тетяна Котик. - Одеса: СВД М.П. Черкасов, 

2004. – 296 с. 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Методика розвитку мовлення у дітей першого – другого років життя 
План заняття 

1. Завдання, зміст, методика розвитку мовлення дітей першого року життя: 

розвиток голосових реакцій і звуконаслідування; індивідуальні ігри-заняття з 

дітьми; навчання вимови перших осмислених слів; методика роботи з 

картинкою. 

2. Завдання, зміст і методика розвитку мовлення дітей другого року життя: 

розвиток словника та активного мовлення; особливості засвоєння звуків рідної 

мови, формування граматичної правильності мовлення; розвиток діалогічного 

мовлення; розвиток описового мовлення. 

3. Заняття з розвитку мовлення (від 1-1,6 міс): спостереження, ігри, показ з 

називанням, заняття з лялькою, від 1,6 міс. До 2 років: заняття з іграшками, 

показ інсценівок, організовані спостереження, ігри на звуконаслідування; 

читання забавлянок, віршиків, казочок; заняття з картинками. 

4. Панування роботи з розвитку мовлення дітей 2-го року життя. 

 

Практичне заняття  

1. Сьогодні дискусійним залишається питання виникнення і тривалості стадії 

белькотання. Одні вчені стверджують, що белькотання з’являється у 2-3 місяці, 

інші - в 5-6 місяців. На думку М. Кольцової, воно з’являється до 7-8,5 місяця, а 

з 8,5- 9,5 місяця у дітей виникає «модульоване белькотання». Яка ваша думка 

щодо стадії белькотання? Чи виконує воно функцію спілкування? Знайдіть та 

випишіть різні погляди з цього питання у науково-педагогічній літературі.  

2. Що таке стадія «співучого гулення» або «треллей»? Хто обстоює наявність 

цієї стадії? Що для неї характерне? Коли вона виникає?  

3. Дослідниця мовлення дітей раннього віку Р. Тонкова-Ямпольська вважає, що 

з белькотання починається власне активне мовлення дітей. Чи згодні ви з цією 

думкою? Поясніть чому? На основі спеціальних досліджень доведено 

залежність розвитку активного мовлення дітей від розвитку дрібних м’язів 

пальців руки: чим краще розвинені м’язи пальців, зокрема вка зівного, тим 

швидше дитина почне говорити (Кольцова М.М. Двигательная активность и 

развитие функций мозга. - М.: Педагогика, 1993. - С. 132). Поясніть чому? В 

якому віці потрібно стимулювати розвиток дрібних м’язів пальців руки? 

Випишіть художні тексти, ігри-заняття для розвитку м’язів пальців руки.  

4. Прочитайте конспект заняття з картинками. Для якого віку (вікової підгрупи) 

призначене це заняття? Яка роль повторення в роботі з дидактичною 

картинкою? Якими методичнії' ми прийомами ви користуєтеся при повторних 

проведеннях занять із предметними картинками? Завдання: підтримувати в 

дітей інтерес до картинки, вчити впізнавати знайомі предмети, наслідувати 

звуки, вимовляти слово ляля, правильно користуватися картинками (не м’яти, 



не кидати). Матеріал: картинки із зображенням кішки, півника, ляльки. Хід 

заняття: вихователь кладе на стіл дві картинки, показує на одну з них, чітко і 

лагідно промовляючи: «Це киця, «няв- няв», а це півник, «ку-ку-рі-ку». Потім 

після короткої паузи звертається до дитини і говорить: «Покажи, Оленко, де 

киця? А півник де? Правильно, це киця, а це півник. Півник хороший, він 

кричить «ку-ку-рі-ку». Якщо дитина не виконує ніяких дій, вихователь її рукою 

показує названу істоту. Після цього бере картинку й промовляє: «Киця нявчить, 

«няв-няв». Як нявчить киця? Якщо дитина не наслідує звуків, вихователь ка 

сама відповідає: «Кицянявчить, «няв-няв». Як нявчить киця?» Якщо дитина 

наслідує, вихователь хвалить її, гладить по голівці й говорить: Правильно, 

Оленко, киця нявчить, «няв-няв». Потім він бере в руки картинку з півником і 

повільно промовляє: «А це півник, півник кукурікає «куку-рі-ку». Оленко, 

скажи, як кукурікає півник?» Повторює прийом з картинкою кішки. Потім 

вихователь показує картинку, де зображено ляльку, і пропонує дитині 

повторити слово ляля: «Оленко, скажи: ляля, ляля» (Лоза Г. Ф. Альбом та 

методичні вказівки до використання картинок з розвитку мовлення дітей 

раннього віку. - К.: Рад. шк., 1975.-С. 5). 

 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Методика розвитку мовлення у дітей третього року життя 

План заняття 

1. Завдання, зміст і методика розвитку мовлення дітей третього року життя: 

розуміння мовлення, розвиток словника, особливості звуковимови, формування 

граматичної правильності мовлення; розвиток зв’язності мовлення. 

2. Розвиток мовлення дітей третього року життя на заняттях: спостереження і 

цільові прогулянки, екскурсії-огляди, розглядання предметів, дидактичні ігри з 

іграшками, предметами, картинками, з лялькою, інсценівки-покази, показ 

театрів, ігри в оповідання, розповіді-бесіди, живі картинки. 

3. Методика використання художніх творів у роботі з дітьми третього року 

життя. 

4. Робота з розвитку мовлення у повсякденній діяльності. 

 

Практичне заняття №5 

Тема: Методика виховання звукової культури мовлення у дітей 

дошкільного віку  
План  

1.Поняття звукової культури мовлення. Особливості звуковимови у дітей 

дошкільного віку. 

2. Методи та прийоми виховання звукової культури мовлення у дітей. 

3.Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення у дошкільників. 

4. Виховання звукової культури мовлення у дітей на заняттях. 

Практичне завдання. 

1. Зробити аналіз запропонованого заняття з виховання звукової культури 

мовлення: 

1) визначити тип та вид заняття; 

2) структурні компоненти пропонованого заняття; 



3) методи й прийоми навчання, що використано на занятті. Їх доцільність; 

4) внести пропозиції щодо покращення роботи вихователя з дітьми за 

пропонованим конспектом заняття. 

2. Підготувати «Звукову скарбничку дошкільника» зі зразками різних жанрів 

малих форм фольклору. 

Література:  

1. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : [підручник] / За 

ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704 с.  

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : [підручник] / За 

ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 2007. – 542 с.  

3. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: / Богуш Алла. – [4-е 

видання]. – Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с.  

4. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного 

віку: [навчально-методичний комплект: посібник та предметні картинки] / А. 

М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Генеза, 2013. – 160 с.  

5. Ванжа К. В. Від звука до букви. Гурткова робота. Старший дошкільний вік./ 

К. В. Ванжа, О. В. Наумова – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 112 с.  

6. Дем’яненко О. Є. Фонетична робота з дітьми старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку в умовах багатомовності / О.Є.Дем’яненко. – 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 92 с.  

7. Кахаєва Л. Є., Кузнєцова Л. О. Мовленнєвий розвиток старших 

дошкільників. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 143 с.  

8. Крутій К. Технологія діяльнісного підходу до навчання мови і розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку / Катерина Крутій // Дошкільна освіта. – 2005. 

– № 4 (10). – С. 35–47.  

9. Крутій К. Л. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / К. 

Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС. Лтд, 2005. – 208 с.  

10. Новий тлумачний словник української мови : [у чотирьох томах] / Укладачі 

: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Видавництво «Аконіт», 1999. – Т.3. – 927 с.  

11. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посібн.] / Кол. 

авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.  

12. Сухар В. Л. Розвиток звукової культури мовлення дітей дошкільного віку. / 

Упоряд. В. Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок» 2008. – 80 с.  

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

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

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

14. Трифонова О. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього 

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

Черкасов М.П., 2008. –207 с.  

15. Шевченко Л. І. Буду добре вимовляти. Корекційно-логопедична робота / Л. 

І. Шевченко. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 160 с.  

16. Яковенко Л. В. Від скоромовки до лічилки / Л. В. Яковенко. – Х.: Вид-во 

«Ранок», 2015. – 144 с. 

 

 



 

Практичне заняття №6 

Тема: Теорія і методика розвитку словника дітей дошкільного віку  

План заняття 

1.Закономірності оволодіння словом. Особливості словника дітей. 

2. Дидактичні ігри з словникової роботи. 

3. Лексичні вправи. 

4. Методика лексичної роботи в процесі ознайомлення з художнім словом. 

5. Розвиток словника дітей на заняттях. 

Практичні завдання. 

1. Зробити письмовий аналіз запропонованого заняття з словникової роботи: 

а) визначити тип та вид заняття; 

б) структурні компоненти пропонованого заняття; 

в) методи й прийоми навчання й розвитку словника. Їх доцільність; 

г) внести пропозиції щодо покращення роботи вихователя з дітьми за 

пропонованим конспектом заняття. 

2. Опрацюйте відповідні розділи підручників.  

3. Законспектуйте:  

1) розділ «Мовленнєве спілкування» (36.: Заняття з розвитку мови в дитячому 

садку. - К.: Рад. шк., 1988);  

2) розділ «Слово рідне, мова рідна» (36.: Заняття з розвитку мови в дитячому 

садку. — К.: Рад. шк., 1988);  

3) Словникова робота (Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. - 

К.: Рад. шк., 1988). 

4. Випишіть дидактичні вправи з розділу «Словник»; законспектуйте розділ 

«Дидактичні ігризаняття з матеріалами та іграшками» (Тихеева Е.И. Развитие 

речи детей. - М.: Просвещ., 1981). 5. Складіть 3-4 дидактичні вправи на 

закріплення словника відповідно до схеми: назва вправи, мета, словник, зміст 

вправи.  

6. Випишіть 2-3 дидактичні гри зі словникової роботи. 6. Складіть розгорнуті 

конспекти тематичних занять:  

а) за однією з програмних тем;  

б) на ознайомлення дітей із властивостями та якостями предметів;  

в) на узагальнення та класифікацію;  

г) на формування наукових понять. 

 

 

  

Практичне заняття № 7 

Тема: Методика формування граматичної будови мовлення у дітей 

дошкільного віку  

План заняття 

1. Поняття «граматика», «граматична правильність мовлення». Значення 

оволодіння граматичною будовою мови для мовленнєвого розвитку та 

підготовки дітей до школи. 

2 Становлення граматичної будови мовлення у дітей. Характеристика 

мовленнєвих періодів. 



3. Дитяче словотворення. 

4. Шляхи формування граматичної правильності мовлення у дітей. 

Виправлення граматичних помилок дітей. 

5. Погляди К. Крутій на використання граматичних ігор та вправ у роботі з 

дошкільниками. 

 

Практичні завдання: 

1. Прочитайте подану нижче таблицю вживання кличної форми 

іменників. 

Закінчення іменників у 

кличній формі однини 

Приклади 

Тверда група - -о 

М'яка і мішана група - -е,- є 

Іменники з пестливим 

суфіксом - -ю 

Валентино,  Миколо, Хомо, Івго, Оксано, Ніно, 

Ганко, голово, тітко Марусе, Катре, Насте,  

пісне, листоноше,  зоре,  Лукіє, Маріє, Софіє, 

Надіє 

Матусю, Надюсю, Ганнусю, Галю, Маню, 

татусю, доню 

 

Зробіть аналогічну таблицю на всі відомі вам імена та слова, які часто 

вживаються під час спілкування з дітьми дошкільного віку. Введіть ці слова в 

речення. Побудуйте речення з кличною формою іменників. 

2. До поданих завдань та початку комплексного заняття доберіть 

підповідні дидактичні вправи, ігри, вірші та інші прийоми, які 

сприяли б засвоєнню дітьми граматичних форм. 

Закінчіть заняття. Завдання: 

Зв'язне    мовлення.    Навчити    дітей     відповідати     на     запитання     за 

змістом картини, описувати тварин, складати розповіді з 2-3 речень. 

Словник. Збагачувати словник синонімами, антонімами, дієсловами. 

Граматика.   Навчити   утворювати    іменники    за    допомогою    зменшу- 

вальних      суфіксів      (заєць      -      зайчик,      зайченя,       зайчатко,       

зайченятко); правильно вживати прийменники до, на, в, з, біля; виховувати 

бажання доглядати за тваринами, оберігати їх. 

Хід заняття: стук у двері. Вихователь: «Хтось до нас у гості йде. Відгадайте, хто 

це?»: Я вухатий ваш дружок, 

В мене сірий кожушок, Куций хвостик, довгі вуса, Я усіх-усіх боюся. (Зайчик) 

Вихователь вносить зайця, садить його на стілець. Потім звертає увагу дітей 

на картину: 

«Хто зображений на картині? Розкажіть про цього зайця. Який він, що він 

робить? Опишіть зайця, який прийшов до пас у гості». Зразок опису: «Заєць 

сірий, у нього довгі вуха, косі очі, коротенький хвіст. У зайця задні ноги довші, 

а передні коротші. Заєць швидко стрибає». Діти повторюють розповідь-опис. 

Розповідь вихователя за картиною: «Зайці живуть у лісі. Бігають вони швидко, 

великими стрибками, бо задні ноги в них довші. 

У зайця довгі вуха, він добре чує. Зайці їдять траву, кору, молоді гілки дерев, 

моркву, капусту. Удень вони ховаються під кущем, у густій траві, а ввечері 



йдуть шукати собі їжу. Влітку шубка зайця сіра, взимку -біла. Зайців потрібно 

оберігати». 

Дітям пропонують послухати вірш М. Познанської «Зайчики»: В лісі сніг. У лісі 

звірі. 

Ось зайчатка скачуть сірі. Сірі їстоньки хотять, 

Сірі з голоду тремтять. Бідні зайчики, голодні, Ще не снідали сьогодні. 

Вихователь: «Якими словами у вірші говориться про зайчика? Зайчик що 

робить? Улітку зайчик ситий, а взимку? (Голодний.) Улітку зайчикові тепло, а 

взимку?» (Холодно.) 

Прочитайте завдання та початок тематичного заняття для старшої групи. 

Завдання: Граматика. Навчити дітей вживати невідмінювані іменники, складати 

речення з дієсловами з чергуванням приголосних в основі. 

Матеріал: лист від Чебурашки, предметні та сюжетні картинки; дидактичні ігри, 

вправи. 

Хід заняття: стук у двері. Приносять листа від Чебурашки. Вихователь читає 

листа, в якому Чебурашка розповідає про свої пригоди. У тексті листа (його 

складає вихователь) розмиті дощем слова - невідмінювані іменники в непрямих 

відмінках з прийменниками по, в, на (в кіно, на піаніно, по радіо, в журі). Діти 

доповнюють ці слова, складають речення зі словами кіно, піаніно, радіо, журі 

(за змістом предметних картинок). 

Складіть текст листа від Чебурашки. Продовжіть конспект заняття. Опишіть 

дидактичні вправи та ігри на вживання дітьми дієслів з чергуванням 

приголосних в основі. 

Прочитайте     конспект     тематичного     заняття,     замініть     причинові     

запитання своїми. 

Завдання: Граматика. Навчити складати складнопідрядні речення з підрядними 

причини із сполучником тому що; виховувати критичне ставлення до 

граматичних помилок, прагнення до чистоти й правильності мови. 

Матеріал: оповідання Б.Житкова «Як мене називали»; конверт з листом 

Чомусика, маленькі конвертики із запитаннями, ведмедик, Буратіно, 

іграшковий телефон. 

Хід заняття: вихователь читає оповідання Б. Житкова «Як мене називали?». 

Запитує: 

«Чому Олексія називали Чомусиком?». Показує лист від Чомусика і читає його: 

«Дуже люблю писати листи дітям у дитячий садок і ставити різні запитання. 

Написав я і вам. (пробуйте відповісти на мої чому. Чому діти люблять свій 

дитячий Садок? Чому ви любите свою маму? Чому потрібно ділитись 

іграшками? Чому потрібно боротися за мир?» Потім діти показують свої лисій. 

Вихователь зачитує запитання: «Чому випав сніг? Чому до Олі прийшов лікар? 

Чому відлітають птахи? Чому влітку не носять шубу? Чому взимку одягають 

рукавички? Чому потрібно бути уважним на заняттях?». Проводиться 

дидактична гра 

«Ведмедик і Буратіно розмовляють по телефону». На столі стоїть іграшковий 

телефон. Ведме- дик просить Буратіно відповісти по телефону на кілька 

запитань. Буратіно дає неправильну відповідь, а діти виправляють. Наприклад, 

Ведмедик запитує: «Чому взимку не можна купатися?». Буратіно: «Бо заважає 

шуба». Діти виправляють: «Тому, що взимку холодно. Тому що вода в річці 



замерзла. Тому що вода в річці дуже холодна. Тому що можна застудитися». 

Прочитайте вірш В. Коломійця «Ихша та Отохша». Поясніть словотвір слів: 

Ихша, Отохша, зубатохша, покотихша, навперестрибохша. 

Вийшла Ихша - сіра покотихша. Тихше! - ой-ой-ой. 

Он Отохша - люта зубатохша – навперестрибохша... ой!... 

Доберіть художні твори з різними граматичними формами (клична форма, 

невідмінювані іменники, частки, сполучники тощо), які можна використати в 

роботі з дітьми. 

Практичне завдання: Робота з дисертаційним дослідження К.Л.Крутій 

(електронний ресурс). 

Література: 

1. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: 

[навчально - методичний посібник за кредитно – модульною 

системою організації навчального процесу для студентів вищих 

навчальних закладів факультетів дошкільної освіти]/ В. Є. Бенера, Н. 

В. Маліновська. – К. 

: Видавничий дім «Слово», 2014. – 384 с. 

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних 

закладах : [підручник] / За ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2011. – 704 с. 

3. Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку 

мовленнєвої діяльності: діагностично-розвивальний комплекс : навч.-

метод.посіб. / Л.О. Калмикова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. 

– 384 с. 

4. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку : 

[монографія] / Л.О.Калмикова, Н.В.Харченко, С.Д.Демяненко, 

Л.А.Порядченко; За заг.ред. Л.О.Калмикової. – К. : «ПП Медвєдєв», 

2007. – 304 с. 

5. Кондратенко Р.В. Діагностичний супровід розвитку та 

виховання старших дошкільників 

: навчально-методичний посібник / Р.В.Кондратенко, В.Ф.Олійник, 

І.В.Онищенко ; за заг.ред. В.Ф.Олійник. – Кривий Ріг : КПІ, 2015. – 224 с. 

6. Крутій К.Л. Формування граматично правильного мовлення в 

дітей дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 389 

с. 

7. Крутій К.Л. Методика проведення індивідуальних занять із 

мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ 

“ЛІПС” ЛТД, 2003. – 320 с. 

 

 



  

Практичне заняття № 8 

Тема: Методика розвитку зв’язного діалогічного мовлення у дошкільників 

1. Розмова вихователя з дітьми у повсякденному спілкування – метод розвитку 

діалогічного мовлення. Вимоги до організації розмов, їх тематика та методика 

проведення в різних вікових групах. Погляди В.Одоєвського на організацію 

розмов з дітьми. 

2. Формування діалогічного мовлення у дітей на заняттях. Бесіда – основний 

метод розвитку діалогічного мовлення (Види, структура, прийоми навчання в 

ході бесіди). 

3. Використання дидактичних ігор під час розвитку зв’язного  діалогічного 

мовлення у дітей. 

Практичне завдання 

1. Представлення конспектів уроків з розвитку зв’язного мовлення (подати 

розгорнуту послідовність роботи над розвитком зв’язногодіалогічного  

мовлення на занятті з вивчення конкретної теми).  

2. Обговорення конспектів занять.  

3. Презентація фрагментів занять з розвитку зв’язного  діалогічного мовлення 

(перелік додається).  

4. Розігрування сценок на побудову діалогів. Ділова гра "Я знаю, що..." 

Побудувати виступ на тему "Я думаю так..." 

 

Список   літератури:  

1. Алексюк С.О. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення 

дошкільників у театралізованих іграх // Розвиток творчої особистості в 

системі дошкільної освіти. / С.О. Алексюк – Донецьк – Краматорськ, 

2003. – С.102-103. 

2. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти [Текст]. – 4- 

те вид., доопр. і доп. / А.М. Богуш. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с. 

3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і 

методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А.М. Богуш. 

– К.: Видавничий Дім «Слово», 2013.  

4. Гавриш Н.В. Проблема розвитку діалогічного мовлення дошкільників 

у лінґводидактичній системі А.М. Богуш // Дошкільна освіта. – 2009. – 

№ 4(26). – C. 13-18. 

5. Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку 

мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч.-

метод. посіб. К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. 384 с. 

6. Коваль О.В. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку у 

процесі мовленнєво-ігрової діяльності : досвід роботи вихователя. – 

Ржищів : 2013. – 80 с. 

 

  

Практичне заняття № 9 



Тема: Методика розвитку зв’язного  моногічного мовлення у 

дошкільників. 

План заняття 

1. Значення переказу літературних творів дітьми. Вимоги до творів для 

переказу дітьми, їх підбір для дітей різних вікових груп. 

2. Види переказу. Прийоми навчання переказу літературних творів. 

3. Структурні компоненти заняття з навчання переказу дітей дошкільного віку. 

Практичні завдання: 

1. Зробити письмовий аналіз запропонованого заняття з переказу літературного 

твору: 

а) визначити тип та вид заняття; 

б) структурні компоненти пропонованого заняття; 

в) методи й прийоми навчання. Їх доцільність; 

г) внести пропозиції щодо покращення роботи вихователя з дітьми за 

пропонованим конспектом заняття. 

Література: 

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей 

рідної мови: Підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. – К.: Видавничий дім 

«Слово», 2013. - С. 488-495. 

2. Дитина:Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту: О.В. Огневюк, К.І. Волинець, нук. Кер. Програмою: О.В.Проскура 

та ін. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. 

орг. Київміськради (КМДА), Київ. У-нт ім. Б. Грінченка. – 3-тє вид. доопр. Та 

доп. – К.: Київ, у-н-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 492 с. - С. 114-121; 182-191; 272-

290. 

 

 

  

Практичне заняття № 10 

Тема: Методика розвитку зв’язного мовлення у дошкільників. 

План заняття 

1. Значення переказу літературних творів дітьми. Вимоги до творів для 

переказу дітьми, їх підбір для дітей різних вікових груп. 

2. Види переказу. Прийоми навчання переказу літературних творів. 

3. Структурні компоненти заняття з навчання переказу дітей дошкільного віку. 

Виконання практичної роботи. 
1. Зробити письмовий аналіз конспекту  заняття (знайти та підготувати заняття) 

з переказу літературного твору: 

а) визначити тип та вид заняття; 

б) структурні компоненти пропонованого заняття; 

в) методи й прийоми навчання. Їх доцільність; 

г) внести пропозиції щодо покращення роботи вихователя з дітьми за 

пропонованим конспектом заняття. 

 

Список   літератури:  



1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання 

дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: Підручник – / А.М. 

Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. А.М. Богуш. Друге видання, доповнене. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – С. 450- 472; 495-507. 

2. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія. Навчальний посібник. /Упор. 

Богуш А. – К., 2005. – С. 308 – 310; 320 – 325; 127 - 137. 

3. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – 4-те вид., 

доопр. і доп. / А.М. Богуш. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с.  

4. Гавриш Н. Сім’я / Н. Гавриш // Методична скарбничка вихователя – 2014. 

- № 3. - С. 4-44.  

5. Гавриш Н. Ігри й іграшки / Н. Гавриш // Методична скарбничка 

вихователя – 2014. - № 4. - С. 4-39. 10. Гавриш Н. Моя країна – Україна! / 

Н.В. Гавриш // Методична скарбничка вихователя – 2014. - № 7. - С. 4-37.  

6. Товкач І.Є. Дидактичні ігри мовленнєвого змісту / А.В Пасічник, І.Є. 

Товкач // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей 

(педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.-метод. посіб. / Г.В. 

Бєлєнька, В.М. Вертугіна, Ю.О. Волинець та ін..; за заг. Ред.. Н.В. 

Кудикіної. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 220 с.- С. 75-119. 

 

 

Практичне заняття №11 

Тема: Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти з 

мовленнєвого розвитку дошкільників 

1. Роль завідувача і методиста в організації роботи з розвитку 

мовлення дітей в закладі дошкільної освіти.  

2. Зміст методичного і дидактичного матеріалу з розвитку 

мовлення дітей у методичному кабінеті.  

3. Планування й облік роботи з розвитку мовлення.  

4. Вимоги до планування занять з розвитку мовлення 

(спрямування, тематика, дидактичні цілі, динамічність, комплексний 

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

5. Плани проведення методичних консультацій для вихователів. 

Практична робота:  

1. Підібрати 2-3 методичні консультації для вихователя з розвитку мовлення 

дошкільників (різні вікові групи)  

Список   літератури:  

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання 

дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: Підручник – / А.М. 

Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. А.М. Богуш. Друге видання, доповнене. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – С. 450- 472; 495-507.  

2. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія. Навчальний посібник. /Упор. 

Богуш А. – К., 2005. – С. 308 – 310; 320 – 325; 127 - 137.  

3. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти [Текст]. – 4-те 

вид., доопр. і доп. / А.М. Богуш. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с.  



4. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Упорядник Богуш 

А.М.Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - С. 307-398.  

5. Гавриш Н. Сім’я / Н. Гавриш // Методична скарбничка вихователя – 2014. 

- № 3. - С. 4-44.  

6. Гавриш Н. Ігри й іграшки / Н. Гавриш // Методична скарбничка 

вихователя – 2014. - № 4. - С. 4-39.  

7. Гавриш Н. Моя країна – Україна! / Н.В. Гавриш // Методична скарбничка 

вихователя – 2014. - № 7. - С. 4-37.  

8. Товкач І.Є. Дидактичні ігри мовленнєвого змісту / А.В Пасічник, І.Є. 

Товкач // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей 

(педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.-метод. посіб. / Г.В. 

Бєлєнька, В.М. Вертугіна, Ю.О. Волинець та ін..; за заг. Ред.. Н.В. 

Кудикіної. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 220 с.- С. 75-119. 

 

 

 

Практичне заняття № 12 

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

1. 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. 

Список   літератури:  

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання 

дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: Підручник – / А.М. 

Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. А.М. Богуш. Друге видання, доповнене. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. - С. 678- 687.  

2. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання: методичний посібник : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. 

Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 2015. – 192 с.  

3. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Дошкільна лінгводидактика: 

Хрестоматія. Навчальний посібник./Упоряд. Богуш А. – К., 2005. – С. 650 

– 704; 671- 674; 694 – 704.  

4. Товкач І. Є. Дидактичні ігри мовленнєвого змісту / А. В. Пасічник, І. Є 

Товкач // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей 

(педагогічний супровід до програми «Дитина») : навч.-метод. посіб. / Г. 

В. Бєлєнька, В. М. Вертугіна, Ю. О. Волинець та ін..; за заг. ред.. Н. В. 

Кудикіної. – К.: Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – С. 75-119.  

5. Товкач І.Є. Звуки. Букви. Читання: навчальний посібник для дітей 

старшого дошкільного віку : у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. – Х. : В-во «Ранок». – 

2015. – 80 с. – (Серія «Віконечко у світ грамоти»). 8. Товкач І. Любов до 

книги плекаємо змалку / Ірина Товкач // Дошкільне виховання. - 2012. - № 

11. – С. 12-14.  



6. Товкач І.Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у 

ході мовленнєвих занять [Текст] / І.Є. Товкач «Роль та місце психології та 

педагогіки у формуванні сучасної особистості»: Збірник тез міжнародної 

науково-практичної конференції: (М. Харків, Україна, 14-15 лютого 2014 

року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних 

досліджень» 2014. – 108 с. – С. 92-97. 

7. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови 

дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 

6.010101 «Дошкільна освіта». К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. 376 с. 

8. Богуш А.М., Маліновська Н.В. Перші кроки грамоти: передшкільний вік: 

навч. посіб. К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. 424 с. 

 

 

Практичне заняття № 13 

Тема: Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової української 

школи з питань розвитку мовлення дітей. 

1. Наступність у працях учених. Наступність і перспективність 

мовленнєвого розвитку  

2. дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу 

Практичне заняття: зробити добірку вправ та дидактичних ігор з розвитку 

мовлення (по 2-3 на кожну вікову групу - зробити презентацію!) 

Список   літератури:  

1. Богуш А. Наступність дошкільної і початкової ланок освіти як 

педагогічна проблема / Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2006. – № 2. – (Серія 

"Педагогіка"). – С. 58–61. 

2. Волинець К. І. Наступність дошкільної та початкової освіти як умова 

успішної самореалізації особистості / Волинець К. І., Волинець Ю. О., 

Стаднік Н. В. // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and 

Psychology. – 2016. – № 40 (4). – С. 84–88. 

3. Діти і соціум : особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку : монографія / [Богуш А. М., Варениця Л. О., Гавриш Н. В. 

та ін.]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с. 

4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності 

дошкільної та початкової освіти / Додаток до листа МОН України від 

19.04.2018 № 1/9-249. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app 

/media/doshkilna/nastupnist/list.pdf. – Назва з екрана. 

5. Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання 

дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Коломієць Леся Ігорівна. – Вінниця, 2013. – 219 с. 

https://mon.gov.ua/storage/app%20/media/doshkilna/nastupnist/list.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app%20/media/doshkilna/nastupnist/list.pdf


6. Назаренко Г. Н. Організаційно-методичні умови забезпечення 

наступності в навчанні дітей дошкільного віку та молодшого шкільного 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.09 "Теорія навчання" / Г. Н. Назаренко. – Кривий Ріг, 2002. – 20 с. 

7. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Тамара Іллівна Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 

с. 

8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник [для студентів 

педагогічних факультетів]. – К. : Абрис, 1997. – 416 с. 

9. Тарасенко Г. С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності 

дошкільної і початкової освіти (контекст пошуку оновлення 

методологічних та методичних засад / Г. С. Тарасенко // Актуальні 

проблеми формування творчої особистості педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Вінниця : ТОВ 

"Нілан – ЛТД" 2015. – С. 9–15. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 14 

Тема:  Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність, структура, методика організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

1. Функції художньо-мовленнєвої діяльності. Короткий 

історичний огляд вивчення проблеми художньо-мовленнєвої діяльності у 

вітчизняній та зарубіжній лінгводидактиці.  

2. Педагогічний внесок К.Ушинського, С.Русової, О.Лещенко, 

А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Карпінської, Є.Фльориної, С.Чемортан, 

О.Ушакової в розробку цієї проблеми.  

3. Художньомовленнєва компетенція як комплексна 

характеристика особистості.  

4. Завдання формування художньо-мовленнєвої компетенції в 

закладі дошкільної освіти.  

5. Організовані та неорганізовані форми художньо-мовленнєвої 

діяльності, їх використання в різних вікових групах.  

6. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності як 

наука. Зміст діагностувальних методик виявлення рівнів сформованості 

навичок художньо-мовленнєвої діяльності 

Практичне завдання:  

1. Підготувати реферат на тему: «Педагогічний внесок ……. в розвиток 

художньо-мовленнєвої діяльності»  (К.Ушинського, С.Русової, О.Лещенко, 



А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Карпінської, Є.Фльориної, С.Чемортан, О.Ушакової – 

обрати одного з перелічених вчених)  

2. Підготувати презентацію на тему: «Діагностувальні методики на виявлення 

рівня сформованості навичок художньо-мовленєєвої діяльності» (на різні вікові 

групи до 5 методик)  

 

 Список   літератури:  

1. Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років / О. 

Аксьонова, А. Аніщук, Л. Артемова [та ін]; наук. кер О. Кононко. Київ : 

ТОВ «МЦФЕР Україна». 2019. 488 с. 

2. Біла І.М. Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці. 

Практична психологія і соціальна робота. 2014. № 1. С. 48. 

3. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Харків: Ранок, 

2012.  

4. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика 

навчання дітей рідної мови : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К. : Вища 

школа, 2007. 542 с.  

5. Богуш А.М., Березовська Л.І. Творче самовираження дошкільників у 

художньо-мовленнєвій діяльності : монографія. О.: М.П. Черкасов, 2008. 

203 с.  

6. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації 

художньомовленнєвої діяльності дітей в дошкільному навчальному 

закладі. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів 

дошкільної освіти. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 304 с.  

7. Богуш А.М., Луцан Н. І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: 

мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2008. 256 с.  

8. Гавриш Н.В. Методика формування художньо-мовленнєвої діяльності 

старших дошкільників на різних етапах навчання. Лінгводидактика в 

сучасних закладах освіти: кол.монографія / Під ред. Богуш А.М. Одеса: 

ПНЦ АПН України, 2001. 230 c.  

9. Гавриш Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому просторі. 

Дошкільне виховання. 2006. № 3. С.15–19.  

10. Коченгіна М.В. Використання художньої літератури для дітей у 

навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу: 

науковометодичний посібник. Харків: Харківська академія неперервної 

освіти, 2012. 180 с. 

 

 



 

Практичне заняття № 15 

Тема: Методика організації образотворчо-мовленнєвої, театрально-ігрової 

та театрально-мовленнєвої діяльності дітей.  

1. Твір образотворчого мистецтва як продукт вербалізації 

внутрішнього світу митця. «Графічне мовлення». Зміст поняття «графічне 

мовлення» 

2. Способи взаємозв'язку мовленнєвого й образотворчого видів 

діяльності та зумовлені типи зв'язних висловлювань дітей. Дослідження 

Р. Жуковської, Т.Постоян, С. Ласунової, Р. Чумічової. 

3. Використання творів живопису як ілюстрації до літературних 

творів. Ілюстрації, їх види.  

4. 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.).  

5. Види театрів в ЗДО та методика їх використання в різних 

вікових группах (настільний, картонажний, ляльковий, театр іграшок, 

тіньовий, фланелеграф, пальчиковий театр, театр живих тіней, 

«театральна антресоль») .  

 

Практичні завдання:  

1. Створити схему «Ілюстрації та їх види»  

2. Створити презентацію про один з видів театру :  настільний, картонажний, 

ляльковий, театр іграшок, тіньовий, фланелеграф, пальчиковий театр, театр 

живих тіней, «театральна антресоль» (з фотоприкладами та відео 

фрагментами»)  

Список   літератури: 

1. 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.  

2. Богуш А.М.,Орланова Н.П., Зеленко Н.І, Лихолетова В.К. Методика розвитку 

рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. - К.: Вища 

школа, 1992. – 414с.  

3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. – К.: Видавничий 

дім «Слово». – 2012.  

4. Ветлугина Н.А. Самостоятельная художественная деятельность 

дошкольников. / Н.А.Ветлугина и др., Под ред. Н.А.Ветлугиной. – 

М.Педагогика, 1980.  

5. Пасічник А.В. Торкнутися струн дитячої душі // Дошкільне виховання. – 

2012. – № 8. – С. 7-10.  

6. Товкач І.Є. Любов до книги плекаємо змалку // Дошкільне виховання. – 2012. 

– № 11. – С. 11-13. 



7. Іваненко О.А. Методика діагностування сформованості здатності дітей 

дошкільного віку до художньо-творчої самореалізації на музичних заняттях в 

школах мистецтв / О.А. Іваненко // Вісник Інституту розвитку дитини: [збірник 

наукових праць] / Серія: Філософія, педагогіка, психологія. - К.: Вид-во НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2013. - Вип. 27. - С.123-128.  

8. Іваненко О.А. Методика формування здатності до художньо-творчої 

самореалізації дітей дошкільного віку до художньо-творчої самореалізації на 

музичних заняттях в школах мистецтв / О.А. Іваненко // Вісник Інституту 

розвитку дитини [збірник наукових праць] / Серія: Філософія, педагогіка, 

психологія. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - Вип. 28. - С.64- 

71. 

 

Практичне заняття № 16 

Тема : Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання 

1. Культура мовлення та виразне читання як педагогічна 

дисципліна.  

2. Мова і мовлення в аспекті лінгводидактики.  

3. Поняття «культура мовлення». Нормативність культури 

українського мовлення. Культура мовленнєвого спілкування. 

4. Причини низької мовленнєвої культури. 

5. Поняття «виразність», «виразне читання». 

6. Принципи та умови виразного читання. 

7. Історія виникнення українського мовленнєвого етикету. 

Мовленнєвий етикет у різних ситуаціях спілкування.  

8. Види вітань. Характеристика побудови тексту вітання. 

 

Практичні завдання:  

1. Підготувати повідомлення на тему: «Вчення 

К.Станіславського про словесну дію» 

2. Створити відеопрезентацію на тему: «Історія виникнення 

українського мовленнєвого етикету» (відео-приклади представити)  

 

Список   літератури: 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. 

редакцією О. Сербенської: Посібник. – Львів, 1994. – С. 15 – 19.  

2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови Н. Д. Бабич. – 

Львів: Світ, 2003. – С. 191 – 330.  

3. Загнітко А. П., Данилюк І. Г., Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007 / А. П. Загнітко, 

І. Г. Данилюк. – С. 4 – 8. 

4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., випр. / М. Г. 

Зубков. – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – С.12 – 17.  

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – 

Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – С. 38 – 75.  



6. Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К. : В.Ц. 

«Академія», 2007. – С. 5 – 24.  

7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: 

Каравела, 2008. – С. 52 – 61. 

 

 

Практичне заняття № 17 

Тема: Мовні та позамовні (рухові) засоби виразності 

1. Класифікація немовних засобів виразності мовлення. Жести 

як компонент позамовної виразності.  

2. Міміка. Правила застосування позамовних засобів виразності 

у читанні художніх творів.  

3. Елементи техніки виразного читання. Дихання. Типи дихання.  

4. Дикційна та орфоепічна чистота мовлення.  

5. Голос. Постановка голосу. Якості розвиненого голосу. Гігієна 

голосу 

 

Практичне завдання:  

Розробити пам’ятку «Гігієнічні правила дихання» 

  

Список   літератури: 

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів, 1990. – 232 

с.   

2. Гриб В.П. Постановка мовного голосу / В.П. Гриб. – Луцьк, 2001.  

3. Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Грищенко. – 

К., 2005  

4. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: 

Навч. посіб. / Ю.П. Єлісовенко ; За ред. В.В. Різуна. – К. : Атака, 2008. – 

204 с.  

5. Миронченко В.Я. Основи інформаційного мовлення / В.Я. Миронченко. – 

К., 1995.  

6. Овчинникова О. П’ять кроків до гарного мовлення. Мовленнєва 

комунікація: техніка мовлення / О. Овчинникова. – Одеса, 1997.   

7. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії : Посіб. для вчителів / 

Г.А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 224 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 4. «Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної 

лінгводидактики» (2 год). 

Навчально-розвивальні можливості заняття: 

Можна дізнатися: про становлення та розвиток теорії і методики розвитку 

мовлення як науки на різних історичних етапах; роль фундаторів первинного 

навчання дітей рідної мови у становленні цієї науки; динаміку в цілепокладанні 

щодо основних завдань і напрямів мовленнєвої роботи з дошкільниками. 

Можна навчитись: опрацьовувати першоджерела, складати анотації на 

праці видатних науковців; брати участь у дискусії з проблем розвитку мовлення 

дошкільників; ставити запитання, формулювати самостійну думку. 

Можна вдосконалити: вміння працювати з текстами статей фундаторів 

дошкільної лінгводидактики; розвинути власні інтелектуальні та комунікативні 

здібності, діамонологічну компетенцію. 

Запитання для обговорення: 

- Основні положення вчення К. Ушинського про мову. Три мети 

первинного навчання дітей рідної мови. 

- Принципи навчання дітей рідної мови, за К. Ушинським. Які з них 

залишаються актуальними в сучасній дошкільній освіті? У чому полягало 

значення книги «Рідне слово» в той час? Чи актуальна книга для сучасної 

методики? 

- Становлення дошкільної лінгводидактики в Україні. Який внесок В.О. 

Сухомлинського в методику розвитку рідної мови? Сучасні наукові школи, які 

діють в Україні та у країнах СНД з проблем навчання дітей мови і розвитку 

мовлення. 

- Як у різних наукових концепціях усвідомлювали цілі первісного 

навчання дітей рідної мови? 

Практичні завдання: 



1. Підготуватися до співбесіди за змістом статей К. Ушинсьнкого. 

2. На основі опрацьованих праць І. Огієнка,С. Русової скласти 

кросворд, зашифрувавши в ньому основні моменти їхньої педагогічної, 

зокрема лінгводидактичної спадщини. 

3. Підготуватися до співбесіди за самостійно складеною схемою 

«Історія становлення дошкільної лінгводидактики». 

4. Опрацювати відповідний темі матеріал з підручника. 

5. Скласти список творів К.Д. Ушинського та В.О. 

Сухомлинського, що доступні дітям дошкільного віку. 

6. Сформулювати рекомендації з використання педагогічної 

спадщини В.Ф. Одоєвського, К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського, 

С.Ф. Русової (за вибором) у практиці роботи дошкільних закладів. 

Література: 

1. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: [навчально - 

методичний посібник за кредитно – модульною системою організації 

навчального процесу для студентів вищих навчальних закладів 

факультетів дошкільної освіти]/ В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К. 

2. : Видавничий дім «Слово», 2014. – 384 с. 

3. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : 

[підручник] / За ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. 

– 704 с. 

4. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів / упорядник Богуш 

А.М. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с. 

5. Котик Т. Українська дошкільна лінгводидактика: історія, здобутки, 

перспективи : [монографія] / Тетяна Котик. - Одеса: СВД М.П. Черкасов, 

2004. – 296 с. 

Короткий теоретичний коментар до теми 

В Україні дослідження проблем розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку було започатковано наприкінці 50-х - на початку 60-х років XX ст. й 

активізувалось у 90-х роках. Так, О. Лещенко, вивчаючи роль і місце бесід за 

змістом художніх творів, розробила цінні методичні прийоми проведення бесід 

після художнього читання. (Вона є автором (та співавтором) підручників з 

методики розвитку мовлення
1
.) 

Особливості словникової роботи з дітьми дошкільного віку досліджували 

Н. Савельєва, В. Коник, А. Іванєнко та ін. Роботу з дидактичною картинкою 

вивчала Л. Глухенька
2
, з репродукціями художніх картин -М. Івашиніна. 

Українські вчені розглядали і проблему навчання дітей зв'язного 



мовлення (Н. Орланова, О. Коненко та ін). Так, Н. Орланова розробила 

методику навчання дітей творчого розповідання, самостійного складання казок. 

Проблему мовленнєвої підготовки дітей до школи, формування у них 

чистого й правильного мовлення в умовах двомовності досліджувала А. 

Богуш
3
. У дослідженнях А. Зрожевської вивчалося питання формування 

зв'язного описового мовлення в середній групі дошкільного закладу. Результати 

дослідження засвідчили можливість і необхідність уведення до програми 

розвитку зв'язного мовлення у дітей віком до чотирьох років навичок і вмінь, 

формування яких забезпечить правильну побудову текстів-описів. 

У 70-90-х роках в Україні було опубліковано низку методичних і 

навчальних посібників з різнобічного розвитку мовлення дітей (О. Жильцова, 

А. Богуш, А. Іванєнко). 

Останніми роками відбулися істотні зміни в програмах виховання та 

навчання дітей дошкільного віку. Вперше в історії дошкільного виховання в 

нашій країні у програмах було виокремлено як самостійні розділи: «Розвиток 

мовлення», «Ознайомлення дітей з явищами су- спільного життя», «Художня 

література» та організовано відповідні заняття. Це дало змогу вихователям 

більш поглиблено працювати над розвитком мовлення дітей. 

Новий етап розвитку української лінгводидактики, зокрема 

експериментального дослідження з розвитку мовлення дітей, розпочався у 90-х 

роках XX ст., у період розбудови України як самостійної держави при 

Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. 

Уіпинського та Південному науковому центрі АПН України (м. Одеса). 

Дослідження здійснювалися за такими напрямами: історичний аспект 

становлення і розвитку вітчизняної дошкільної лінгводидактики; методика 

розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови; методика навчання дітей 

української мови в російськомовних дошкільних закладах; підготовка студентів 

дошкільних факультетів до навчання дітей української мови. 

Процес реформування національної освіти неможливий без вдумливого, 

критичного переосмислення і використання наукового доробку попередніх 

поколінь на підставі узагальнення результатів теоретичного аналізу, вивчення 

наукових, методичних джерел. Розгляньмо періоди становлення і розвитку 

вітчизняної дошкільної лінгводидактики, запро- поновані Т. Садовою. 

I період — друга половина XIX ст. - обґрунтування значення рідної мови 

для виховання особистості, активні пошуки і розроблення головних принципів, 

методів і форм розвитку мовлення дітей, визначення змісту мовної освіти щодо 

соціально-культурних умов розвитку держави. 

II період - початок XX ст. - 20-ті роки XX ст. - розроблення 

концептуальних засад мовної освіти в умовах національного 

дитячого садка, використання національних засобів у мовному 

вихованні особистості. 

III період - 20-40-ві роки XX ст. - перехід від окремих 

методичних розроблень до узагальнення досвіду освітніх закладів 

розроблення питань змісту та теорії методів навчання дітей мови, 

утвердження в радянській науці методики розвитку мовлення як 



окремої галузі. 

ІV період — 40—60-ті роки XX ст. - розроблення психологічних і 

теоретичних засад дошкільної лінгводидактики за основними напрямами 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку, створення методичного 

забезпечення процесу навчання дітей рідної мови. 

СТРУКТУРНО-ОПОРНІ СХЕМИ ТА ТАБЛИЦІ



«ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 

«Періодизація становлення і розвитку вітчизняної дошкільної 

лінгводидактики» 

(за Т.А. Садовою) 

 

«Ґенеза вітчизняної дошкільної лінгводидактики» 

За Т.А. Садовою 

 

Період 

 

Концептуальні положення 

 

І період - друга 

половина ХІХ 

століття 

Обґрунтування значення рідної мови для виховання 

особистості, активні пошуки і розроблення головних 

принципів, методів і форм розвитку мовлення дітей, 

визначення змісту мовної освіти щодо соціально-культурних 

умов розвитку держави. 

 

II період — 

початок XX от. 

- 20-ті роки 

XX 

століття 

 

Розробка концептуальних засад мовної освіти в умовах 

національного дитячого садка, використання національних 

засобів у мовному вихованні особистості. 

 

III період — 

20—40-ві роки 

XX століття 

Перехід від окремих методичних розробок до узагальнення 

досвіду освітніх закладів, розроблення питань і змісту та 

теорії методів навчання дітей мови, утвердження в радянській 

науці методики розвитку мовлення як окремої галузі. 

 

IV період — 

40—60-ті роки 

XX століття 

Розробка психологічних і теоретичних засад дошкільної 

лінгводидактики за основними напрямами розвитку мовлення 

дітей дошкільного віку, створення методичного забезпечення 

процесу навчання дітей рідної мови. 

 



Становлення та розвиток дошкільної лінгводидактики у зарубіжних 

країнах  

 

Ян Амос Коменський (1592—1670) 

— відомий слов’янський педагог, 

один із перших засновників-

теоретиків методики рідного мовлення 

дітей дошкільного віку. 

● Виховання дітей від народження 

до шести років повинно відбуватись у 

материнській школі, що є своєрідною 

формою сімейного виховання. 

● У дошкільному віці необхідно 

закласти першооснови загальної 

освіти. 

● Основою розвитку мови дітей є 

чуттєвий досвід, безпосереднє 

ознайомлення з предметами та 

явищами навколишнього світу. 

● Мовлення розвивається на 

основі граматики, риторики, поетики. 

● Використовувати художню 

літературу, оповідання, казки, байки. 

● Заняття з розвитку мовлення 

проводити у формі гри. 

Праці: 

- «Материнська школа», 

- «Велика дидактика», 

- «Світ чуттєвих речей в 

малюнках». 

В.Ф. Одоєвський (1804—1869) — 

організатор і теоретик дошкільного 

виховання в Росії (30—40 роки ХІХ 

ст.). 

● Організатор перших притулків 

для дітей (прообразу перших дитячих 

садків). 

● Створив низку посібників, в 

яких значне місце відводив розвиткові 

мови дітей та ознайомленню з 

навколишнім. 

● Рекомендації шодо розвитку 

діалогічного мовлення засобами 

проведення бесід та розмов з дітьми, 

взірцем мови наставниці. 

● Вимоги до мовлення вихователя 

(простота, точність, стислість, 

щирість, правдивість, душевність). 

Праці: «Наука до науки. Книжка 

дідуся Іринея»; «Положення про 

дитячі притулки»; 

«Наказ особам, які безпосередньо 

завідують дитячими притулками». 

Твори для дітей: «Мороз Іванович», 

«Містечко в табакерці», «Два дерева», 

«Срібний карбованець» та ін. 



Є.М. Водовозова (1844—1923) 

Заклала основи сучасної методики 

розвитку мовлення дітей та 

ознайомлення з навколишнім світом. 

● Ідея народності виховання 

(навчання і виховання дітей 

дошкільного віку на національному 

фундаменті, на рідній мові, народних 

піснях, казках, загадках, приказках). 

● Основа розвитку мови - 

розвиток органів чуття. 

● Принципи ознайомлення з 

довкіллям: від ближнього до 

віддаленого, від простого до 

складного, від конкретного до 

абстрактного. 

● Зміст ознайомлення дітей з 

навколишнім (з ускладненням). 

● Використовувати загадки, 

прислів’я, казки, байки. 

● Картини використовувати лише 

у крайньому випадку. 

● Шляхи розвитку рідної мови 

дітей дошкільного віку. 

● Ігри з лялькою — важливий 

метод розвитку рідної мови. 

Праця: 

«Розумове і моральне виховання дітей 

від 

першого вияву свідомості до 

шкільного віку» (1871-1913). 

Є.О. Фльорина (1889-1952) 

Перша жінка - доктор педагогічних 

наук, професор у галузі дошкільної 

педагогіки, автор програми «Методика 

розвитку мовлення для дошкільних 

відділень педвузів». 

● Значення художньої літератури 

у вихованні дітей. 

● Використання методів у 

розвитку мовлення дітей: бесіда, 

розмова, художнє читання, розповідь, 

радіослухання. 

● Опертя на чуттєвий досвід у 

словникові роботі. 

● Методи розвитку діалогічного 

мовлення: розмова, бесіда. 

● Види бесід: вступна, 

супроводжуюча, заключна. 

● Методи начання зв’язного 

мовлення: розповіді про іграшки, з 

власного досвіду, творчі розповіді. 

● Створення у дитячому садку 

самодіяльної книги дитячих 

розповідей. 

Праці: 

- «Яка книжка потрібна 

дошкільнику» (1928), 

- «Живе слово в дитячому садку» 

(1933), 

- «Художнє слово дошкільнику» 

(1939, 1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Історичний огляд становлення вітчизняної дошкільної лінгводидактики 

 

 

Т.Г. Шевченко (1814—1861) 

● Розумів величезну роль освіти 

і в першу чергу письменності для 

пригніченого народу. 

● Мріяв розгорнути широку 

діяльність у галузі освіти. 

«У школі нас усього, усього, що 

тільки є, навчають, окрім своєї 

милої рідної мови. 0, школо, як би 

тебе швидше перешкодити». 

Праці: 

- «Букварь южнорусский» 

(1861) 

Для дітей: 

«Встала весна...», «Тече вода з-під 

явора», «Думи мої, думи мої...», 

«Садок вишневий коло хати», 

«Зоре моя вечірняя...», «За сонцем 

хмаронька пливе...», «Барвінок цвів і 

зеленів», «Заповіт» та ін. 

О.В. Духнович (1803—1865) 

● Сприяв потягу українського 

населення до освіти і знань. 

● Створив перший 

систематизований підручник для 

народних вчителів. 

● Відстоював право українців на 

школу з рідною мовою навчання; 

вказував на необхідність розвивати 

пізнавальну активність дітей. 

Праця: 

- «Книжка читальна для 

початківців» (1847). 

М.С. Шашкевич (1811—1843) 

Зумів проникнути в «тайни 

творчості народного духу», 

заспівати «власним язиком 

народним». 
● Боротьба за школу з 

українською  мовою навчання; 

● Збирання та вивчення 

народної творчості; 

● Відстоювання права на

 існування української 

● літературної мови. 

П.О. Куліш (1819-1897) 

Представник епохи освітнього 

відродження в Україні. 

● Створив український

 правопис - 

«кулішівка». 

● Радив виховувати любов до 

рідного краю, народу, його історії і 

культури. 

«Найперше діло в отцематері 

повинно бути, щоб дитину своєю 

рідною мовою до розуму 

доводити». 

Праця: 



Праці: 

- «Азбука і abecadlo» (1836), 

- «Читанка для малих дітей» 

(1850). 

Для дітей: 

- «Олена». 

- Українська «Граматика» 

(1854); (1861). 

 

 

 

Історичний огляд становлення та розвитку 

 дошкільної лінгводидактики як науки 

С. Русова (С.Ф. Ліндфорс)  

(1856-1940) 

● Фундатор національного 

дошкільного виховання в Україні. 

● Стрижнем концепції 

національного виховання 

дошкільнят у своїх працях визначає 

рідну мову. 

● Радить «садівницям» у процесі 

роботи у національному дитячому 

садку враховувати 

менталітет і психологію 

українського народу. 

Праці: 

«Дошкільне виховання», «Теорія і 

практика дошкільного виховання», 

«Нові методи 

дошкільного виховання», «Нова 

школа». 

Г. Ващенко (1878-1967) 

● Запропонував українську 

національну систему освіти. 

● Виховний ідеал української 

людини вбачав у пісенному фонді 

України, у звичаях українського 

народу, в його літературі, мистецтві, 

у 

християнській вірі та історичному 

минулому. 

● У систему національного 

виховання має входити родинне 

виховання. 

Праці: 

«Загальні методи навчання» (1927), 

«Виховний 

ідеал» (1940), «Періоди в розвитку 

дитини і дитяча література». 



І. Огієнко (1881-1971) 

● єдність і соборність 

української нації та держави; 

● пов’язує рідну мову з 

державними цінностями; 

● стрижнем концепції є 

оволодіння кожним громадянином 

соборною літературною мовою; 

● започаткував нову галузь 

науки - науку про рідномовні 

обов’язки; 

● навчання дошкільників рідної 

мови як найвищої соціально-

духовної, соціально- культурної 

цінності. 

Праці: 

«Рідна мова», «Наука про 

рідномовні обов’язки», 

«Рідне навчання», «Українська 

граматика». 

О. Ольжич (Кандиба) (1907—1944) 

● дошкілля започатковує 

розбудову 

національного виховання як молоді, 

так і всього народу; 

● в основі дошкільного 

виховання має бути ' народність як 

«підвалина національної культури 

взагалі»; 

● у центрі національного 

виховання має бути рідна мова; 

● для розвитку рідної мови дітей 

слід використовувати українські 

байки, казки, перекази, вірші, 

оповідання та кращі зразки класиків 

зарубіжної літератури. 

Праці: 

«Українське дошкілля», 

«Дошкілля». 



Лінгводидактична концепція Костянтина Дмитровича Ушинського 

 

К.Д.Ушинсышй 

(1824-1870) 

● Засновник методики початкового навчання дітей рідної мови. 

● Основоположник звукового аналітико-синтетичного методу навчання 

грамоти. 

● Заклав фундамент сучасної методики художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей. 

● Місце і роль 

рідної мови у житті 

народу, країни, дитини. 

● Значущість рідної 

мови у засвоєнні 

іноземної мови. 

● Роль наочного 

навчання у системі 

навчання рідної мови. 

● Використання 

усної народної 

творчості у розвитку 

мови. 

Визначив три мети в 

навчанні дітей рідної 

мови: 

1. вводити дитину в 

скарбницю рідної мови; 

2. розвивати дар 

слова; 

3. сприяти 

засвоєнню граматичних 

законів мови. 

Методи і прийоми 

розвитку мовлення: 

● бесіда; 

● ознайомлення з 

образотворчим 

мистецтвом; 

● читання 

художньої літератури; 

● розповіді дітей; 

● систематичні 

вправи. 

Праці: 

- «Рідне слово» (книга і стаття) 

«Дитячий світ» 

- «Перші заняття рідною 

мовою» 

- «Про час початку навчання» 

«Організація початкового навчання» 

- «Про наочне навчання» 

Твори для дітей 

- «Чотири бажання» 

- «Півник з родиною» 

- «Бджілка на розвідці» 

- «Чуже яєчко» 

- «Гадюка» та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лінгводидактична спадщина Ізмаїла Івановича Срезневського 

 

 

І.І. Срезневський (1812—1880) Учений-філолог, 

славіст, фольклорист, етнограф, педагог і методист 

● Автор оригінальної лінгводидактичної концепції щодо значення рідної 

мови в житті людини і суспільства. 

● Стрижень концепції - вимога глибокого знання рідної мови кожним 

громадянином країни. 

● Пов’язує початок вивчення рідної мови з розвитком духовних сил 

дитини. 

● Наголошував на вивченні рідної мови, яка є основою всіх знань 

дитини. 

● У знанні мови - знання внутрішні (знання про себе, для задоволення 

внутрішніх потреб розуму), знання зовнішні (для інших, для задоволення 

інших вимог). 

● Знання мови за двома ступенями: нижчий (обов’язковий для всіх) і 

вищий (притаманний педагогам, ученим тощо). 

● У дошкільному віці завдання розвитку спілкування і зв’язного 

мовлення передує словниковій роботі. 

● Принципи поступовості, природовідповідності у навчанні дітей рідної 

мови, свідомості і міцності засвоєння знань. 

● Вказував на необхідність дотримання правил розвитку мови дітей 

дошкільного віку. 

● Вивчення іноземних мов на основі рідної і в певній послідовності. 

● Здійснювати підготовку руки дитини до письма. 

● Навчати дітей правильної зрозумілої мови. 

● Вчити дітей слухати розповіді, стимулювати до переказування 

прослуханих оповідань. 



● Прищеплювати любов до слухання та читання книг. 

● Широко використовувати усну народну творчість, твори мистецтв. 

Праці: 

- «Про вивчення рідної мови взагалі й особливо в дитячому віці» 

- «Правила навчання рідної мови» 

- «Запорізька старина» (1833—1838) 

 

 



Лінгводидактична концепція Єлізавети Іванівни Тихєєвої 

Є.І. Тихеєва (1867-1949) 

Засновник методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку в Росії. 

● Центральне місце у спадщині — вчення про значення рідної мови у 

житті дитини, в її розумовому розвитку. 

● Перша застосувала термін «навчання мови» у дошкільному закладі. 

● Визначила необхідність починати навчання дітей рідної мови задовго до 

школи. 

● Основна роль — принципи наочності (реальні предмети — іграшки — 

картинки). 

● В основу розвитку мови дітей дошкільного віку — чуттєвий досвід. 

● Автор методів: екскурсії-огляди в межах дошкільного закладу, показ із 

називанням. 

● Різноманітні види занять з іграшками та реальними предметами. 

● Види занять з картинками: перелік, описування предметних картинок; 

зіставлення, порівняння опису зображених предметів; систематизація та 

класифікація картинок; добір картинок до теми вірша, оповідання; розповіді за 

картинками. 

● Види занять («Заняття по живому слову»): розмови з дітьми, доручення 

та запитання, бесіди, розповіді, читання, листи, заучування віршів. 

● Своєрідність методики: в її основу покладені види діяльності та різні 

види ігор і занять («Картини», «Екскурсії» тощо), а не спеціальні 

завдання з розвитку мовлення. 

● Тематика, вимоги, методика проведення бесіди. 

● Основна увага - збагачення словника, розвиток зв’язного мовлення. 

● Методи навчання рідної мови: спостереження, екскурсії, екскурсії-

огляди, дидактичні вправи. 

● Засоби розвитку мовлення дітей: усна народна творчість, художня 

література, свята. 

● Методика розвитку мовлення дітей раннього віку. 

● 3 6—7 років починати навчати грамоти. 

● Роль сім’ї у розвитку мови дітей. 

Праці: 

- «Російська грамота» (1905) , 



- «Розвиток мовлення дошкільника» (1937, 194В, 1967, 1971, 1981) 

- «Рідна мова та шляхи до її розвитку» (1913, 1923) 

- «Ігри і заняття маленьких дітей» (1935, 1965) 

 

 



Лінгводидактичні погляди Софії Федорівни Русової 

 

С.Ф.Русова (1856—1940) 

Фундатор концепції національного українського дошкільного закладу. 

Стрижнем авторської концепції є дитина як «найдорожчий скарб у кожного 

народу». Рідна мова є центральною ознакою українського національного 

дошкільного закладу. 

Провідні концептуальні принципи побудови українського національного 

дошкільного закладу 

● Науковість 

● Виховання і навчання на національному ґрунті 

● Природовідповідність 

● Естетично-емоційна та духовно-релігійна спрямованість виховання 

● Принцип краєзнавства та регіональності 

● Максимально активна діяльність дітей 

● Органічне поєднання народної педагогіки із сучасними дослідженнями 

родинного та суспільного виховання 

● Виховання та навчання дітей рідною мовою 

Основні положення лінгводидактичної спадщини 

● Розробила теоретичні й методичні засади національної лінгводидактики. 

● Започаткувала методичну платформу розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку. 

● Центром усіх методичних систем є дитина з усіма її вродженими і 

набутими нахилами та здібностями. 

● Дошкільний вік є фундаментальним, сенситивним в інтелектуальному та 

мовному розвитку дітей. 

● Провідним засобом мовленнєвого розвитку й навчання мови є кращі 

зразки українського фольклору, мистецтва, художні твори. 

Праці: 

«Дошкільне виховання», «Теорія і   практика   дошкільного виховання», «Нові   

методи дошкільного 

 



Вклад зарубіжних вчених 

у розробку питань дошкільної лінгводидактики 

 

Вклад зарубіжних вчених 

у розробку питань дошкільної лінгводидактики 

Г.Ляміна, В.Логінова, 

М.Коніна, Ю.Ляховська, 

В.Гербова та ін. - 

дослідження проблеми 

словникової роботи в 

дошкільному закладі. 

Д.Ельконін, Л.Журова, 

Г.Белякова, Є.Струніна, 

Г.Тумакова та ін. - 

розробка методики 

розвит- ку звукового 

аналізу слів та навчання 

грамоти. 

Е.Короткова, О.Ушакова, 

Н.Виноградова, 

А.Бородич, В.Ядешко - 

дослідження різних 

аспектів розвитку та 

навчання дітей 

зв’язного мовлення. 

Є.Радіна - 

розробка питань 

методики розвитку 

діалогічного мовлення, 

зокрема, бесіди як 

провідного 

методу розвитку діалогу 

на заняттях. 

Л.Пеньєвська - вперше 

розробила зміст 

навчання дітей рідної 

мови. 

М.Фомічова - 

дослідження проблеми 

виховання правильної 

вимови у дітей. 

Ф.О.Сохін - 

дослідження проблеми 

усвідомлення дітьми 

рідної мови, методик 

лінгвістичного 

виховання 

дошкільників. 

М.Лаврик (Молдова) - 

розвиток писемної 

форми мовлення дітей у 

процесі складання 

листів. 

С.Чемортан (Молдова) - 

художньо-мовленнєва 

діяльність дітей, 

організація і проведення 

літературних ранків і 

розваг. 

А. Ількова 

(Придністров’я) - 

збагачення словника 

дітей прислів’ями й 

приказками. 

Н.Старжинська 

(Білорусь) - методика 

розвитку білоруського 

мовлення з навчання 

грамоти 

дітей. 

Т.Юртайкіна (Латвія) - 

методика словникової 

роботи, розуміння дітьми 

семантики слів. 

 



Сучасні дослідження з проблем дошкільної лінгводидактики 

 

Дослідження здійснюються у таких напрямах: 

● історичний аспект становлення розвитку дошкільної лінгвоидактики 

та творче використання спадщини минувшини в сучасному 

дошкільному закладі (Т.А.Садова, 

О.С.Ткачук, Н.В.Маліновська, І.Н.Непомняща, О.М.БІла, І.М.Кардаш, 

В.А.Пікінер); 

● теоретичні засади і концепти становлення дошкільної 

лінгводидактики як галузі (Т.М.Котик); 

● методика навчання української мови в дошкільних закладах 

національних спільнот та іноземної мови (ВА.Ляпунова, Л.І.Фесенко 

(Казанцеві), І.ОЛуценко, С.В.Боднар); 

● народознавчий аспект розвитку мовлення (Л.І.Плетеницька, 

Т.Г.Постоян, С.В.Ласунова); 

● розвиток мовлення дітей молодшого шкільного віку та проблеми 

наступності між ЗДО і першим класом школи (О.В.Паскаль, 

Н.І.Чепелюк, О.І.Артемова, О.В.Біляєва, М.П.Оліяр, 

Н.Є.Шиліна); 

● Підготовка студентів дошкільних факультетів до навчання мови дітей 

дошкільного віку (Н Л.Ємельянова, Т.М.Котик, Л.С.Плетеницька); 

проблеми навчання мови майбутніх 

словесників (Ж.Д.Горіна, Н.Ф.Босак, Л.І.Орєхова, Л.А.Войцещук, 

О.В.Бугайчук (Ковтун); 

● методика розвитку і навчання дітей дошкільного віку рідної мови 

(О.П.Аматьєва, 

ЛТ.Березовська,і О.І.Білан, Н.В.Гавриш, Н.І.Луцан, КЛ.Крутій, О.С.Монке, 

Ю.А.Руденко, Н.В.Савінова, О.П.Соцька, О.С.Трифонова, І.І.Попова, 

Г.В.Чулкова, С.К.Хаджирадєва); 

● розвиток мовлення учнів ЗОШ, гімназій (О.В.Біляєва,О.М.БІла, 

Г.І.ДІдук, Є.П.Капіца, Л.М.Кулибчук, А.Д.Цимбалару); 

● історико-педагогічний аспект дослідження (Н.В.Лисенко, 

О.П.Лещинський, Т.М.Степанова, Т.А.Садова.О.Л., Скринська, 

О.А.Горчакова). 



Лінгводидактична концепція 

Василя Олександровича Сухомлинського 

Сухомлинський В.О. (1918—1970) 

Видатний український педагог, учений, практик, мислитель 

● Вчений визначив принципи, завдання і методи навчання дітей рідної 

мови. 

● Головним завданням вважав - прищепити з раннього дитинства любов 

до рідної мови, щоб рід-| не слово жило й грало усіма барвами й 

відтінками молодої людини, говорило їй про віковічні багатства 

народу, про красу «рідної землі, про народні ідеали й прагнення». 

● З-поміж шляхів виховання любові до рідного слова на етапі 

дошкільного дитинства - любов ді материнської пісні, материнського 

слова, хатньої близької і рідної для дитини мови. Наголошував, шо 

рідна мова - безцінне духовне багатство. 

● Професійний обов’язок педагога - досконале володіння рідною мовою, 

рідним словом, як засобом впливу на дітей і засобом виховання. 

Принципи: 

● Нерозривної єдності і взаємозв’язку держави, батьківщини і рідної 

мови 

● Народності 

● Національної спрямованості мовленнєвого розвитку дитини і 

навчання її рідної мови 

● Урахування вікових особливостей дитини 

● Уваги до краси і милозвучності української мови 

● Емоційної насиченості й естетичної спрямованості мовленнєвого 

розвитку дитини 

● Взаємозв’язку мислення і мови 

● Сенсорно-лінгвістичного розвитку та навчання дітей рідної мови 

● Інтеракційної діяльності в розвитку мовлення і навчання дітей рідної 

мови 

Праці: 

«Серце віддаю дітям», «Слово рідної мови», «Рідне слово», «Слово про 

слово», «Народження громадянина», «Батьківська педагогіка» та ін. 

Твори для дітей: 

«Добре слово», «Скажи людині: Здрастуй!», «Я хочу сказати своє слово», 

«Чванькувата буква», «Співуча 

пір’їнка», «Ледача подушка» та ін. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Михайлівна Богуш – фундатор української дошкільної 

лінгводидактики 

 

А.М.Богуш - відомий український вчений, дійсний член Академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. 

К.Д.Ушинського. Засновник нового напряму у вітчизняній педагогіці - 

дошкільної лінгводидактики. 

- У науковому доробку вченої понад 550 публікацій, серед яких десятки 

книг, підручників і програм з методики розвитку мовлення дітей 

раннього і дошкільного віку. 

- Наукова школа Алли Богуш - 50 кандидатів, 5 докторів педагогічних 

наук. 

Основні підручники, посібники: 

● Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі (Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., 

Лихолєтова В.К.), 1992 р. 

● Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі (Практикум), 1992 р. 

● Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі. 

Практикум (Богуш А.М., Котик Т.М.), 1994 р. 

● Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років (Монографія), 

2004 р. 

● Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності у дошкільних 

навчальних закладах (Богуш А., Гавриш Н., Котик Т.), 2006 р. 

● Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних 

закладах (Богуш А.М., Котик Т.М.), 2008 р. 

● Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому 

просторі. (Монографія), 2008 р. Методика ознайомлення дітей з 

довкіллям у дошкільному навчальному закладі (Богуш А.М., Гавриш 

Н.В.), 2008 р. 



● Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, 

вправи (Богуш А.М., Лудан Н.1.), 2008 р. 

● Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку, 2009 р. 

 

 



Методичні рекомендації до практичного заняття № 3 

Опрацювавши питання теоретичного плану щодо лінгводиактичних 

концепцій К.Д.Ушинського, І.І.Срезневського, Софії Русової, І.огієнка, 

О.Ольжича, В.О.Сухомлинського, студенти осмислюють сучасний етап 

розвитку лінгводиактики в Україні та становлення і розвиток дошкільної 

лінгводиактики в зарубіжних країнах. 

Тести до практичного заняття № 3 

1. Тип: множинний вибір - множинна відповідь. 

Запитання (завдання). К.Д. Ушинський визначив триєдину мету 

первісного навчання дітей рідної мови, що полягала у... 

Варіанти відповідей: 

а) розвитку словника; 

б) розвитку дару слова; 

в) засвоєнні дітьми найкращих зразків народної мови та літературного 

мовлення; г) навчання грамоти;  

д) засвоєння граматичної логіки мови. 

2. Тип: множинний вибір — множинна відповідь. 

Запитання (завдання). Ушинський уважається засновником методики 

первісного навчання дітей рідної мови тому, що... 

Варіанти відповідей:  

а) розробив теорію мовленнєвої діяльності; 

б) склав перші підручники з навчання рідної мови для початкової школи;  

в) створив методику первісного навчання дітей рідної мови; 

г) розробив принципи навчання рідної мови; 

д) побував у педагогічній подорожі по Швейцарії. 

3. Тип: множинний вибір — множинна відповідь. 

Запитання (завдання). До завдань розвитку мовлення, визначених Є.І. 

Тихеєвою належать такі. 

Варіанти відповідей:  

а) навчання переказу; 

б) розвиток словника;  

в) формування правильної звуковимови приголосних звуків; г) розвиток 

зв’язного мовлення;  

д) формування граматичної будови мовлення. 

4. Тип: істина/хибність. 

Висловлення. Костянтин Дмитрович Ушинський - засновник методики 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

5. Тип: істина/хибність. 

Висловлення. Автором книги «Рідне слово» єЄ.І. Тихеєва. 

6. Тип: істина/хибність. 

Висловлення. Вперше методику розвитку словника у процесі проведення 

спостережень та екскурсій з дошкільниками розробила Є.І. Тихеєва. 

7. Тип: істина/хибність. 

Висловлення. Саме К.Д. Ушинський стверджував, що розвиток мовлення 

дитини в дошкільному віці відбувається виключно в діяльності та через 

діяльність. 

8. Тип: істина/хибність. 



Висловлення. Сучасну українську наукову школу з напряму розвитку 

мовлення дошкільників очолює К.Л. Крутій. 

9.Тип: відповідності. 

Запитання (завдання). Визначте автора кожного з поданих творів. 

- «Рідне слово». 

«Розумовий та моральний розвиток дитини від першого пробудження 

свідомості до семи років». 

- «Ігри та забави малих дітей». 

Є.І. Тихеєва. Б. Є.М. Водовозова. 

К.Д. Ушинський.  

10. Тип: відповідності. 

Запитання (завдання). Визначте сучасних представників вітчизняної та 

зарубіжної дошкільної лінгводидактики. 

- українська наукова школа з проблем розвитку мовлення дітей; 

1) російська наукова школа. 

А. О.С. Ушакова. Б. Є.М. Струніна. В. А.М. Богуш. Г. А.Г. Арушанова. 

Д. K.JI. Крутій. Ж. Н.П. Орланова. 

3. Н.В.Гавриш. 

11.Тип: відповідності. 

Запитання ( завдання). Співвіднесіть наукову творчість лінгводидактів з 

одним із періодів розвитку методики: 

1. донауковий період; період становлення та розвитку методики як науки; 

2. радянський період розвитку дошкільної лінгводидактики; 

 А. К.Д. Ушинський. 

Б. Ф.О. Сохін. 

В. О.І. Соловйова. 

12.Тип: відповідності. 

Запитання (завдання). Визначте, хто з науковців уперше запропонував 

методику роботи з розвитку мовлення в такому аспекті: 

1) Методику проведення спостережень та екскурсій. 

2) Методику застосування дидактичної розповіді. 

3) Методику застосування звукового аналітико-

синтетич- ного методу навчання грамоти. 

К. Д. Ушинський 

Є.І. Тихеєва 

А.М. Бородич 

13.Тип: множинний вибір — єдина відповідь. 

Висловлення. До найважливіших принципів навчання маленьких дітей 

рідної мови належать... 

Варіанти відповідей: 

а) принцип наочного навчання;  

б) принцип доступності;  

в) принцип послідовності та систематичності. 



14. Тип: множинний вибір — єдина відповідь. 

Висловлення. Засновником вітчизняної дошкільної лінгводидактики 

вважається... 

Варіанти відповідей: 

а)С. Русова. 

 б) А.М. Богуш.  

в) Є.І. Тихеєва. 

15.Тип: множинний вибір - єдина відповідь. 

Висловлення. У який з названих періодів становлення та

 розвитку дошкільної лінгводидактики вона 

виокремилась у самостійну наукову дисципліну? 

Варіанти відповідей: 

а) на початку ХХ-го століття; 

 б) на початку XXI століття; 

в) 70-80-ті роки ХХ-го століття. 

16.Тип: заповніть бланк. 

Висловлення. Правильна, попередньо продумана мовленнєва діяльність 

педагога для наступного наслідування її дітьми називається... 

17.Тип: заповніть бланк. 

Висловлення. Словесне звернення, що вимагає відповіді - це... 

18.Тип: заповніть бланк. 

Висловлення. Роз’яснення дітям способу дії для досягнення

 певного результату називається... 

19.Тип: заповніть бланк. 

Висловлення. Мотивоване судження про мовленнєве

 висловлювання дитини, що 

характеризує якість виконання мовленнєвих дій, називається... 

 

Підсумковий контроль: 

Теоретичний блок: запитання для перевірки знань Портфоліо: 

- Заповнені схеми: «Історія становлення та розвитку дошкільної 

лінгводидактики», «Форми організації мовленнєвої роботи з дітьми в ЗДО», 

«Методи навчання дітей рідної мови в ЗДО». 

- Список творів К.Д. Ушинського та В.О. Сухомлинського, що доступні 

дітям дошкільного віку. 

- Рекомендації з використання педагогічної спадщини Ф.Одоєвського, 

К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського, С.Ф.Русової та інших у практиці 

роботи дошкільних закладів. 

- Розгорнуте обґрунтування свого вибору однієї з програм як базового 

документа у плануванні мовленнєвої роботи з дошкільниками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практичне заняття № 7-8: 

Тема 9. «Виховання звукової культури мовлення у дітей» (4 год.) 

 Теми для вивчення: 
1. Передумови виховання звукової культури мовлення. 

2. Особливості звуковимови дітей різного дошкільного віку. 

3. Завдання виховання звукової культури мовлення. 

4. Методика індивідуального обстеження стану звуковимови у 

дитячому садку. 

5. Особливості побудовиттаблиць для 

занесення результатів перевірки звукової культури мовлення. 

6. Методи та прийоми виховання звукової культури мовлення у 

дітей. 

7. Види і типи занять з виховання звукової культури мовлення. 

8. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспект проблеми. 

9. Закономірності розвитку фонетичної компетенції у 

дошкільників. 

10. Формування звукової культури мовлення дітей засобами 

фольклору 

І. Робота з першоджерелами: 

Розділ 8 хрестоматії з дошкільної лінгводидактики (К., 2005 рік, С.554-612) 

«Методика виховання звукової культури мовлення у дітей». 

Монографія: Трифонова О.С. Виховання звукової культури мовлення дітей 

середнього дошкільного віку. Монографія. – Одеса: СВД Черкасов М.П., 2008. 

– 207 с. 

ІІ. Підготувати «Звукову скарбничку дошкільника» зі зразками різних жанрів 

малих форм фольклору. 

ІІІ. Практичні завдання для самостійного опрацювання лекційного 

матеріалу 

1. Прочитайте артикуляційний опис звуків Г і г. Визначте, який з них 

передає артикуляцію фрикативного, а який проривного звуків, 

зробіть малюнки артикуляцій цих звуків: а) кінчик язика відтягується 

від нижніх зубів, задня частина спинки язика піднімається вгору до 

м’якого піднебіння, корінь язика відтягується назад, наближується до 

задньої стінки глотки, вимовляється звук...; 

б) кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів у глибину рота, задня частина 



спинки язика піднімається вгору до піднебіння, змикається з ним. М’яке 

піднебіння підняте й притиснуте до задньої стінки, повітря не проходить у 

носову порожнину. Голосові зв’язки зімкнені, при вимові звука... вібрують. 

Як ви поставите і поясните артикуляцію цих звуків дітям? 

2. Доберіть систему вправ на: 

- диференціювання звуків г та ґ; 

- постановку цих звуків; 

- закріплення кожного з них. Доберіть художні тексти, ігри, 

скоромовки з цими звуками. 

3. У засвоєнні звуків беруть участь два аналізатори - слуховий та 

мовленнєво-руховий. Який із них є провідним на етапі становлення 

правильної звуковимови? 

4. О. Гвоздев зазначає, що у його сина до 1 року 9 місяців у 

словниковому складі було 87 слів, але він не вимовляв такі 

приголосні: губно-зубні фрикативні - в, ф; тверді різновиди 

проривних зубних -н,д,т та африкат - ц; тверді різновиди зубних 

фрикативних - с, з, л, н; м’який дзвінкий різновид з до глухого с; усі 

шиплячі, дрижачий зубний - р,р’. 

Поясніть причину затримки артикуляції цих звуків. Порівняйте їх з 

артикуляцією, запропонованою В. Бельтюковим. 

5. Найпоширенішими випадками порушень вимови шиплячих звуків є 

такі: 

1) призубна вимова внаслідок того, що кінчик язика звужений і не 

займає нормального верхнього положення, трохи опущений і 

впирається у зуби (туба - шуба, танка - шапка); 

2) шепелява, міжзубна вимова внаслідок того, що кінчик язика 

просовується між верхніми і нижніми зубами (кіссска -кішка); 

3) пом’якшена вимова шиплячих звуків (жжяба - жаба); 

4) заміна у вимові звуків ш і ж звуками с із (суба - шуба, суб - зуб) 

(Жильцова О. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого 

дошкільного віку. -К.: Рад. шк., 1971. -С. 23). 

5. Розробіть послідовну систему вправ на постановку правильної 

вимови шиплячих звуків у молодшій та середній групах. Визначте 

форми, методи й прийоми постановки вимови шиплячих звуків. 

6. Найчастіше трапляються такі види вимовляння звука р: гаркаве 

вимовляння, пропуск звукар; заміна звукар звуками л,в,д, г, й. 

Розробіть систему підготовчих вправ для розвитку мовленнєвого 

апарату, які сприятимуть правильній артикуляції звукар. Випишіть 



чистомовки, скоромовки, ігри на закріплення вимови звука р. 

7. Проаналізуйте завдання виховання звукової культури мовлення з 

точки зору їх домінантності в залежності від віку дітей. На прикладі 

однієї вікової групи наведіть аргументи у підтвердження 

необхідності комплексного вирішення завдань виховання звукової 

культури мовлення дошкільників. Здійсніть порівняльний аналіз 

завдань виховання звукової культури мовлення у різних вікових 

групах (Богуш А.М. «Витоки мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку») 

8. Проаналізуйте передумови виховання звукової культури мовлення та 

визначте завдання сучасного дошкільного закладу щодо формування 

фонетичної компетенції дошкільників. 

10. Ознайомтеся з книгою В. Бельтюкова «Про засвоєння дітьми звуків 

мовлення» (М.: Просвещение, 1964). Складіть анотацію. Випишіть 

таблицю засвоєння дітьми звуків: сприймання на слух та 

артикулювання звуків. 

11. На основі опрацьованої літератури складіть таблицю труднощів 

засвоєння дітьми голосних та приголосних звуків. 

12. Опрацюйте статтю А. Аксакова і М. Фомічової «Звукова культура 

мовлення» (Развитие речи детей / Под ред.. Ф.О. Сохина. - М.: 

Просвещение, 1984) 

13. Випишіть типові помилки звуковимови дітей. 

14. Складіть план індивідуального заняття з виховання звукової 

культури мовлення. 

Література: 

1. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних 

закладах : [підручник] / За ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2011. – 704 с. 

2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних 

закладах : [підручник] / За ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 2007. 

– 542 с. 

3. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: / Богуш 

Алла. – [4-е видання]. 

– Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 192 с. 

4. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Розвиток мовлення дітей старшого 

дошкільного віку: [навчально-методичний комплект: посібник та 



предметні картинки] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Генеза, 2013. 

– 160 с. 

5. Ванжа К. В. Від звука до букви. Гурткова робота. Старший 

дошкільний вік./ К. В. Ванжа, О. В. Наумова – Х.: Вид-во «Ранок», 

2014. – 112 с. 

6. Дем’яненко О. Є. Фонетична робота з дітьми старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах багатомовності / 

О.Є.Дем’яненко. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 92 с. 
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8. Крутій К. Технологія діяльнісного підходу до навчання мови і 
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9. Крутій К. Л. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку / К. Л. Крутій. 

– Запоріжжя : ЛІПС. Лтд, 2005. – 208 с. 

10. Новий тлумачний словник української мови : [у чотирьох 
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Короткий теоретичний коментар до теми 

Звукова культура мовлення - складова загальної мовленнєвої культури людини. 

Становлення звукової культури мовлення відбувається в період раннього і 

дошкільного віку. Поняття «звукова культура мовлення» здебільшого 

використовується у професійному обігу дошкільної лінгводидактики. 

Передумови виховання звукової культури мовлення у дітей такі: розвиток на 

різних етапах дитинства слухового й мовленнєво-рухового аналізаторів; 

розвиток фонематичного слуху; гігієна нервової системи, охорона органів 

слуху, мовлення, носоглотки; правильне мовлення оточуючих; змістовність 

життя дітей у дошкільному навчальному закладі; наявність дидактичного 

матеріалу, активна мовленнєва практика дітей; спільна робота дошкільного 

закладу і сім'ї у вихованні звукової культури мовлення. 

До п'яти років фізіологічні, вікові недоліки мовлення дітей поступово зникають. 

Покращується їх звуковимова, повністю зникає пом'якшена вимова 

приголосних, майже не спостерігаються пропуски звуків і складів. Більшість 

дітей оволодівають вимовою шиплячих, сонорних звуків, африкатів дз, дж, 

правильно використовують у словах наголос, дотримуються норм літературної 

вимови слів. Водночас у деяких із них ще залишається нестійкою вимова 

певних груп звуків, наприклад свистячих і шиплячих: в одних словах (у 

сполученні з голосним) звук вимовляється правильно, в інших (у сполученні з 

приголосним) - ні. Діти п'ятого року життя часто відчувають труднощі 

звуковимови у словах, насичених різними приголосними, наприклад 

свистячими та шиплячими водночас. Це пояснюється тим, що діти ще не 

завжди виразно сприймають звуки на слух або нечітко диференціюють їх у 

власному мовленні. 

На початку року в дошкільних закладах у кожній віковій групі вихователі 

обов'язково перевіряють стан звуковимови дітей. Результати записують у 

спеціальний зошит з метою правильного планування роботи з виховання 

звукової культури мовлення. Перед цим вихова- тель має ознайомитися із 

загальним станом здоров'я, розвитком мовленнєвого та слухового апарату 

дітей. Це допоможе виявити причини можливих вад звуковимови у дитини і 

накреслити шляхи їх усунення. Навесні проводять повторну перевірку 

мовлення дітей для підведення підсумків роботи за рік. 

Методами виховання звукової культури мовлення є дидактичні ігри, вправи, 

рухливі ігри, розповіді зі звуконаслідуванням, оповідання, вірші, чистомовки, 

скоромовки, лічилки, розглядання картинок, настільно-друковані ігри. 

Основними методами виховання звукової культури мовлення є дидактичні ігри 

та вправи, в процесі яких удосконалюються всі компоненти звукової культури 

мовлення. Щоб навчити дітей правильно й чітко вимовляти звуки, пропонують 

такі ігри: «Вимов так, як я», «Оркестр», 

«Назви і відгадай», «Крамниця», «Комар», «Покатаймося на конику», «Жуки», 

«Літаки», «Що сказав (взяв) Петрушка?», «Виправ Незнайка», «Допоможемо 

Буратіно», «Чого не вистачає?», 

«Луна», «Паровоз», «Підкажи Петрушці звук», «Ось так вимовляються звуки». 

Розвитку фонематичного слуху сприятимуть ігри: «Тиша», «Телефон», 

«Зіпсований телефон», «Тиха і голосна музика», «Що як звучить?», «Відгадай 



звук», «Упізнай, хто це?», 

«Тук-тук», «Зозуля», «Про що говорить кімната (вулиця, ліс)?», «Доручення», 

«Хто краще чує?». 

Для розвитку мовленнєвого дихання пропонують ігри: «Сніжинка», «Летять 

сніжинки», 

«Листочки», «Вітерець», «У лісі», «Вітряк», «У кого далі полетять пелюстки?», 

«Дмухай сильніше». Для вироблення інтонаційної виразності мовлення (сили 

голосу, темпу, логічних наголосів, інтонації, ритму) ефективними є такі ігри: 

«Мавпочки», «Хто що почув?», «Тихо - голосно», «Пішли-поїхали», «Вимови 

так, як я», «Допоможемо Незнайку». 

З метою формування у дітей уміння виконувати звуковий аналіз слів, 

закріплювати знання про слово і речення, доцільно проводити такі ігри: 

«Добери різні слова», «Підкажи слово», «Чи подібно звучать слова?», «Слова 

забули своє місце», «Упіймай м'яч», «Живі слова», «Як Мишко вчився 

говорити?», «Про Сашка і сніговика», «Що написав нам Петрушка?», 

«Ведмедик дізнається», «Що таке наголос?», «Як звати друзів?». 

Для підготовки правильної вимови шиплячих звуків ш, ж, ч виконують 

відповідні вправи. 

Наприклад: 

В п р а в а 1. Підняти язик до верхньої губи, потім опустити на нижню і 

повернути його у вихідне положення. 

В п р а в а 2. Зробити язик якомога вужчим, а потім широко його розпластати. 

В п р а в а 3. Щоб язик був широкий і спокійний, треба притиснути його губами 

п'ять- шість разів, вимовляючи пя-пя-пя, а потім відкрити рота і потримати 

широкий язик у спокійному положенні. Вихователь у цей час лічить від одного 

до десяти. 

В п р а в а 4. Відкрити рота, покласти широкий язик між зубами (зуби не 

торкаються язика) і, вимовляючи звуки и-і-е, потримати його в цьому 

положенні. Вихователь лічить від одного до десяти. 

В п р а в а 5. Відкрити рота, покласти широкий язик на верхню губу (губу не 

натягувати на верхні зуби) і здувати ватку зі стола, ніби вимовляючи звук ф. 

В п р а в а 6. Обвести кінчиком язика верхню губу (неначе злизати варення), 

роблячи рухи язиком зверху вниз (нижньою губою не допомагати). 

В п р а в а 7. Показати зуби і сховати їх або пошепки вимовляти звуки и-е-и-е-и-

е-и-е. 

Потім зімкнути губи і витягнути їх уперед. 

В п р а в а 8. Відкрити рота і торкнутися кінчиком язика піднебіння, роблячи 

рухи вперед- назад, як білять щіткою стелю. При цьому стежити, щоб нижня 

щелепа була нерухомою. 

Для розвитку мовленнєвого дихання доцільно провести дидактичні вправи на 

здування з долоні пелюсток, шматочків паперу, кульок, вати, пушинок 

кульбаби. Потрібно також виконати такі вправи: перекочування силою 

видихуваного повітря ватної кульки по столу, підтримування пушинок у повітрі 

силою видиху, утворення бульбашок на воді (дитина дмухає з такою силою, 

щоб на воді утворилися бульбашки); пускання паперових і пластмасових 

корабликів у мисці або у ванні з водою; прокочування олівців силою 

видихуваного повітря, дмухання в порожню пляшку. 



Крім того, можна використати вправи: «Дмухай на метелика», «На гойдалці», 

«Гарячий чай», «Рубання дров», «Мильні бульбашки». 

З метою закріплення звукової вимови використовують чистомовки. Вихователь 

може сам скласти їх на кожний звук. 



Методичні рекомендації до проведення практичного заняття № 7-8 

 

Готуючись до практичного заняття, студенти передусім розглянути 

передумови виховання звукової культури мовлення. Охарактеризувати 

особливості звуковимови дітей різного дошкільного віку. Вивчити завдання 

виховання звукової культури мовлення. Розглянути методику індивідуального 

обстеження стану звуковимови у дитячому садку; особливості побудови 

таблиць для занесення результатів перевірки звукової культури мовлення. 

Проаналізувати методи та прийоми виховання звукової культури мовлення у 

дітей. Розглянути види і типи занять з виховання звукової культури мовлення, 

привести приклади та продемонструвати. 

 

Тести з теми «Звукова культура мовлення дошкільника» (зразок) 

1. Мовний акт, що забезпечує артикуляцію звуків, здійснюється 

складною системою органів, у якій розрізняють: 

а) зовнішні і внутрішні частини мовленнєвого апарату; 

б) периферичну і центральну частини мовленнєвого апарату  

в) нервову і центральну частини мовленнєвого апарату; 

г) периферичну і нервову частини мовленнєвого апарату; 

д) периферичну і центральну частини мовленнєвого апарату. 

2. Органи мовлення залежно від їх участі в артикуляції 

звуків поділяють на дві групи: 

а) активні і спеціальні; 

б) пасивні і додадкові;  

в) активні і пасивні; г) спеціальні і пасивні;  

д) активні і додадкові. 

3. У фонетичній системі сучасної української літературної 

мови функціонують: 

а) 50 звуків;  

б) 55 звуків;  

в) 60 звуків;  

г) 65 звуків;  

д) 70 звуків. 

4. Мовленнєве дихання – це: 

а) вміння відтворювати довгий вдих і довгий ротовий видих, що забезпечує 

тривалу й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови; 

б) вміння відтворювати короткий вдих і довгий ротовий видих, що забезпечує 

тривалу й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови; 

в) вміння відтворювати короткий вдих і короткий ротовий видих, що забезпечує 

тривалу й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови; 

г) вміння відтворювати довгий вдих і короткий ротовий видих, що забезпечує 

тривалу й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови; 

д) вміння відтворювати однаковий вдих і ротовий видих, що забезпечує тривалу 

й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови. 



5. Сукупність різноманітних за висотою, силою, тембром 

звуків, які вимовляє людина – це: 

а) голос;  

б) сила голосу;  

в) висота голосу;  

г) тембр голосу;  

д) темп голосу; 

6. У якій групі дітей потрібно вчити користуватися 

засобами інтонаційної виразності, правильно передавати свої 

почуття і переживання у мовленні: 

а) у ясельній групі;  

б) у другій молодшій групі;  

в) у молодшій групі;  

г)у середній групі;  

д) у старшій групі. 

7. В дошкільних закладах у кожній віковій групі вихователі 

обов'язково перевіряють стан звуковимови дітей: 

а) на початку навчального року;  

б) в середині навчального року;  

в) в кінці навчального року;  

г) восени навчального року; 

д) навесні навчального року. 

8. Детальне обстеження мовлення дітей триває протягом: 

а) одного тижня;  

б) одного місяця;  

в) двох місяців;  

г) трьох місяців;  

д) півроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Практичне заняття № 9: 

Тема. «Методика словникової роботи в дошкільному віці» (2 год.) 

Теми для вивчення: 

1. Лексика. Лексичне значення. Активний та пасивний словник. 

2. Особливості словника дітей дошкільного віку. 

3. Завдання словникової роботи в дитячому садку. 

4. Зміст словникової роботи в кожній віковій групі за варіативними 

програмами. 

5. Принципи словникової роботи. Тематичні словнички. Словники-

мінімуми. 

6. Заняття зі словникової роботи, їх види та типи: комплексні, 

тематичні, групові, індивідуально-групові. 

7. Заняття на ознайомлення дітей з якостями та властивостями 

предметів, на формування узагальнень, класифікації та наукових 

понять (за В.Й. Логіновою). 

8. Класифікація дидактичних вправ із словникової роботи (за Є.І. 

Тихєєвою). 

9. Дидактичні ігри в словникові роботі з дітьми, їх види та специфіка. 

10. Словникова робота у ході режимних моментів та на заняттях з 

інших розділів програми. 

11. Проблема усвідомлення граматичних ознак слова. 

12. Наочне моделювання як специфічна форма

 опосередкованої розумової діяльності. 

13. Рівні провідного принципу ( психологічний, лексико-

граматичний, сенсомоторний) та їх урахування на етапі розуміння. 

14. Дидактична модель комплексної роботи із формування 

початкових уявлень про слово. Система вправ. 

1. Практичні завдання: 

1. Опрацюйте тему за підручниками. Випишіть визначення основних 

лексичних понять. 

2. На основі опрацьованої літератури заповніть таблицю: 

Вік 

дітей 

Кількість 

слів 

З них 

Іменник

и 

Дієслов

а 

Прикметни

ки 

Інші частини 

мови 

4 роки      

5 років      



6 років      

7 років      

3. Дайте зіставний аналіз змісту словникової роботи за варіативними 

програмами за такою схемою: 

Назва 

програми 

Назва 

розділу 

(підрозділ) 

Молодша 

група 

Середня 

група 

Старша 

група 

Підготовча 

група 

1      

2      

3 

4 

Висновки      

4. Складіть наскрізний тематичний словник (4-7 роки життя) до теми 

«Одяг та взуття» («Сім'я», 

«Транспорт», «Пори року», «Батьківщина» та ін.). Використайте орієнтовний 

словник частин мови у програмі Н.Я. Дзюбишиної-Мельник (Розвиток 

українського мовлення у дошкільників: Програма-довідник для дошкільних 

закладів з українським мовним режимом. - К.: Освіта, 1991). Словничок 

розмістіть у таблицю. 

Іменник

и 

Прикметник

и 

Дієсло

ва 

Прислівник

и 

Інші 

частини 

мови 

Приказки,прислів'я, 

фразеологізми 

 

2. Практичні завдання: 

1. Опрацюйте відповідні розділи підручників. 

2. Законспектуйте: 1) розділ «Мовленнєве спілкування» (36.: Заняття 

з розвитку мови в дитячому садку. - К.: Рад. шк., 1988); 2) розділ 

«Слово рідне, мова рідна» (36.: Заняття з розвитку мови в дитячому 

садку. — К.: Рад. шк., 1988); 3) Словникова робота (Богуш А.М. 

Заняття з розвитку мови в дитячому садку. - К.: Рад. шк., 1988). 

3. Випишіть дидактичні вправи з розділу «Словник»; законспектуйте 

розділ «Дидактичні ігри- заняття з матеріалами та іграшками» 

(Тихеева Е.И. Развитие речи детей. - М.: Просвещ., 1981). 

4. Складіть 3-4 дидактичні вправи на закріплення словника відповідно 

до схеми: назва вправи, мета, словник, зміст вправи. 

5. Випишіть 2-3 дидактичні гри зі словникової роботи. 

6. Складіть розгорнуті конспекти тематичних занять: а) за однією з 

програмних тем; б) на ознайомлення дітей із властивостями та 

якостями предметів; в) на узагальнення та класифікацію; г) на 

формування наукових понять. 



3. Практичне завдання: [1, с.197-215]. 

Література: 

1. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: 

[навчально - методичний посібник за кредитно – модульною 

системою організації навчального процесу для студентів вищих 

навчальних закладів факультетів дошкільної освіти]/ В. Є. Бенера, Н. 

В. Маліновська. – К. 

2. : Видавничий дім «Слово», 2014. – 384 с. 

3. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних 

закладах : [підручник] / За ред. А. М. Богуш. .– К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2011. – 704 с. 

4. Горбунова Н. В. Технології розвитку словника дітей дошкільного 

віку : [навчально- методичний посібник] / Н. В. Горбунова. – Ялта : 

РВВ КГУ, 2010. – 46 с. 

5. Горбунова Н. В. Теорія і практика розвитку словника 

дошкільників: Монографія 

6. / Н. В. Горбунова // Ялта : РВВ КГУ, 2009. – 336 с. 

7. Мовні ігри та вправи зі словом. Програма розвитку. – Харків: 

Ранок-НТ, 2007. – 176 с. 

Короткий теоретичний коментар до теми 

Одним із головних завдань мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника є 

словникова робота. Формування дитячого словника - це тривалий, складний 

процес кількісного накопичення слів, засвоєння соціально закріплених значень 

та вміння доречно використовувати їх у конкретних умовах спілкування. Під 

час роботи над словом діти не тільки засвоюють його лексичне та граматичне 

значення, а й вчаться складати словосполучення, речення, а потім і зв'язний 

текст. Водночас у дітей має вироблятися вміння свідомо обирати зі 

словникового запасу ті мовні засоби, які найточніше відображатимуть задум 

мовця і робитимуть висловлювання не лише граматично правильним, а й 

виразним. Слово забезпечує зміст спілкування. Усне чи писемне мовлення 

можливе лише за наявності достатнього словникового запасу. 

У сучасній дошкільній лінгводидактиці виокремлюють три основні 

завдання розвитку лексики: 

- збагачення кількісного складу лексики новими, раніше не 

відомими словами, а також збільшення словникового запасу за 

рахунок засвоєння дітьми нових значень багатозначних слів, що вже 

наявні в їхньому лексичному запасі; 

- якісне засвоєння лексики, що виявляється в поглибленому 

розумінні значення й смислових відтінків слів і словосполучень, 

подальшому оволодінні узагальненням, яке в них виражене. 



Особливої актуальності у зв'язку з цим набуває завдання уточнення 

значення слів на основі протиставлення антонімів і зіставлення слів, 

близьких за змістом, тобто розвиток гнучкості словника, вміння 

доречно користуватися загальновживаною лексикою у мовленнєвій 

практиці; 

- активізація словника - застосування дітьми лексичних засобів 

у різних мовленнєвих ситуаціях. Лінгвісти поділяють засвоєні 

дитиною слова на дві категорії - пасивну (слова, які вона розуміє, 

пов'язує з конкретними уявами, але сама ними не користується) і 

активну (слова, які дитина не тільки розуміє, а й доречно, свідомо 

використовує у своєму мовленні) словник. Нові слова у мовленні 

дітей активізуються за умови уточнення значення та закріплення 

способів їх відтворення на практиці. 

Зазначені завдання словникової роботи можна справедливо визначити ї ї 

триєдину мету розвитку словника дитини, оскільки процеси збагачення- 

уточнення-активізації словникових одиниць відбуваються постійна. Вони тісно 

пов'язані один з одним, і тому важко виділити межу, коли закінчується один 

процес і розпочинається інший. Щодо одного відокремленого слова така 

послідовність є логічною. Саме за такою логікою і будується робота в 

дошкільному закладі, коли вихователь реалізує завдання введення у словник 

дитини нового слова. В процесі мовлення у словниковому запасі дитини 

з'являються нові слова, уточнюється значення інших, а знайомі, засвоєні раніше 

слова дитина активно застосовує в обігу. 

Збагачення лексичного запасу відбувається в процесі активного пізнання 

дитиною навколишнього світу. 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 СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ» 

 

Динаміка розвитку словника дитини 



 
 

Словник дітей 4-5 років 

4 роки (молодша група) 5 років (середня група) 

1800-200 слів 2200-2500 слів 

Переважають іменники (до 

50%), 

дієслова (до 30%) 

У словнику наявні всі частини 

мови 

Переважають вказівні 

іменники 

(ось, тут, цей) 

Розквіт «словотворення» 

Вживання 

слів-універсалізмів 

Узагальнювальні слова, абстрактні 

поняття, багатозначні слова, синоніми, 

антоніми, 

образні вирази 

Яскраво виражене 

словотворення 

Вживання прислів’їв, загадок, 

скоромовок, приказок 

Вживання форм словесної 

ввічливості 

Напрями лексичної роботи з дітьми 

дошкільного віку 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Реалізація напрямів лексичної роботи з дошкільниками 

Заняття 

Мовленнєве 

спілкування 

Ознайомлення з 

довкіллям 

Заняття з інших розділів 

програми 

 Вільний від занять час 

(у 

різних видах діяльності) 

 

Форми роботи 

Індивідуальна Групова Індивідуально-групова 

 Колективна  

 

 

 

 

 



Методи та прийоми збагачення словникового запасу (за 

Богуш А.М.) 

• Екскурсія 

• Екскурсії-огляди 

• Спостереження за об'єктами 

• Розглядання картин, картинок, предметів 

• Дидактична гра з картинками, іграшками, предметами 

• Художнє читання та розповідання 

• Дидактична розповідь 

• Бесіда 

• Полілог 

 

 

Методичні рекомендації до проведення практичного заняття № 14 

Готуючись до практичного заняття № 5-6, студенти мають розкрити зміст 

поняття «лексика», «лексичне значення». Ознайомитись з поняттями 

активний та пасивний словник. Виявити особливості словника дітей 

дошкільного віку. Вивчити та проаналізувати завдання словникової роботи в 

дитячому садку. Розкрити зміст словникової роботи в кожній віковій групі за 

варіативними програмами. Розглянути принципи словникової роботи; 

тематичні словнички, словники-мінімуми. Розглянути заняття зі словникової 

роботи, їх види та типи: комплексні, тематичні, групові, індивідуально-

групові; підготувати та продемонструвати фрагмент заняття. 

Ознайомитись з заняттями на ознайомлення дітей з якостями та 

властивостями предметів, на формування узагальнень, класифікації та 

наукових понять (за В.Й. Логіновою). Розглянути класифікацію дидактичних 

вправ із словникової роботи (за Є.І. Тихєєвою); дидактичні ігри в словникові 

роботі з дітьми, їх види та специфіка. Привести приклади словникої робота у 

ході режимних моментів та на заняттях з інших розділів програми. 

Розглянути питання проблеми усвідомлення граматичних ознак слова. 

Охарактеризувати наочне моделювання як специфічну форму опосередкованої 

розумової діяльності. Розглянути рівні провідного принципу ( психологічний, 

лексико-граматичний, сенсомоторний) та їх урахування на етапі розуміння; 

дидактичну модель комплексної роботи із формування початкових уявлень про 

слово; систему вправ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КРОСВОРД «СЛОВНИК» 
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По вертикалі: 

1. Це проблемна, не репродуктивна  бесіда, у процесі обговорення якої 

здійснюється спільний пошук відповідей на проблемні запитання. 

2. Організована, цілеспрямована розмова вихователя з дітьми з певної теми, 

яка складається із запитань і відповідей. 

3. Певний запас слів дитини. 

4. Наявність у слова кількох лексичних значень. 

5. Сукупність слів певної мови, її окремих сфер. 

6. Яка розповідь передбачає правильне вживання різних частин мови, 

навмисний пропуск чи вставлення слова для заміни чи доповнення їх 

дитиною? 

7. Сукупність слів, які використовуються в чиїй-небудь мові. 

8. Який прийом використовується в процесі ознайомлення дітей з художнім 

словом для розуміння лексичного значення складних виразів? 

По горизонталі: 

1. Яка компетенція включає наявність певного запасу слів дитини 

у межах вікового періоду, здатність то адекватного 



використання лексем, доречне вживання образних виразів, 

приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів? 

Ключове словосполучення: 

⮚ Одне із завдань словникової роботи у дошкільному 

навчальному закладі, яке полягає у поповненні кількісного 

складу лексики новими словами, а також засвоєнні дітьми 

нових значень слів, шо наявні у їх лексичному запасі. 

 

 

Тестові завдання до розділу дошкільної лінгводидактики 

«Методика словникової роботи в дошкільному закладі» (зразок) 

 

1. Найменшою смисловою одиницею мовленнєвого 

мислення за Л.Виготським 

а)розуміння; б)бачення; в)смисл; г)мотив; д)значення. 

2. Визначте, у чому особливість другого аспекту у динаміці 

лексичного розвитку дітей дошкільного віку 

а) засвоєння дитиною предметної співвіднесеності зі словом; б)кількісна заміна 

лексичного запасу; 

в)якісний розвиток словника; 

г) засвоєння слова як одиниці лексичної системи;  

д) кількісна заміна словникового запасу. 

3. Оберіть варіант відповіді та закінчіть речення: «Згідно із 

сучасною вітчизняною методикою, у віці до року нормою 

є…» 

а)4-5 слів; б)10-12 слів; в) 8-10 слів; г)15-20слів; д) 21-25 слів. 

4. Визначте, хто із перерахованих вчених у своїй праці 

представляв широкий спектр категорій слів, що 

вживаються в активному мовленні у дошкільному віці 

а) О. Гвоздєв; б) М. Кольцов; в) Ф. Фрадкіна; г) Є. Тихєєва; д) Д. Ельконін. 

5. Основою засвоєння значення слів є 

а ) функціональна ознака предмета;  

б) фундаментальний опис предмета;  

в) особисте бачення предмета; 

г) фундаментальне розуміння предмета;  

д) функціональне бачення предмета. 

6. Визначте, хто із перерахованих дослідників вперше 

визначив завдання щодо словникової роботи з 

дошкільниками 

а) М. Коніна; б) О. Соловйова; в) Є. Тихєєва; г) Ю. Руденко; д) О. Монке. 

7. Визначте, хто із перерахованих дослідників зробив 



вагомий внесок у розробку принципів здійснення 

словникової роботи 

а) М. Коніна; б) О. Соловйова; в) Є. Тихєєва; г) Ю. Руденко; д) О. Монке. 

8. Визначте, який із принципів передбачає єдність факту і 

слова, що позначають явища дійсності 

а) принцип єдності розвитку словника з розвитком сприймання;  

б) принцип взаємозв’язку слова і попереднього уявлення;  

в)принцип взаємозв’язку усіх завдань словникової роботи  

г)принцип розуміння мовних значень; 

д)принцип розвитку мовного чуття. 

9. Визначте, який із принципів конкретизує принцип 

використання наочності як основи для організації 

пізнавальної й мовленнєвої активності 

а) принцип єдності розвитку словника з розвитком сприймання;  

б) принцип взаємозв’язку слова і попереднього уявлення;  

в)принцип взаємозв’язку усіх завдань словникової роботи  

г)принцип розуміння мовних значень; 

д)принцип розвитку мовного чуття. 

 

10. Визначте, хто із перерахованих дослідників висвітлюють 

принципи сенсорно- лінгвістичного розвитку, активної 

пізнавальної діяльності дітей у засвоєнні слова 

а) А. Богуш, Н. Кирста, Н. Луцан; 

б) ) Л.Артемова, Н.Ветлугіна, Т.Доронова;  

в) Р.Жуковська, Н.Карпинська, С.Русова;  

г) Л.Панкратова, А.Богуш, О.Ушакова; 

д) К.Ушинський; С.Русова; Є. Фльорина. 

 

 

 

Практичне заняття № 10: 

Тема. «Формування граматичної правильності мовлення у дітей» (2 год.) 

Теми для вивчення: 

1. Поняття граматичної правильності мовлення. Граматичні 

значення. 

2. Становлення граматичної будови мови у дітей. 

Характеристика мовленнєвих періодів. Дослідження проблеми 

вченими (О.М. Гвоздєв, Н.Красногорський). 

3. Закономірності засвоєння граматичної будови мовлення в 

дошкільному віці. Типові помилки. 

4. Дитяче словотворення. Його види, типи. Механізми та 

принципи цього явища. 



5. Методика формування граматичної правильності мовлення у 

дітей. 

6. Перевірка дитячого мовлення і запобігання помилкам. 

7. Методи і прийоми формування граматичної правильності 

мовлення у дітей. 

Практичні завдання: 

1. К. Ушинський назвав граматику «логікою мови». Поясніть, 

чому саме граматика є логікою мови. 

2. Як свідчать наукові дані, вже в ранньому віці (з 1 року 10 

місяців, 38 О. Гвоздєвим) дитина інтенсивно засвоює відмінкові 

закінчення. До трьох років вона оволодіває майже всіма 

відмінковими формами. Вчені по-різному пояснюють це явище. 

«Дитина раннього віку робить у своєму житті друге велике відкриття 

- відкриває для себе флективну природу рідної мови» (К. Бюлер). 

«Оволодіння граматичною будовою мови відбувається на основі складної 

динаміки встановлення граматичних стереотипів, їх генералізації та наступної 

диференціації. Так, наприклад, при вивченні орудного відмінка спочатку 

спостерігаються однотипні шаблонні форми із закінченням -ою (ложкою, 

молоткою, ножою, відрою). Під впливом мовленнєвої практики цей стереотип 

поступово змінюється, з'являється закінчення -ом. Цей новий зв'язок 

генералізується, підпорядковуючи собі попередній стереотип і починає 

панувати над ним (ложком, руком)» (Ф. Сохін). 

«Чуття мови» допомагає дитині легко і швидко засвоїти граматичні форми 

«рідної мови» (К. Ушинський, К. Чуковський). 

«У своїй творчості дитина копіює дорослих. Не можна думати, що вона 

сама створює нашу мову, змінює її граматичну будову... сама того не 

підозрюючи, вона спрямовує свої зусилля на те, щоб шляхом аналогії засвоїти 

створене багатьма поколіннями мовне багатство» (Чуковский К. И. От двух до 

пяти. - С. 343-344). 

«Той факт, що саме відмінкові форми, в яких виражаються міжпредметні 

відношення, засвоюються раніше від інших граматичних категорій, засвідчує 

провідне значення предметної діяльності дитини та її спілкування з дорослими 

для процесу засвоєння мови» (Д. Ельконін). 

«Дитина не переймає готових форм, а конструює їх за відомими 

правилами... Вона ставиться до мови не пасивно, а активно, конструктивно, 

постійно здійснюючи неусвідомлений аналіз мовних явищ. 

Мова дитини відрізняється від мови дорослих. «Граматична 

неправильність» дитячої мови закономірна і є наслідком створеної самою 

дитиною мовної системи, всередині якої вона діє зовсім несуперечливо. У 

створенні цієї системи відіграють роль аналітичні дії дитини загалом» 

(Шахнаровский А. М. Язьік и дети. - М.: Наука, 1981. - С. 38-40). 

Якого з цих поглядів дотримуєтеся ви? Яке з цих положень найбільш 

науково й об'єктивно пояснює засвоєння дітьми граматики? Чиї думки можна 



спростувати і чому? 

Прочитайте записи дитячого мовлення: «У мене дома є багато іграшш... 

іграшків, іграшков, іграшок; ляль-ков, ой...ляльок...» (Оля П., 4 роки 4 місяці). 

«Ой, подивись, скільки на небі зірків, ні... зір...ков... зір... ну, як, підкажи, 

зірок...» (Оля П. 

4 роки 7 місяців). 

«Ой, швидше, швидше, йди-но сюди, тут повзук відсонився» (Ігор С, З 

роки 2 місяці). 

«У мене вже болять правакові пальці, можна я візьму олівець літаковими 

пальцями?» (Вадим Я., З роки 2 місяці). 

«Коло... коло... колобок, коло... коло... коло... колосок, коло... коло... 

колодім, коло... 

коло... коло рук, коло... коло... колорак, ... коло... ко-лосік, коло... коло... 

колобрід. Все» (Миколка Ц., 5 років 4 місяці). 

Поясніть причину цих граматичних явищ. 

3. У програмі навчання і виховання дітей дошкільного віку 

«Дитина» в розділі «У країні граматики» визначено такі завдання 

формування граматичної правильності мовлення у дітей старшої 

групи: 

навчити утворювати слова із здрібніло-пестливими суфіксами та суфіксами 

згрубілості, негативної оцінки: відерце, деревце, хлібець, вовчисько, вітрище; 

жартівливі слова: цибайлик, помагайлик; слова -назви вигаданих істот: луговик, 

домовик; 

навчити утворювати дієслова на зразок накупатися, настрибатися; 

недоспати, недоказати, недомалювати; перестрибнути, перебігти; допити; 

навчити вживати вставні слова мабуть, здається, напевне; порівняльні 

звороти із сполучниками мов, немов, як, ніби (К.: Освіта, 1993. - С. 147-149). 

До кожного з цих завдань розробіть систему дидактичних вправ та ігор, 

випишіть художні тексти з цими словами (з різними граматичними формами), 

визначте прийоми ознайомлення дітей із ними та введення цих граматичних 

форм в активне спілкування дітей. 

Складіть зразки розповідей вихователя, в яких би траплялися синонімічні 

форми слів. Продумайте, як можна пояснити ці форми дітям. 

Практичні завдання: 

1. Прочитайте подану нижче таблицю вживання кличної 

форми іменників. 

Закінчення іменників у 

кличній формі однини 

Приклади 

Тверда група - -о 

М'яка і мішана група - 

-е,- є 

Іменники з пестливим 

суфіксом - -ю 

Валентино,  Миколо, Хомо, Івго, Оксано, Ніно, 

Ганко, голово, тітко Марусе, Катре, Насте,  пісне, 

листоноше,  зоре,  Лукіє, Маріє, Софіє, Надіє 

Матусю, Надюсю, Ганнусю, Галю, Маню, 

татусю, доню 

 



Зробіть аналогічну таблицю на всі відомі вам імена та слова, які часто 

вживаються під час спілкування з дітьми дошкільного віку. Введіть ці слова в 

речення. Побудуйте речення з кличною формою іменників. 

2. До поданих завдань та початку комплексного заняття 

доберіть підповідні дидактичні вправи, ігри, вірші та інші прийоми, 

які сприяли б засвоєнню дітьми граматичних форм. 

Закінчіть заняття. Завдання: 

Зв'язне    мовлення.    Навчити    дітей     відповідати     на     запитання     за 

змістом картини, описувати тварин, складати розповіді з 2-3 речень. 

Словник. Збагачувати словник синонімами, антонімами, дієсловами. 

Граматика.   Навчити   утворювати    іменники    за    допомогою    зменшу- 

вальних      суфіксів      (заєць      -      зайчик,      зайченя,       зайчатко,       

зайченятко); правильно вживати прийменники до, на, в, з, біля; виховувати 

бажання доглядати за тваринами, оберігати їх. 

Хід заняття: стук у двері. Вихователь: «Хтось до нас у гості йде. 

Відгадайте, хто це?»: Я вухатий ваш дружок, 

В мене сірий кожушок, Куций хвостик, довгі вуса, Я усіх-усіх боюся. 

(Зайчик) 

Вихователь вносить зайця, садить його на стілець. Потім звертає увагу 

дітей на картину: 

«Хто зображений на картині? Розкажіть про цього зайця. Який він, що він 

робить? Опишіть зайця, який прийшов до пас у гості». Зразок опису: «Заєць 

сірий, у нього довгі вуха, косі очі, коротенький хвіст. У зайця задні ноги довші, 

а передні коротші. Заєць швидко стрибає». Діти повторюють розповідь-опис. 

Розповідь вихователя за картиною: «Зайці живуть у лісі. Бігають вони швидко, 

великими стрибками, бо задні ноги в них довші. 

У зайця довгі вуха, він добре чує. Зайці їдять траву, кору, молоді гілки 

дерев, моркву, капусту. Удень вони ховаються під кущем, у густій траві, а 

ввечері йдуть шукати собі їжу. Влітку шубка зайця сіра, взимку -біла. Зайців 

потрібно оберігати». 

Дітям пропонують послухати вірш М. Познанської «Зайчики»: В лісі сніг. 

У лісі звірі. 

Ось зайчатка скачуть сірі. Сірі їстоньки хотять, 

Сірі з голоду тремтять. Бідні зайчики, голодні, Ще не снідали сьогодні. 

Вихователь: «Якими словами у вірші говориться про зайчика? Зайчик що 

робить? Улітку зайчик ситий, а взимку? (Голодний.) Улітку зайчикові тепло, а 

взимку?» (Холодно.) 

Прочитайте завдання та початок тематичного заняття для старшої групи. 

Завдання: Граматика. Навчити дітей вживати невідмінювані іменники, 

складати речення з дієсловами з чергуванням приголосних в основі. 

Матеріал: лист від Чебурашки, предметні та сюжетні картинки; дидактичні 

ігри, вправи. 

Хід заняття: стук у двері. Приносять листа від Чебурашки. Вихователь 

читає листа, в якому Чебурашка розповідає про свої пригоди. У тексті листа 

(його складає вихователь) розмиті дощем слова - невідмінювані іменники в 

непрямих відмінках з прийменниками по, в, на (в кіно, на піаніно, по радіо, в 



журі). Діти доповнюють ці слова, складають речення зі словами кіно, піаніно, 

радіо, журі (за змістом предметних картинок). 

Складіть текст листа від Чебурашки. Продовжіть конспект заняття. 

Опишіть дидактичні вправи та ігри на вживання дітьми дієслів з чергуванням 

приголосних в основі. 

 

Прочитайте     конспект     тематичного     заняття,     замініть     причинові     

запитання своїми. 

Завдання: Граматика. Навчити складати складнопідрядні речення з 

підрядними причини із сполучником тому що; виховувати критичне ставлення 

до граматичних помилок, прагнення до чистоти й правильності мови. 

Матеріал: оповідання Б.Житкова «Як мене називали»; конверт з листом 

Чомусика, маленькі конвертики із запитаннями, ведмедик, Буратіно, 

іграшковий телефон. 

Хід заняття: вихователь читає оповідання Б. Житкова «Як мене називали?». 

Запитує: 

«Чому Олексія називали Чомусиком?». Показує лист від Чомусика і читає його: 

«Дуже люблю писати листи дітям у дитячий садок і ставити різні запитання. 

Написав я і вам. (пробуйте відповісти на мої чому. Чому діти люблять свій 

дитячий Садок? Чому ви любите свою маму? Чому потрібно ділитись 

іграшками? Чому потрібно боротися за мир?» Потім діти показують свої лисій. 

Вихователь зачитує запитання: «Чому випав сніг? Чому до Олі прийшов лікар? 

Чому відлітають птахи? Чому влітку не носять шубу? Чому взимку одягають 

рукавички? Чому потрібно бути уважним на заняттях?». Проводиться 

дидактична гра 

«Ведмедик і Буратіно розмовляють по телефону». На столі стоїть іграшковий 

телефон. Ведме- дик просить Буратіно відповісти по телефону на кілька 

запитань. Буратіно дає неправильну відповідь, а діти виправляють. Наприклад, 

Ведмедик запитує: «Чому взимку не можна купатися?». Буратіно: «Бо заважає 

шуба». Діти виправляють: «Тому, що взимку холодно. Тому що вода в річці 

замерзла. Тому що вода в річці дуже холодна. Тому що можна застудитися».



 

Прочитайте вірш В. Коломійця «Ихша та Отохша». Поясніть словотвір слів: 

Ихша, Отохша, зубатохша, покотихша, навперестрибохша. 

Вийшла Ихша - сіра покотихша. Тихше! - ой-ой-ой. 

Он Отохша - люта зубатохша – навперестрибохша... ой!... 

Доберіть художні твори з різними граматичними формами (клична форма, 

невідмінювані іменники, частки, сполучники тощо), які можна використати в 

роботі з дітьми. 

Практичне завдання: Робота з дисертаційним дослідження К.Л.Крутій 

(електронний ресурс). 

Література: 
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Короткий теоретичний коментар до теми 



Теоретичною основою формування у дітей дошкільного віку 

граматичної будови мови є наукова граматика, яка має свої граматичні 

категорії, граматичні одиниці й граматичні форми. 

Кінцевою метою навчання дітей дошкільного віку рідної мови є 

формування у них культури мовлення. 

Культура мовлення пов'язана з його нормативністю, з літературними 

нормами вимови. Літературні норми мови - це сукупність 

загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному й писемному 

мовленні. 

Граматичні норми мови - це загальноприйняте і обов'язкове вживання 

граматичних правил, тобто форм слів та їх сполучуваності в реченнях. 

Відомий лінгвіст Л. Щерба назвав граматику «збіркою правил мовленнєвої 

поведінки». Він зауважував, що оволодіти мовою - означає засвоїти не тільки 

елементи мовних одиниць, а й правила їх уживання. 

Діти дошкільного віку не вивчають правил, вони засвоюють 

граматичну будову мови інтуїтивно, практичним шляхом під час спілкування 

з дорослими. Будь-які відхилення від граматичної норми вважаються 

помилками. 

Засвоєння граматичної будови мови для дитини - складний шлях, на 

якому не обходиться без помилок. Діти плутають суфікси, префікси однієї 

частини мови з іншою. Для кращого засвоєння граматичної правильності 

необхідно виробити звичку правильно говорити. К. Ушинський писав: 

«Граматична правильність мовлення усного й писемного є не тільки знання, а 

й звичка, - досить складна і різноманітна система дрібних навичок 

висловлювати свої думки правильно як у мовленні, так і на письмі. Для 

грамотності недостатньо, щоб людина знала граматичні правила, але 

потрібно, щоб вона звикла миттєво застосовувати їх. Звички, особливо дрібні 

й складні, набуваються успішно і засвоюються глибоко тільки в період 

ранньої молодості». 

Усі граматичні помилки можна поділити на словотворні, морфологічні 

і синтаксичні. До помилок словотворення належать: а) помилки, пов'язані з 

порушенням словотворчої структури літературної мови; б) штучно утворені 

слова. 

Найпоширеніша група граматичних помилок - це помилки у 

словозміні: заміна закінчень у межах одного відмінка (вікни, дереви, пір'ї); 

відмінювання невідмінюваних іменників (на піаніно, по радіву); заміна роду 

іменників (велика собака, один рукавиць); неправильне вжи- вання числа 

іменників (хмарні неби, дві ножиці, одна саня, мої шоколади, зачини дверю); 

помилки у вживанні дієслівних форм (бігу, носю, ходю, їхаю, сплім); 

займенників (у нюю, з їх, з їми); числівників (по однім, п'ятім); 

дієприкметників (намальовата, розірвата); у чергуванні приголосних в 

основі іменників (вуші, окі, на ногі, в рукі); змішування закінчень знахідного 

відмінка на позначення іменників істот і неістот (погодували гусак, посадили 

куща). 

С. Цейтлін одним із чинників виникнення мовленнєвих помилок 



називає складність механізму породження мовлення, зокрема 

висловлювання. У свідомості мовця одночасно відбувається кілька складних 

процесів: добір потрібної синтаксичної моделі з тих, що зберігаються в 

довготривалій пам'яті; добір лексики для заповнення синтаксичної моделі; 

добір граматичних форм та розміщення їх у певному порядку. При цьому 

важливу координувальну роль відіграє оперативна пам'ять (короткочасна), 

яка, на жаль, у дитини ще недостатньо розвинена. Наявність синтаксичних 

помилок («композиційних») пояснюється недостатнім розвитком оперативної 

пам'яті у дошкільників. До таких помилок належать тавтологічні помилки, 

пропуски частин речень у складному реченні, повторення одного й того 

самого слова в реченні, конструктивна перевантаженість речень тощо. Під 

впливом навчання в процесі засвоєння системи мови мовленнєві помилки 

поступово зникають. 

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. 

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. 

Найефективнішим методом формування граматичної правильності 

мовлення є дидактичні ігри. Це доволі поширений вид діяльності в роботі 

дошкільних закладів, хоча вихователі не завжди правильно обирають ту чи 

ту гру для досягнення потрібної мети. Гра планується сама собою, оскільки 

ігри на формування граматичної правильності мовлення недостатньо описані 

в методичній літературі, відсутні вони і в планах виховної роботи 

вихователів дошкільних закладів. 

Які групи дидактичних ігор використовуються для формування 

граматичної правильності мовлення? Це насамперед дидактичні ігри, 

спрямовані на формування вміння дітей відмінювати іменники множини в 

родовому («Чого не стало?», «Чого більше?») та називному відмінках («Що 

змінилось?», «Назви предмети», «Опиши картинку», «Пошта»); на 

відмінювання іменників однини і множини у знахідному відмінку («Що я 

бачив?», «Розкажи про картинку»); на вживання роду іменників 

(«Плутанина», «Одягни ляльку», «Крамниця іграшок»); на вживання 

невідмінюваних іменників («На гостини», «Що я чув по радіо?»); на 

вживання дієслів за особами і дієслівних форм з чергуванням приголосних в 

основі («Що ми робимо?», «Що написано в листі?»); на узгодження 

числівників з іменниками («Що змінилось?», «Порахуй, скільки?»); на 

відмінювання іменників, що вживаються тільки в однині або множині («Кому 

що потрібно?», «Про що ми задумали?»); на правильне вживання 



прийменників («Сховай зайчика», 

«Що змінилося?», «Де ведмедик?»); на виправлення помилок, 

зумовлених двомовністю («Назви слово іншою мовою», «Що змінилось?», 

«Крамниця іграшок», «Про що ми задумали?»); на виправлення граматичних 

помилок («Так чи не так?», «Виправ, Петрушку», «На уроці рідної мови» та 

ін.). 

Крім дидактичних ігор у практиці роботи дошкільних закладів слід 

широко використовувати дидактичні вправи, які доступні дітям старшого 

дошкільного віку. Дидактичні вправи високо оцінював К. Ушинський. У його 

книзі «Рідне слово» зібрано чимало корисних вправ для розвитку мовлення 

дітей. Добираючи дидактичні вправи для дітей, К. Ушинський водночас 

вимагав від педагога правильної методики їх проведення, правильного 

добору запитань, оскільки кожна дидактична вправа складається із запитання 

та відповіді. «У перших вправах, - писав автор, - наставникові, безперечно, 

доведеться керувати безперестану і дитячою спостережливістю, і дитячою 

думкою, і дитячим словом та задовольнятися, коли діти дадуть правильну 

відповідь на найконкретніші запитання, наприклад: як називається предмет? 

як називається та чи інша частина предмета? якого вона кольору? Потім він 

може комбінувати свої запитання так, що на них потрібно відповідати цілим 

реченням, наприклад: що їсть кінь? якої масті бувають коні?.. Далі запитання 

мають, розширюватися таким чином, щоб відповідь на них складала кілька 

речень. Наприклад: як їсть корова, а як кінь? Чим віслюк схожий на коня, а 

чим на корову? Далі йдуть запитання, які припускають у відповіді цілу низку 

речень... Так, щоб поступово підготуватися до самостійного опису і таких 

предметів, про які нічого не говориться у книзі, але діти можуть їх 

розглянути». 

 

Методичні рекомендації до проведення практичного заняття № 10 

 

Готуючись до практичного заняття, студенти передусім мають 

розкрити зміст поняття граматичної правильності мовлення. Розглянути 

граматичні значення; становлення граматичної будови мови у дітей. 

Ознайомитись з характеристикою мовленнєвих періодів. Розглянути 

дослідження проблеми вченими (О.М. Гвоздєв, Н. Красногорський). 

Охарактеризувати закономірності засвоєння граматичної будови мовлення в 

дошкільному віці. Виявити типові помилки. Ознайомитись з поняттям 

«дитяче словотворення», розглянути його види, типи, механізми та 

принципи цього явища. Розглянути методику формування граматичної 

правильності мовлення у дітей. Проаналізувати особливості перевірки 

дитячого мовлення і запобігання помилкам.Знати методи і прийоми 

формування граматичної правильності мовлення у дітей. 

 

Кросворд 

1. Розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови. 



2. Активний процес неусвідомленого створення нових слів і 

граматичних форм на основі чуття рідної мови. 
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3. Вивчає словотворення, граматичні властивості слів, 

частини мови. 

4. Досліджує засоби та правила побудови речень та 

словосполучень. 

5. Вивчає будову і творення нових слів. 

6. Система протиставлених одна одній однорідних 

граматичних величин – це граматична... 

 

Кросворд 

1. Розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови. 

2. Активний процес неусвідомленого створення нових слів і 

граматичних форм на основі чуття рідної мови. 

3. Вивчає словотворення, граматичні властивості слів, 

частини мови. 

4. Досліджує засоби та правила побудови речень та 

словосполучень. 

5. Вивчає будову і творення нових слів. 

6. Система протиставлених одна одній однорідних 



граматичних величин – це граматична... 

 

 2.  

 

 

 

 

  4.  

  

  

1.   3.    6.   

         

    

    

    

  5.         

    

  

  

  

 

Тести до практичного заняття № 10 (зразок). 

Граматика. 1 варіант 

1. Граматика - це: 

а) наука про граматичну будову мови, її закони, до складу якої входить 

морфологія – граматичне вчення про слово та синтаксис, словосполучення та 

речення. 

б) наука про граматичну будову мови, до складу якої входить 

морфологія – граматичне вчення про слово, словосполучення та речення. 

в) наука про граматичну будову мови, її закони, до складу якої входить 

морфологія – граматичне вчення про слово та синтаксис. 

г) наука про граматичну будову мови, її закони, до складу якої входить 

граматичне вчення про слово та синтаксис, словосполучення та речення. 

д) наука про граматичну будову мови, її закони, до складу якої входить 

морфеміка (словотвір), вчення про частини мови, види речень, синтаксичну 

єдність, чуже мовлення і абзац. 

2. Формотворчі морфеми: 

а) служать для творення слова або словоформи (префікси, корені, інфікси, 

суфікси, флексії).  

б) служать для творення форм слова. 

в) служать для творення слів із новим значенням або певними відтінками у їх 

значеннях. 



 г) служать для творення слів. 

д) служать для творення речення 

3. Скільки стадій мовно-мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку виокремила К.Л. Крутій? 

а) три  

б) шість  

в) чотири    

г) вісім  

д) п’ять 

4. Який суфікс, за О.М. Гвоздєвим, з’являється в мовленні 

дитини найпершим? 

а)-еньк-  

б)-ки-  

в) -очк-  

г)-к-  

д)-есеньк- 

5. Перша стадія мовно-мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку за К.Л.Крутій – це: 

а) стадія засвоєння граматичної структури речення  

б) стадія речень  

в) стадія розвитку усвідомлення мовлення дитиною  

г) стадія звуків  

д) стадія засвоєння структури слова 

6. Друга стадія мовно-мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку за К.Л.Крутій – це: 

а) стадія розвитку усвідомлення мовлення дитиною  

б) стадія формування перших форм слів 

в) стадія засвоєння граматичної структури речення 

г) стадія подальшого становлення морфологічної системи  

д) стадія подальшого морфологічної системи 

7. Активну участь дитини в процесі опанування мовою й 

мовленням передбачає: 

а) національно-культурологічний змістовий компонент  

б) комунікативний змістовий компонент мовної освіти  

в) лінгвістичний змістовний компонент мовної освіти 

г) мовленнєво-діяльнісний змістовий компонент мовної освіти  

д) активно – мовленнєвий змістовний компонент мовної освіти 

8. Нове слово або вислів, нове значення старого слова – це: 

а) неологізми      

б) новації  

в) новоутворення  



г) оказіоналізм  

д)археологізми 

9. Види оказіоналізмів за С.Н.Цейтліним: 

а) усунення чергування голосних; ігнорування чергування прикінцевих 

приголосних; відсутність суплетивізму при формотворенні 

б) уніфікація місця наголошеного складу; ігнорування чергування 

прикінцевих приголосних; відсутність суплетивізму при формотворенні 

в) уніфікація місця наголошеного складу; усунення чергування голосних; 

ігнорування чергування прикінцевих приголосних; 

г) уніфікація місця наголошеного складу; усунення чергування голосних; 

ігнорування чергування прикінцевих приголосних; відсутність суплетивізму 

при формотворенні 

д) уніфікація місця наголошеного складу; усунення чергування голосних 

10. Під відносною лакуною науковці усвідомлюють: 

а) сформовані мовні одиниці на рівні норми 

б) факт відсутності мовної одиниці на рівні норми 

в) реалізовану на рівні мовної норми можливість існування варіанта певної 

одиниці 

г) нереалізовану на рівні мовної норми можливість існування варіанта певної 

одиниці 

д) сформовані мовні одиниці на рівні норми. 

 
 

 


