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ПЕРЕДМОВА 

Розвиток мовлення на даний момент одна з актуальних проблем дошкільного 

виховання, адже по тому, як дитина будує своє висловлювання, наскільки цікаво, жваво, 

образно вміє розповідати і складати, можна судити про рівень його мовного розвитку, про 

володіння багатством рідної мови і одночасно про рівень його розумового, естетичного та 

емоційного розвитку. 

Основні завдання просібника - виховання звукової культури мовлення, 

словникова робота, формування граматичного ладу мовлення, її зв'язності при побудові - 

вирішуються протягом усього дошкільного дитинства. 

Проте на кожному віковому етапі завдання поступово ускладнюються, змінюються 

методи навчання. У кожної з перерахованих завдань є ціле коло проблем, які треба 

вирішувати правильно і своєчасно. Завдання розвитку зв'язного мовлення акумулювала в 

собі всі сторони мови - фонетичну, лексичну, граматичну. 

Проблема розвитку мовлення дошкільнят є комплексною, оскільки грунтується на 

даних не тільки психології та педагогіки, а й загального мовознавства, соціолінгвістики, а 

також психолінгвістики. 

Оволодіння зв’язним мовленням складає найважливішу умову успішної підготовки 

дитини до навчання у школі.  

Рекомендується посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів дошкільного виховання при 

вивченні предмету ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА  
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І. ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

Поняття звукової культури мовлення 

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. 

         У навчальних посібниках для вищих навчальних закладів (О. Лещенко, О. Максаков, О. 

Соловйова, Є. Сухенко, М. Фомічова та ін.) звукова культура мовлення визначається як 

фонетично правильна і чиста вимова звуків рідної мови; орфоепічне правильна вимова слів і 

фраз за допомогою наголосу, інтонації, паузи і відповідного темпу, що відповідають нормам 

літературної вимови; чітка дикція, розвинений фонематичний слух, правильне мовленнєве 

дихання, вміння контролювати силу голосу; інтонаційна виразність мовлення.[6] 

         Отже, поняття «звукова культура мовлення» — вельми складне і багатоаспектне. Воно 

охоплює фонетичну правильність мовлення (сприймання і розрізнення фонем на слух, 

артикуляцію звуків; звуко-вимову) і загальні мовленнєві навички (дикцію, темп і ритм 

мовлення, тембр, силу голосу, наголос, дихання, орфоепічну правильність мовлення). 

          Теоретичними засадами виховання звукової культури мовлення є вивчення 

мовознавства, зокрема «Фонетики» як наукової галузі лінгвістики про звуки мовлення і 

фонеми. Фонетика — розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови. Об’єктом 

фонетики є вчення про звуки, їх артикуляційну, акустичну і функціональну характеристики: 

звукова будова складів і слів; наголос, інтонація. Фонетика вивчає мовні одиниці, що є 

матеріальною основою мовлення. Самі по собі звуки не мають значення, але набувають його, 

якщо стають одиницями граматики і лексики, тобто фонетичні одиниці слугують засобом 

розрізнення лексичних та граматичних одиниць. 

          Фонетика має практичне значення, зокрема, знання теоретичних засад фонетики 

потрібні для розроблення адекватної методики виховання звукової культури мовлення у 

дітей, оволодіння звуковимовою, законами сполучуваності і чергування звукових одиниць. 

Знання законів і правил фонетики допоможе вихователю правильно і водночас ефективно 

будувати роботу в дошкільному закладі з метою засвоєння дітьми звукової культури 

мовлення. 

          Матеріальними знаками, що виражають основну комунікативну функцію мови, є звуки 

мовлення, які розглядаються в артикуляційно-акустичному та функціональному аспектах. 

Артикуляційно-акустичний аспект звуків мови є предметом вивчення у фонетиці, а 

функціональний — у фонології. Одиницею фонетики є звук, а одиницею фонології - фонема. 



Фонеми реалізуються у звуках мовлення. Звуки не є фонемами, оскільки фонема не може 

утримувати жодної фонологічне неістотної ознаки, що для звука мови є фактично 

неминучим. 

Конкретні звуки, які чуємо у мовленні — це лише «матеріальні символи фонеми» (М. 

Трубецькой). 

         Звуки мовлення — це вимовно-слухові елементи, що відокремлюються у слові в 

процесі його послідовного членування як мінімальні одиниці (далі неподільні) і займають 

мінімальний відрізок часу. 

         На основі аналізу мовленнєвого потоку можна переконатися, що людина вимовляє 

величезну кількість звуків, однак реально усвідомлюються лише ті одиниці, які слугують для 

побудови й розрізнення слів. За словами Л. Щерби, у живому мовленні вимовляється значно 

більша, ніж думаємо, кількість різноманітних звуків, які в кожній мові об’єднуються в 

невелику кількість звукових типів, здатних диференціювати слова та їх форми, тобто 

слугувати меті людського спілкування. Ці звукові типи й мають на увазі, коли йдеться про 

окремі звуки мовлення. Назвемо їх «фонемами». 

         Фонема виконує смислорозрізнювальну функцію. Це мінімальна неподільна звукова 

одиниця мови, яка слугує для поєднання і розрізнення складових одиниць мови (морфем, 

слів); вносить диференціацію У значення слів і вирізняє слова подібні за звучанням. 

          Отже, фонема — це найменша мовна одиниця, що потенційно пов’язана зі значенням. 

Фонема значною мірою абстрагована від конкретних звукових реалізацій, тобто вона не 

може слугувати безпосереднім засобом спілкування, проте сутність її полягає в тому, щоб 

брати участь у спілкуванні. Кожна фонема — абстрактне поняття фонетики, що існує у 

свідомості носіїв мови. 

           Водночас фонетичний і фонологічний аспекти мовлення тісно пов’язані: фонологічний 

спирається на фонетичний, користується його поняттями. Фонетична характеристика — це 

один із засобів виявлення функціональних характеристик звукових одиниць.  

          Основним джерелом звуків мовлення є хвильові механічні коливання голосових 

зв’язок, що перетворюються носовим і ротовим резонаторами у надглоткових порожнинах.  

         За акустичними ознаками звуки поділяють на тони й шуми. Тони виникають під час 

періодичних коливань голосових зв’язок, а шуми — внаслідок неперіодичних коливань. 

Голосні — це звуки, в основі яких лежить тон. Приголосні — звуки, в основі яких лежить 

шум.      

          З акустичного погляду звуки різняться за висотою, інтенсивністю і тривалістю. 

 Висота звука визначається частотою коливання голосових зв’язок за одиницю часу. Чим 

менша кількість коливань, тим звук нижчий; чим більша кількість коливань, тим звук 

вищий. 



 Інтенсивність звука залежить від амплітуди коливань голосових зв’язок: чим більша 

амплітуда, тим інтенсивніший, тобто голосніший, звук. 

 Довгота звука визначається його протяжністю в часі, яка вимірюється тисячними 

частками секунди. 

         Артикуляція звуків — це сукупність рухів і правильне положення мовних органів, 

необхідних для утворення звука мови. Мовний акт, що забезпечує артикуляцію звуків, 

здійснюється складною системою органів, в якій розрізняють периферичну і центральну 

частини мовленнєвого апарату. 

         До органів артикуляції належать органи дихання, гортань і три надгортанні порожнини. 

Мовні органи і центральна нервова система при звукоутворенні діють взаємозалежно. Під 

час дихання струмінь повітря з легенів через трахею потрапляє в гортань. Тут він натрапляє 

на перепону — тісно зімкнені голосові зв’язки, що являють собою два м’язи. Якщо з легенів 

іде повітряний струмінь, а голосові зв’язки звужені й напружені, то зв’язки коливаються. 

Внаслідок їх коливання утворюється музикальний звук — тон. Тон потрібний для вимови 

голосних і дзвінких приголосних. Якщо голосові зв’язки розімкнені, повітряний струмінь 

вільно проходить через гортань і не зачіпає їх. У такому положенні вимовляються глухі 

приголосні, оскільки повітряний струмінь не потрапляє в ротову порожнину. 

         Носова порожнина відокремлюється від ротової твердим піднебінням. Носова і ротова 

порожнина — резонатори. Носовий резонатор посилює звуки певної частоти, вони 

резонують у певній порожнині. 

         Тон, який виробляють голосові зв’язки, складається з коливань різної частоти. 

Об’єднуючись, вони утворюють музикальний звук — тон. Резонатор певної форми може 

посилювати один із складників і не посилювати інші. 

         Щоб ротова порожнина посилювала то один, то інший складник тону, треба міняти 

форму резонатора, тобто рухати язик назад, вперед, піднімати вгору, опускати вниз. За 

допомогою язика можна міняти форму ротового резонатора. 

           Органи мовлення залежно від їх участі в артикуляції звуків поділяють на дві групи:  

1) активні (голосові зв’язки, задня стінка глотки, язик, губи, увула (язичок));  

2) пасивні (зуби, альвеоли, тверде піднебіння, м’яке піднебіння). Пасивні мовні органи 

нерухомі, вони відіграють допоміжну роль у звукотворенні.  

         В українській мові виділяють дві групи звуків — голосні й приголосні. 

        У фонетичній системі сучасної української літературної мови функціонують 50 звуків (6 

голосних і 44 приголосних). Щоб досконало оволодіти рідною мовою, потрібно знати 

класифікацію звуків, особливості їх вимови, артикуляцію кожного звука (артикуляцію звуків 

описано в посібниках з логопедії).  



        Якщо вихователь добре знає класифікацію звуків, специфіку артикуляції кожного з них, 

це дасть йому можливість своєчасно допомогти дитині виправити неправильну звуковимову, 

показати правильну артикуляцію.[5] 

         Фонетична правильність мовлення певною мірою залежить і від дикції. 

       Дикція — це членороздільна вимова звуків, ступінь виразності вимови звуків та їх 

сполучень, складів, слів за різних умов. За М. Фомичовою, дикція — це жвавість і 

диференційованість рухів органів артикуляційного апарату, які забезпечують чітку, виразну 

вимову кожного звука окремо, а також слів і фраз у цілому. 

          Дикція забезпечує чіткість вимови, сприяє доступному та правильному сприйманню 

мовлення слухачами, тому має бути середньоголосною, достатньо енергійною, не млявою.     

         Отже, дикцію потрібно розвивати у дітей, адже від її сформованості залежить розуміння 

мовлення. 

          Вихователю слід пам’ятати, що чітка дикція досягається автоматизованою 

координацією психофізіологічних мовленнєвих центрів з органами мовлення, які 

забезпечують утворення звуків. Вона відпрацьовується тільки шляхом розвитку моторики 

мовленнєво-рухового апарату, правильної артикуляції та вимови звуків. 

        Орфоепічна правильність мовлення — це сукупність правил зразкової літературної 

вимови, унормованість національної мови, Ідо забезпечує зберігання одноманітності її 

звукового оформлення. 

         Літературна вимова — це зразкова, нормалізована вимова освічених людей, 

позбавлена будь-яких просторічних, діалектних, регіональних рис, що вказують на 

належність до вузькообмеженої соціальної групи. 

         У мовознавстві визначають два види орфоепічних помилок: фонетичні та фонологічні. 

Якщо певна фонема української літературної мови під впливом близькоспорідненої мови 

(наприклад, російської) має деякі відмінності як в артикуляції, так і її варіантах, ідеться про 

фонетичні помилки (Н. Тоцька). Фонологічні помилки виявляються у випадку заміни фонеми 

іншою. 

         Оволодіння дошкільниками нормативним орфоепічним мовленням здійснюється за 

допомогою вироблення відповідних мовленнєвих навичок. Є такі групи навичок: фізичні, 

артикуляційні, інтонаційні, інтелектуальні (розуміння лексичних та граматичних категорій); 

навички оцінки та запам’ятовування (Л. Федоренко). 

          У процесі розвитку мовлення важливу роль відіграють зовнішні (фізичні рухи органів 

мовлення) і внутрішні дії (інтелектуально-емоційні зусилля).  

           Серед багатьох дій, які дитина виконує під час мовленнєвого спілкування, 

виокремлюються ті, без яких орфоепічні навички сформувати неможливо, наприклад:  



1) вимова і слухання звукових одиниць (робота органів мовлення — фізичні рухи м’язів 

мовленнєвого апарату, напруження органів слуху);  

2) розуміння мовних одиниць: співвідношення комплексів звуків (морфем, слів, речень) із 

позамовною реальністю (робота фізіологічного апарату мислення);  

3) оцінка виразності мовлення (робота фізіологічного апарату емоційно-вольової сфери); 4) 

запам’ятовування (робота пам’яті). 

          До загальних мовленнєвих навичок належить мовленнєве дихання, що подає повітря до 

голосових зв’язок і всього мовленнєвого апарату. Правильне дихання забезпечує нормальне 

звукоутворення, створює умови для підтримання відповідної гучності мовлення, пауз, 

засобів інтонаційної виразності. Дихання — це ритмічне подання повітря, насиченого 

киснем. Під час видиху повітряний струмінь забезпечує роботу мовленнєвого апарату. 

Мовлення потребує достатньо сильного повітряного струменя, тому постановка дихання — 

одна з умов правильного мовлення. Мовленнєве дихання здійснюють дихальні посмуговані 

м’язи, які під час видиху забезпечують потрібні для артикуляції зміни швидкості руху 

повітря, а також гладкі м’язи трахеоброн-хіального дерева, що регулюють кількість повітря 

під час видиху. Спільна робота цих м’язів визначає зміни повітряного тиску в процесі 

творення мовленнєвих звуків і складів. Одночасна їх дія дає змогу здійснювати 

багатоступеневе регулювання аеродинамічних умов мовної фонації, оскільки об’єктом 

регулювання є кількість повітря і сила його тиску. 

        Дихання може бути також немовленнєвим. Воно відбувається ритмічно: вдих, видих, 

пауза. При цьому вдих дорівнює за тривалістю видиху, голосова щілина відкрита. Під час 

мовленнєвого дихання вдих короткий, а видих — довгий. Вдихає людина через рот і ніс, 

тому губи напіввідкриті. Мовленнєве дихання, у свою чергу, поділяють на: верхньо-грудне 

(під час вдиху грудна клітка піднімається вгору за допомогою піднятого плечового поясу, 

при цьому розширюється тільки верхня частина легенів); діафрагмальне (грудна клітка 

розширюється донизу, плечі не піднімаються, опускається діафрагма); діафрагмально-

нижньо-реберне, або змішане (опускається лише діафрагма, ребра відходять у боки, плечі не 

піднімаються). Змішаний тип мовленнєвого дихання вважається найкращим. 

        Мовленнєве дихання — це вміння відтворювати короткий вдих і довгий ротовий видих, 

що забезпечує тривалу й звучну вимову звуків мовлення, а також плавність і злиття вимови. 

У дошкільників дихальні м’язи ще досить слабкі, легені малі за об’ємом, тому мовленнєве 

дихання у них неглибоке, верхньогрудне, вдих переривчастий, шумний, з різким підняттям 

плечей. Вони вдихають перед кожним словом, навіть посередині слова, «ковтають» 

закінчення слів, невиразно читають вірші. Створюється враження, що дитина захлинається. 

Вихователь зобов’язаний навчити дитину правильного мовленнєвого дихання відповідно до 

її віку. Так, видих у молодшій групі повинен дорівнювати часу, протягом якого дитина 



вимовляє фразу у два-три слова, в середній — два- чотири, у старшій — чотири-п ять слів. 

Тривалість паузи має відповідати рахуванню вихователя про себе «один, два» або словам 

«досить — ще раз», «відпочинь, ще раз», після чого дитині пропонують знову зробити вдих. 

           Мовленнєве дихання потрібно виховувати в дошкільному віці, стежити, щоб діти 

дихали спокійно, не піднімали плечей, не пере втомлювалися. Не можна пропонувати дитині 

вдихати сильніше, інакше вона переходить на верхньогрудне дихання, піднімає плечі. Під 

час дихання дитина повинна прийняти правильне положення: грудна клітка розгорнута, 

плечі відведені назад, розслаблені, голова дещо піднята. Бажано, щоб дитина поєднувала 

початок видиху з початком мовлення. 

          У творенні звуків важливу роль відіграє голос. Голос - це сукупність різноманітних за 

висотою, силою, тембром звуків, які вимовляє людина. Голос є результатом складної 

психофізіологічної діяльності мовця.  

          У процесі мовлення голосу властиві такі риси — звучність, сила, висота, темп, тембр, 

інтонація. 

          Сила голосу — це властивість голосу вимовляти звуки голосно, середньо, тихо, 

пошепки. Силою голосу забезпечуються такі засоби виразності: словесний і фразовий 

наголоси, можливість виділення деяких моментів фрази сильнішим голосом, чітка 

артикуляція звуків. Основна умова звучності голосу — глибоке дихання і здорові голосові 

зв’язки. 

           Висота голосу залежить як від будови голосових зв’язок, їхньої товщини і довжини, 

так і від ступеня емоційного мовлення. 

           Тембр голосу — це якісне забарвлення його (дзвінкий, глухий). Крім основного тону 

ми чуємо ще додаткові тони — обертони, що залежать від будови гортані, ротового та 

носового резонаторів мовця. Вони створюють індивідуальний тембр та чистоту звучання 

голосу людини. 

           Методисти Л. Горбушина, А. Ніколаїчева крім зазначених вище ознак голосу 

виділяють ще гнучкість та ІІольотність голосу. Здатність голосу легко переходити від 

високих звуків до середніх або низьких має назву гнучкість голосу. Польотність — це 

здатність голосу «летіти у далечінь», виділятися на тлі інших звуків. 

           Важливим чинником звукової культури мовлення є тембр. 

          Тембр мовлення досягається шляхом зміни висоти тону, сили голосу в процесі вимови 

фрази або тексту. 

           Вихователю слід пам’ятати, що у дітей дошкільного віку досить специфічні 

властивості голосу. Гортань у них значно коротша, ніж у дорослих, голосові зв’язки теж 

тонші й коротші, а легені менші за об’ємом, тому голос у дітей може бути тихим, слабким, 

іноді крикливим, зустрічаються й басисті, глухі, сиплі голоси, мовлення монотонне, оскільки 



відсутня модуляція голосу. Дошкільники переважно різко, уривчасто вимовляють тверді 

приголосні, наголошені голосні звуки, якщо вони стоять на початку слова («тверда атака 

звука»). Діти ще не вміють злито вимовляти голосні, тому подекуди відсутня плавність мов-

лення. 

         Отже, голос дитини потрібно берегти, не дозволяти їй кричати (викликає 

перенапруження голосових зв’язок), голосно розмовляти у холодну погоду, надзвичайно 

голосно читати вірші на святкових ранках. 

          У дітей потрібно розвивати голос: виробляти вміння говорити тихо і голосно, 

розмовляти низьким і більш високим голосом, а також середньої сили, не напружуватись, 

уміти модулювати його, тобто підвищувати й знижувати. Це водночас сприятиме і 

виразності дитячого мовлення. 

         Темп мовлення — це швидкість вимови елементів мовлення: звуків складів, слів; 

швидкість протікання мовного потоку в часі, її прискорення чи уповільнення, що зумовлює 

ступінь її артикуляційної напруженості та слухової виразності. 

          Вихователю слід пам’ятати, що в дітей дошкільного віку у стані незначного збудження 

чи підвищеної емоційності спостерігається схильність до швидкого темпу мовлення. У тих 

сім’ях, де у батьків уже виробився швидкий темп мовлення, діти також привчаються до 

нього. 

Педагог не повинен допускати швидкого темпу мовлення, особливо у дітей молодшого 

дошкільного віку, що дуже шкідливо для їхнього здоров’я. У дітей цього віку ще досить 

слабкі м’язи, недостатньо розвинена моторика мовленнєво-рухового апарату, відсутня чітка 

координо-ваність артикуляційних рухів. Бажано не допускати швидкого темпу мовлення, 

оскільки усе це призводить до затримки розвитку вікових особливостей мовлення, його 

нечіткості. 

        Ритм мовлення — це рівномірне чергування складів, їх тривалості у часі. Порушення 

ритму спостерігається при заїкуванні. 

        Наступною складовою звукової культури мовлення є фонематичний слух. За словами М. 

Жинкіна, мова, що адресована слуху, це перший і останній мовний критерій. Те, чого не 

чуємо, не розрізняємо і не сприймаємо на слух, випадає з ознаки звука як носія мовленнєвих 

значень. 

Фонематичний слух, який чітко сприймає звукову будову слова і протиставляє одні фонеми 

іншим, забезпечується скроневими відділами лівої півкулі головного мозку. Ця зона дає 

можливість виділити з мовленнєвого потоку смислорозрізнювальні фонематичні звукові 

ознаки і є основним мозковим механізмом фонематичного слуху. Вона є головним 

компонентом системи забезпечення звукової організації мовленнєвого акту. У разі 



ушкодження цієї частини кори людина втрачає здатність сприймати і розрізняти звуки мови, 

подібні фонеми (О. Лурія). 

           У науковій літературі вживається термін «фонематичний слух» і «фонематичне 

сприйняття (сприймання)». Під фонематичним слухом учені розуміють здатність чути та 

виділяти кожний окремий звук серед інших звуків слова, вміння аналізувати звукову форму 

слова за допомогою їх внутрішнього промовляння, сприймання членороздільної вимови, 

здатність розрізнювати й відтворювати усі звуки рідної мови співвідносно з фонетичною 

системою мови. 

          Фонематичний слух є головним компонентом мовленнєвого слуху, який учені теж 

визначають як психолінгвістичну здатність людини в процесі сприйняття мовлення 

вловлювати і водночас сприймати у внутрішньому мовленні усі фонологічні засоби мови, 

артикулюючи та інтонуючи мову, яку ми чуємо. 

         Розвиток мовленнєвого слуху передбачає розвиток у дітей здатності точно визначати 

думки й почуття того, хто говорить, з усіма їх відтінками за допомогою таких елементів 

мови, як наголос (складовий і логічний), пауза різної тривалості й характеру та 

різноманітних видів мовленнєвої інтонації. 

         Компонентами мовленнєвого слуху є фізичний слух (здатність сприймати мовлення в 

різних діапазонах гучності), звуковисотний слух у поєднанні з відчуттям тону (здатність 

відчувати і сприймати в мові її мелодику і тон), відчуття ритму в поєднанні з відчуттям 

темпу (здатність відчувати і сприймати в мові потрібний відповідно до ситуації темп і ритм), 

фонематичний слух (здатність розрізнювати і сприймати усі звуки мови, співвідносячи їх з 

фонетичною системою рідної мови). 

          Щодо фонематичного сприйняття, то існують також різні його визначення. 

Фонематичне сприйняття — це виокремлення звуків мови та встановлення звукової 

структури слова як одиниці. У процесі формування фонематичного сприймання відбувається 

перебудова первісного мовленнєвого слуху, оволодіння ним та використання з метою 

розв’язання нових завдань. Фонематичне сприйняття — це здатність сприймати на слух і 

точно диференціювати усі звуки мови (фонеми), особливо подібні за звучанням. Недостатній 

розвиток фонематичного сприйняття гальмує процес звуковідтворення у дітей, звуки 

формуються із затримкою і часто спотворені, навіть ті, що вимовляються дітьми правильно. 

Фонематичне сприйняття — це здатність визначати звуки в слові, їх послідовність і 

кількість. 

           Виховання звукової культури мовлення залежить також від інтонаційної виразності. Є 

звукові одиниці, які відіграють смислорозріз-нювальну роль і реалізуються на ще більшому 

відрізку мовленнєвого потоку (протягом цілого вислову), а саме: рух голосового тону за 

висотою, який поєднується з певною зміною інтенсивності, темпом вимови окремих 



складових мовленнєвих потоків звукових одиниць. Сукупність цих засобів у широкому 

розумінні називається інтонацією (у вузькому розумінні інтонацією називають рух 

голосового тону, що відіграє провідну, але не виняткову роль).  

         Отже, інтонація — це сукупність фонетичних засобів (компонентів): наголосу, 

мелодики, пауз, темпу і тембру. Всі ці засоби пов’язані між собою, але їх співвідношення 

може змінюватися залежно від змісту, мети, ситуації висловлювання. 

          Мовленнєва інтонація визначає емоційно-вольові стосунки людей у процесі 

спілкування, розрізнює комунікативні типи та види речень, має стилістичне значення, є 

однією з ознак правильної літературної вимови, має певні акустичні особливості: час і зміну 

в часі, частоту коливань основного тону та інтенсивності; передає завершеність ви-

словлюваної думки, сприймається як комунікативне спрямування запитання, вигук, 

розповідь; має фізіологічні та психологічні закономірності. Крім того, інтонація є 

обов’язковим структурним елементом речення, 

          Отже, інтонація — «серце і розум» розмовного мовлення. За допомогою інтонації ми 

можемо передати сум, радість, співчуття, незадоволення, подив, гнів, завершена чи 

незавершена думка. Інтонація навіть грубим словам може надати відтінку ласкавості, і 

навпаки, ласкавим, лагідним фразам — грубості. Відомий англійський драматург Б. Шоу 

писав, що є п’ятдесят способів сказати «так» і п’ятсот — «ні», і тільки один спосіб їх 

написати. 

До засобів інтонаційної виразності належать мелодійність мовлення (ніжність, співучість, 

м’якість), темп, ритм, тембр (веселий, сумний, тривожний), фразовий і логічний наголос 

(паузи між мовленнєвими відрізками, підвищення або зниження голосу залежно від змісту 

вислову). 

         Уже в молодшій групі дітей потрібно вчити користуватися засобами інтонаційної 

виразності, правильно передавати свої почуття і переживання у мовленні. 

          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. 

 

Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах 

          На дошкільний вік припадає період посиленого росту організму дітей. Це певною 

мірою позначається на їхньому мовленні. Воно недосконале і має свої особливості. 

Враховуючи анатомо-фізіологічні й психічні особливості, що впливають на виховання 



звукової культури мовлення дітей (недостатня моторика мовленнєво-рухового апарату, 

неглибоке уривчасте дихання, недостатньо тонке слухове сприймання, легка збудливість, 

слабка і нестійка увага, велика емоційність, швидка втомлюваність, конкретність мислення, 

яскраво виражене наслідування мовлення), можна визначити загальні особливості 

звуковимови в усіх вікових групах. Це швидке, нечітке й невиразне мовлення, тихий голос, 

неправильне дихання, неправильна вимова звуків і слів при малій рухливості зубів і губ. 

          На четвертому році життя відбувається подальше зміцнення артикуляційного апарату: 

стають координованішими рухи м’язів, що беруть участь у творенні звуків. Так, зміцнення 

м’язів кінчика язика сприяє правильній вимові без пом’якшення твердих приголосних. Діти 

починають правильно вимовляти слова зі збігом двох-трьох приголосних, наближуються до 

норми і чіткіше вимовляють свистячі звуки, з’являються звуки ц, ш, ж, ч, л, р. Проте 

більшість дітей ще не вимовляють шиплячі та сонорні звуки. Видих дитини стає довшим (3-5 

сек.). У цьому віці діти не завжди можуть керувати своїм голосовим апаратом: змінювати 

висоту голосу, темп мовлення. Іноді на запитання дорослого відповідають тихо, хоча з 

однолітками розмовляють голосно. Діти передають інтонацію адекватно ситуації 

спілкування.      

          Вдосконалюється мовленнєвий слух дітей, вони помічають неправильну вимову 

однолітків, однак у цьому віці ще не усвідомлюють причини неправильного звукового 

оформлення слів, хоча на слух легко розрізняють близькі за звучанням слова. Наприкінці 

четвертого року життя вимова дітей значно поліпшується, закріплюється правильна вимова 

свистячих звуків, з’являються шиплячі, в окремих дітей — звук р, проте в більшості звукови-

мова ще недосконала. 

          Для дітей молодшого дошкільного віку характерне пом’якшення приголосних звуків, їх 

спотворення, переставляння звуків і складів (льозецька — ложечка, плясецька — пляшечка, 

руцецька — ручечка, нгзень-ка — ніженька), пропуск звуків (ак — рак, ука — рука), їх заміна 

(зюк — жук, сапка — шапка, тапля — цапля, фима — зима, либа — риба, койова — корова), 

порушення звукової структури слів (бабалайка — балалайка, бемегот — бегемот, чевряк — 

черв’як). 

         Якщо дитині важко вимовляти певний звук, вона замінює його іншим. Заміна звуків 

трапляється в таких групах: проривні та фрикативні; дзвінкі й глухі; губні та задньоязикові; 

передньоязикові та задньоязикові; сонорні й шумні; змішування сонорних, а також заміна 

звуків спостерігається, якщо слова запозичені з інших мов. 

          Крім того, типовими помилками для молодших дошкільників є такі: заміна дзвінких 

глухими; звука р звуком л і навпаки; звука м звуком н і навпаки; шиплячих свистячими і 

навпаки; подвійна заміна дзвінких глухими і шиплячих свистячими; розчленування звуків і 

заміна складних простішими; пом’якшення приголосних і заміна м’яких приголосними 



твердими; заміна звука й звуком л; звука р звуком й; звука з звуком д, заміна звука с звуком 

т. 

         Досить поширеними вадами мовлення дітей молодшого дошкільного віку є порушення 

звуковимови. Здебільшого спотворюються такі групи звуків: свистячі (с, с’, з, з’, ц), шиплячі 

(ш, ж, ч), сонорні (л, л’, р, р’,), задньоязикові (к, х, г), дзвінкі (в, з, ж, б, д, г) і м’які (т’, д’, 

н’). У зазначених групах розрізнюють три форми порушень звуків: спотворена вимова звуків, 

відсутність звука в мовленні дитини, заміна одного звука іншим. 

           У дітей середнього дошкільного віку різко підвищується інтерес до звукової будови 

слова, вони намагаються знайти подібність у звучанні слів і з успіхом добирають пари слів, 

близьких за звучанням. Окремі піти помічають неправильну вимову своїх однолітків, проте 

ще не в змозі помітити порушень звуковимови власного мовлення. Достатня рухливість 

м’язів артикуляційного апарату дітей п’ятого року життя дає можливість їм здійснювати 

точніші рухи язиком, губами. 

         На п’ятому році життя зменшується кількість перестановок складів, пропусків звуків, 

зникає загальне пом’якшення їх, з’являється правильна (хоча й нестійка) вимова шиплячих 

звуків та р (Рариса — Лариса, жамок — замок, шама — сама). Все це не дефекти мовлення, а 

закономірні етапи під час нормального розвитку організму дитини, зокрема мовленнєвих 

органів, коли мовлення ще не досягло свого повного розвитку. Це так звані фізіологічні 

вікові особливості мовлення дітей дошкільного віку. 

         Які ж причини вікових і фізіологічних особливостей мовлення дітей?  

         Як відомо, мовлення дитини розвивається в результаті наслідування мовлення людей, 

що її оточують. Тому для правильного його розвитку, особливо звукової сторони, дитина має 

добре чути. Вихователям слід знати, що важливим аналізатором у засвоєнні мовлення є слух. 

Слух розвивається раніше, ніж артикуляція, саме йому належить провідне місце в розвитку 

мовлення людини.  

         У дошкільному віці слухове сприймання й увага недосконалі й недорозвинені. Щоб 

чітко та правильно вимовляти звуки і слова, потрібні швидкі, точні, координовані рухи 

органів мовленнєвого апарату (губи, язик, нижня щелепа, м’яке піднебіння, голосові 

зв’язки). У дітей рухи мовленнєвого апарату ще некоординовані, неточні, уповільнені. Язик 

важкий, малорухливий, голосові зв’язки коротші, ніж у дорослих. Усе це спричинює 

неправильну вимову звуків рідної мови. 

           Отже, до п’яти років фізіологічні, вікові недоліки мовлення дітей поступово 

зникають.[12] 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. 

           У середньому дошкільному віці діти здатні розрізняти на слух наявність певного звука 

у слові, добирати слова на зазначений звук. Завдяки достатньо розвиненому мовленнєвому 

слуху вони розрізнюють у мовленні дорослих підвищення та зниження сили голосу, 

помічають прискорення чи уповільнення темпу мовлення, відчувають різні інтонаційні 

засоби виразності.    

           Діти цього віку можуть точно відтворювати різні інтонації: підвищувати чи знижувати 

тон голосу, виражати емоційне ставлення до мовця. Вони здатні змінювати силу голосу, в 

деяких ситуаціях говорити пошепки. У дітей збільшується видих, подовжується вимова 

голосних звуків до 3-7 с. Отже, в середньому дошкільному віці у більшості дітей 

закінчується процес засвоєння звуків рідної мови і помітно поліпшується звуковимова. 

         За результатами досліджень деяких учених можна дійти висновку, що до п’яти років у 

дітей завершується розвиток мовленнєво-рухового і мовленнєво-слухового апарату, а на 

шостому році життя вони здатні вимовляти усі звуки рідної мови. Якщо після шести років 

дитина має фізіологічні вади у мовленні, то це вже патологічні дефекти. 

         Спостереження за мовленням дітей після шести років свідчать про те, якщо вчасно не 

усунути фізіологічні вади, то вони залишаться на довгі роки життя. Наприклад; 

 заміна дзвінких приголосних звуків глухими (б — п, д - т); заміна р, л звуками й, у, в, й’, 

 заміна свистячих і шиплячих звуків близькими до ф, в; міжзубна вимова свистячих і 

шиплячих звуків; носова і бокова вимова сонорних, свистячих і шиплячих звуків; 

горлова вимова звука р. 

       У старшій групі м’язи артикуляційного апарату достатньо міцні і діти вже можуть 

правильно вимовляти усі звуки рідної мови. Проте в окремих дітей лише у цьому віці 

закінчується засвоєння вимови шиплячих і сонорних звуків. Іноді діти не чітко 

диференціюють у словах вимову свистячих і шиплячих звуків, звуків Л—р. Таке змішування 

спостерігається під час вимови слів і фраз, що мають одразу два звуки (шушка — сушка), 

однак вони не допускають помилок у словах, що мають лише один із цих звуків (собака, 

кошеня). Однією з причин неправильної вимови є заміна молочних зубів на постійні.  

        У дітей цього віку добре розвинений фонематичний слух. Проте не всі діти легко 

розрізнюють на слух дзвінкі, глухі, тверді та м’які, шиплячі й свистячі приголосні звуки. 



Вони правильно розпізнають питальну, окличну, розповідну інтонації, можуть інтонаційно 

передавати свої почуття: радість, сум, здивування, острах, гнів. Тривалішим стає видих, на 

одному видиху можуть вимовити фразу із 3-5 слів. Отже, діти старшого дошкільного віку 

досягають високого рівня розвитку звукової культури мовлення. 

         На сьомому році життя діти правильно вимовляють усі звуки рідної мови, вміють 

користуватися силою голосу, інтонаційними засобами виразності, адекватно змінювати темп 

мовлення. Проте і в цьому віці спостерігається неправильна вимова окремих звуків, діти не 

точно диференціюють групи звуків: свистячі й шиплячі, сонорні, дзвінкі та глухі; 

спостерігаються недоліки у звуковому оформленні слів, використанні наголосу у словах. 

          Отже, за нормальних умов розвитку діти до п’яти років мають оволодіти звуковою 

культурою мовлення. Однак є випадки, коли вони до 5-6 років з різних причин не володіють 

правильною вимовою звуків. Так, М. Хватцев серед основних причин називає фізіологічні, 

психологічні та соціальні. Фізіологічні причини вчений вбачає в недостатньо розвиненій 

центральній нервовій системі та нервово-м’язовому апараті мовлення: дитячий мозок ще 

недостатньо чітко диференціює точні мовленнєві рухи; слабко розвинені органи, що 

сприймають і відтворюють звуки (вухо недостатньо правильно розрізнює звуки мови, язик 

заповнює більшу частину ротової порожнини тощо). Серед психологічних причин учений 

називає недостатньо розвинене слухове сприймання (дитина не розрізнює подібні звуки), 

слабку пам’ять (правильно сприйнятий звук через деякий час сприймається дитиною 

неточно), нестійку увагу, зокрема слухову (один і той самий звук сприймається і відтво-

рюється кожного разу по-іншому). Соціальні причини автор пов’язує з дефектним 

мовленням людей, які оточують дитину. Перші дві категорії вад можливо усунути в умовах 

дошкільного закладу, створивши певні умови для виховання звукової культури мовлення, а 

саме: чисте, правильне мовлення людей, які оточують дитину, мовлення яких вона наслідує. 

Мова вихователя має бути взірцем для наслідування. Він повинен розмовляти з помірною 

силою голосу, повільно, чітко та виразно вимовляти усі звуки в словах, робити логічні паузи, 

дотримуватися голосів. 

          Діти дошкільного віку усвідомлюють звукову систему рідної мови. дним із перших, 

хто визначив місце мови у формуванні психічної іяльності дитини, був Л. Виготський. Він 

дійшов висновку, що для итини мова є засобом спілкування, тому вона оволодіває нею 

практично, без усвідомлення її загальних закономірностей. За словами вченого, дитина 

володіє певними мовленнєвими вміннями, але вона не знає, що йми володіє. «Ці операції 

неусвідомлень., вона володіє ними спон-анно, в певній ситуації автоматично… В результаті 

практичного відношення дитини до мови як засобу спілкування з дорослими у неї форму-

ються «житейські» поняття про рідну мову. На їх основі дитина легко оперує фонемами 

рідної мови, словниковим запасом, правильною граматичною будовою мови»’. Шлях, що 



веде до усвідомлення мовної дійсності, Л. Виготський вбачав у переході дитини від 

оперування «житейськими» поняттями до наукових. Так, учений зауважує, що наукові 

поняття є тією галуззю, в якій «усвідомлення понять, тобто узагальнення та володіння ними, 

напевно, виникають першими… Отже, усвідомлення проходить через брами наукових 

понять».[14] 

            Особливої уваги заслуговує «теорія скла» О. Лурії. Експериментальні дослідження, 

проведені під його керівництвом, полягали в тому, що перед дітьми ставилося завдання 

переліку слів у реченні. Результати експерименту показали, що більшість дітей рахували не 

слова, а предмети, про які йшлося в реченні. О. Лурія дійшов висновку, що в перший період 

мовленнєвого розвитку дитини слово та словесні відношення не можуть бути предметом 

свідомості дошкільника, хоча дитина активно використовує граматичне мовлення і позначає 

словами відповідні предмети і дії. У цей період дитина використовує слово, але не зосере-

джує на ньому своєї уваги, «і часто слово е склом», крізь яке дитина дивиться на 

навколишній світ, при цьому слово ще не є предметом її свідомості, вона навіть не підозрює, 

що воно має своє власне життя, свої особливості будови…». Відтак О. Лурія наголошує на 

тому, що слово як одиниця мови вперше стає предметом свідомості дитини під час навчання 

письма та читання. Отже, за твердженням ученого, слово починає усвідомлюватися дитиною 

в процесі шкільного навчання. Натомість у науці існує протилежна думка. Заслуговує на 

увагу дослідження С. Карпової, спрямоване на вивчення особливостей усвідомлення 

дошкільником слова та фонеми. В процесі дослідження автором визначено, що можна 

змінити відношення дитини до мовленнєвої дійсності, якщо поставити перед нею низку 

відповідних завдань і організувати її діяльність за їх рішенням. Результати експерименту 

дали змогу С. Карповій стверджувати, що в дошкільному віці дитина може усвідомлювати 

словесну і звукову будову мовлення. 

         Слушною є думка Д. Ельконіна щодо мовленнєвої дійсності, передусім її звукової, 

матеріальної форми, яка має для дитини таку саму реальну матеріальну дійсність, як і 

предметна. Тому дитина оволодіває нею таким самим чином, як і предметною. Вчений 

наголошує, що матеріальна звукова форма мови занадто рано стає предметом діяльності 

дитини та її пізнання. 

         Р. Левіна визначила п’ять етапів розвитку усвідомлення дитиною звукової системи 

рідної мови, як-от:  

1) повна відсутність диференціації звуків, розуміння мовлення взагалі та активного мовлення 

самої дитини, тобто дофонематична стадія мовлення;  

2) розрізнення більш далеких фонем, але відсутність диференціації близьких. На цій стадії 

дитина сприймає звуки інакше, ніж дорослі, вона не розрізнює правильну й неправильну 

вимову інших людей, не помічає власної неправильної вимови;  



3) дитина чує звуки мови, впізнає і розрізнює правильну й неправильну вимову слова. 

Мовлення ще не точне, але вже відчутне пристосування до нового сприймання, між 

основними звуками виникають проміжні, які вимовляють дитина і дорослий;  

4) стають усталеними нові образи сприймання звуків, проте мовна свідомість ще не 

витиснула попередню форму, дитина на цьому етапі не завжди впізнає неправильно 

вимовлені слова. Активне мовлення дитини досягає майже повної правильності;  

5) завершується процес фонематичного розвитку, дитина чує і вимовляє правильно, в неї 

формуються тонкі й диференційовані звукові образи слів і окремих звуків. Перші три етапи 

дитина проходить у ранньому дитинстві, два останніх — у дошкільному віці. 

          У працях інших учених (С. Бернштейн, О. Гвоздєв, Ю. Фаусек, М. Швачкін) також 

розглядається питання ранніх виявів свідомого ставлення дошкільників до звукової системи 

слова. Так, О. Гвоздєв у статті «Як діти спостерігають мовні явища» наводить показники 

свідомого ставлення дітей до фонетичної системи мови. Перший показник -це заява дитини 

про неможливість вимовляння певного звука та незадоволення з приводу наслідування 

дорослим її вимови і спотворення при цьому нормальної. І навпаки, усвідомлення своїх 

успіхів, як наголошує О. Гвоздєв, сповнює дитину радістю у разі, якщо вона сама може 

визначити, що спочатку вимовляла звук неправильно, а тепер — правильно. 

          Дитина із задоволенням відзначає особливості вимови своїх друзів. Дані дитячих 

спостережень, на думку О. Гвоздєва, є виключно «теоретичними» і виражають потяг дитини 

до пізнання. Вона не лише відзначає особливості вимови іншої дитини, а й виправляє її, 

наводить приклад як треба вимовляти. Отже, дитина усвідомлює мовну норму, має уявлення 

про правильну вимову і бореться за дотримання цієї норми. За даними досліджень О. 

Гвоздєва, діти не тільки відрізняють свою вимову від правильної вимови дорослих, а й 

помічають неправильну вимову дорослих. Крім того, дитина дуже допитлива, її цікавить, які 

органи беруть участь у вимові. Вона також постійно виправляє помилки і в мовленні інших 

дітей, і в мовленні дорослих. 

          Д. Ельконін називає усвідомлення звукової культури мовлення основним якісним 

новоутворенням психічного розвитку дітей п’яти років. За твердженням ученого, розвиток 

усвідомлення матеріальної сторони мовлення у дошкільному віці є вирішальним моментом 

його засвоєння саме тому, що воно підвищує можливості орієнтування дитини у складних 

співвідношеннях граматичних форм. Означене новоутворення є однією з істотних передумов 

нового етапу в оволодінні звуковою системою мови, етапу, що пов’язаний з навчанням 

грамоти — читання і письма. За Д. Ельконіним, у дошкільному віці дитина досягає такого 

рівня розвитку мовлення, коли воно стає не тільки засобом спілкування та пізнання, а й 

предметом вивчення. 

 



Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей 

        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. 

         Детальне обстеження мовлення дітей триває протягом місяця. Прийоми й методи 

обстеження слід добирати обережно, а звуковимову перевіряти так, щоб діти не помічали 

цього, оскільки можуть соромитися, не виявляти бажання розмовляти.  

          Рекомендується використовувати здебільшого ігрові прийоми: велика красива лялька 

або ведмедик (лисичка, заєць тощо) може запитувати у дитини; «Що це?», «Яке воно?», «Як 

називається?». Можна використати знайомі предмети, іграшки, картинки, одяг самої дитини, 

у словах-назвах яких є важкі для вимови звуки, що стоять на початку, в середині та в кінці 

слова (шило, Саша, душ), а також розмову з дитиною на близькі, знайомі теми: «Хто в тебе є 

вдома?», «З ким ти прийшла в дошкільний заклад?», «Які іграшки ти любиш?» З маленькими 

дітьми можна погратися, знайти контакт, тему для розмови, прихилити їх до себе. Старшим 

дітям слід запропонувати прочитати напам’ять знайомий віршик, розповісти казку. 

Використовуючи дидактичні вправи на зразок «Відгадай, що це?», «Що в мішечку?», 

«Скажи, який?», вихователь спонукає дитину до відповіді, розмови і таким чином перевіряє 

мовленнєві вміння. 

 

Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей 

          Завдання і зміст роботи з виховання звукової культури мовлення викладено у програмі 

виховання та навчання в дошкільному закладі. 

          У вихованні звукової культури мовлення використовують різноманітні прийоми та 

методи навчання. Серед прийомів навчання провідне місце посідають артикуляція звуків, 

імітація правильної звуковимо-ви, зразок мовлення вихователя, відображене та сумісне 

мовлення («Зроби так, як я», «Скажи так, як я», «Повтори за мною», «Давай скажемо 

разом»), доручення, ігрові прийоми. 

          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 по-

чув?», «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 Петруш-

ка?», «Ведмедик дізнається», «Що таке наголос?», «Як звати друзів?». 

         Для підготовки правильної вимови шиплячих звуків ш, ж, ч виконують відповідні 

вправи. Наприклад: 

Вправа 1. Підняти язик до верхньої губи, потім опустити на нижню і повернути його у 

вихідне положення. 

Вправа 2. Зробити язик якомога вужчим, а потім широко його розпластати. 

Вправа 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. 

Вправа 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. 

Вправа 5. Відкрити рота, покласти широкий язик на верхню губу (губу не натягувати на 

верхні зуби) і здувати ватку зі стола, ніби вимовляючи звук ф. 

Вправа 6. Обвести кінчиком язика верхню губу (неначе злизати варення), роблячи рухи 

язиком зверху вниз (нижньою губою не допомагати). 

Вправа 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. 



Вправа 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. 

Наприклад, на звук с: 

Са-са-са — ось летить оса. 

Со-со-со — у Соні колесо. 

Си-си-си — прилетіли оси. 

Су-су-су — ми побачили косу. 

Ас-ас-ас — ми пили квас. 

Ус-ус-ус — сивий вус. 

Сі-сі-сі — закупили сливи всі. 

Аска-аска-аска — у Васі є ласка. 

Іска-іска-іска — на столі стоїть миска. 

        З дітьми середньої та старшої груп можна вивчити тексти скоромовок. Скоромовка, або 

спотиканка, — жанр народної творчості — жартівливий вислів, спеціально скомпонований із 

важких для вимови слів, яким часто розважаються діти, намагаючись швидко його вимовити.     

        Основна мета скоромовок — формування чистого й правильного мовлення, закріплення 

артикуляції важких звуків та розвиток мовленнєвого апарату. На кожний звук, яким 

опановує дитина, пропонується відповідна скоромовка. Наприклад, є скоромовки невеличкі 

за розміром, у кожному слові яких повторюється лише один звук з твердою чи м’якою 

вимовою («Босий хлопець сіно косить»); скоромовки зі складним поєднанням відразу 

кількох важких звуків: шиплячих, свистячих і сонорних («Прийшов Прокіп, налляв окріп»); 

скоромовки з незвичним поєднанням голосних звуків («Улас у нас, Опанас у вас»); 

скоромовки діалогічної форми (наприклад, Л. Пшенична «Жадібний Євгенко», «Семен 

сказав своїм синам», «Де вороно-каркароно, ти була?»). 



         При заучуванні таких скоромовок дітей поділяють на дві групи. Вони по черзі 

промовляють слова. Наприклад: 

Перша   група: 

—          Де, вороно-каркароно, ти була? 

—          Що, вороно-каркароно, принесла? 

Друга   група: 

 Покружляла, покружляла я вгорі.  

 Горобців порозганяла у дворі.  

 Стріла півня — розбишаку-пісняра,  

 І чкурнула, дременула із двора. 

      Окремі скоромовки під час заучування можна інсценувати для кращого запам’ятовування 

тексту. У такий спосіб можна заучувати скоромовки з книжки Л. Пшеничної «Жадібний 

Євгенко». Обирається Євген-ко, слова від автора промовляє вихователь (потім діти). Дитині 

дають горіхи і пропонують розділити; три горіхи собі, один — товаришу, а ще купка лежить 

осторонь. Євгенко горіхи роздає і промовляє: 

—          Оце — моє, оце — твоє. А це чиє? – 

—          Це теж моє! Дивлюсь, горіхів не стає… 

         Вихователь (або діти): 

А у вас такий Євгенко є, 

Що так горіхи роздає? 

          Методика заучування скоромовок така: нову скоромовку вихователь вимовляє 

повільно, чітко, виділяючи інтонаційно звуки, які повторюються. При цьому перед дітьми 

ставить завдання: уважно слухати і запам’ятовувати, який звук повторюється. Відтак 

вихователь ще двічі промовляє скоромовку повільно, а потім швидко. На наступному занятті 

перед дітьми ставиться завдання промовляти скоромовки то голосніше, то тихіше, то 

швидше, то повільніше. Вихователь викликає дітей до столу, щоб вони читали скоромовку з 

підкресленою артикуляцією звуків, міміки, інтонації. Знайомі скоромовки діти промовляють 

хором. 

         Для ознайомлення дітей з артикуляційним апаратом вихователь складає казочку про 

веселого Язичка в різних варіантах.  

        Наприклад: «Жив-був собі у своєму будиночку веселий Язичок. А що це за будиночок 

був у нього? Це рот. Веселий Язичок був дуже пустотливий і цікавий, тому любив виглядати 

із будиночка. (Показ рухів язика, спонукання дітей до виконання таких самих рухів.) А 

будиночок дуже сердився на нього і через свої дверцята не випускав Язичка. Що ж це за 

дверцята? Це ж наші зуби і губи. Давайте, діти, випустимо Язичок за перші (потім другі) 

дверцята будиночка і зачинимо їх. (Виконання вправ.) Стомився наш Язичок і ліг собі у своє 



ліжечко. Спочатку на спинку, а потім на бочок. Зробіть і ви так, діти. (Виконання вправ 

дітьми.) Прийшла ніч, будиночок слід закрити; спочатку зачиняємо другі дверцята, потім 

перші, а Язичок нехай спить у ліжечку на спинці». 

        Доцільно послуговуватися також художніми оповіданнями, які містять матеріал для 

звуконаслідування (Є. Пермяк «Хто?», Ю. Старостенко «Синиці-трудівниці», Є. Чарушин 

«Як хлопчик Женя навчився вимовляти літеру р», Д. Герасимчук «Струмочок», Є. Щим «Як 

птахи співають» та ін.). 

       Рухливі ігри із звуконаслідуванням, словами, піснями вихователь використовує тоді, 

коли діти вже вміють вимовляти важкі звуки, але звуковимова ще нестійка. Під час рухливих 

ігор діти залюбки співають, імітують звуки машин, голоси тварин, птахів. Наприклад, у грі 

«Хто тут живе?» три- і чотирирічні діти групами імітують квоктання курей, ґелґотання гусей, 

гарчання собак; вихователь стежить за правильною артикуляцією. 

       Рухливі ігри зі словами та звуками для дітей старшого віку мають свої особливості. Діти 

паралельно виконують два завдання: рухаються (ловлять, бігають, водять хоровод) і 

промовляють слова, звуки, їхню увагу насамперед привертають рухи, а звуки вони 

промовляють механічно, іноді й зовсім забуваючи про них. Бажано до початку гри показати 

дітям як треба промовляти текст та закріпити його шляхом вправляння. Після такої 

підготовчої роботи, роз’яснень і повторень діти, усвідомивши текст, можуть виразно 

вимовити кожне слово чи звук гри (наприклад, у таких іграх, як «Гуси-лебеді», «Потяг», «У 

ведмедя в бору», «Пташки і кіт», «Два Морози», «Мишоловка»). 

          Дітям старшого віку подобаються хороводні ігри («Галя по садочку ходила», «Калина», 

«Караван», «Бубон» та ін.), які варто проводити не лише під час музичних занять, а й на 

прогулянках. У них діти спокі гао рухаються, співають знайомі пісні. Рухливі ігри треба 

проводите щодня, це сприяє систематичному вправлянню мовленнєво-рухового апарату, 

мовленнєвого слуху та уваги дітей. 

         Розповідь на звуконаслідування відрізняється від інших видів роботи з розвитку 

мовлення. Це спільна робота дітей і вихователя, якому належить провідна роль у передаванні 

змісту. Імітаційні звуки, звукосполучення та слова промовляють діти всієї групи або 

підгрупи (п’ять-шість дітей) або одна дитина. Під час розповіді, вихователь пропонує 

вимовляти разом окремі частини тексту наприклад: «Корова: му-у-у! Молочка вам несу».  

         Розповіді зі звуконаслідуванням використовують переважно в молодшій і середній 

групах. Тексти розповідей можуть бути авторські, дібрані з народних творів або складені 

самим вихователем. За композицією та змістом вони мають відповідати дидактичним та 

психолого-педагогічним вимогам: бути невеликими за розміром, з простим, але 

захоплюючим, переважно веселим сюжетом, з великою кількістю імітаційних звуків, 

звукосполучень, слів, які спонукали б дітей до активності. 



       З авторських та народних творів можна використати такі:  

«Поїдем, синочку, з тобою в село» (українська народна пісенька),  

«Рукавичка» (українська народна казка; під час читання її можна імітувати голоси тварин, 

що згадуються в ній);  

Г. Чубай «Тік і так»,  

В. Коломієць «Горобчик»,  

О. Сенатович «Прогулянка д-д-д», «Веселий сміх»,  

В. Заєць «Гав» та ін. 

         Методика проведення занять із молодшими дошкільниками така: вихователь 

переповідає твір, по кілька разів промовляє звуки та звукосполучення, імітуючи голоси 

птахів, тварин, звуки природи, сигнали машин. Діти мовчки слухають розповідь. Якщо деякі 

з них починають промовляти звуки, звукосполучення самостійно, вихователь ставиться до 

цього схвально і поглядом, посмішкою чи жестом заохочує до участі в розповіді. При 

повторному розповіданні вихователь пропонує усім дітям або комусь одному «допомогти» 

під час розповіді, промовляючи разом з нею, як шумлять дерева, співає півень, мукає корова, 

гуде бджола, подає сигнал пароплав тощо.  

 

Наприклад:                   

                                                                     Весела сім’я 

        Жили собі дідусь та бабуся. Не було в них нікого. Сумували вони. Та одного вечора 

почули, що хтось стукає до них тихенько: «тук-тук-тук». Відчинила бабуся двері й чує: «Ку-

ку-рі-ку, ку-ку-рі-ку — пустіть мене переночувати». Бабуся й дідусь зраділи та й пустили 

півника в курятник. Як ось знову хтось стукає ще голосніше: «тук-тук-тук», і почулося: «Му-

у-му-у». Це корова просилася переночувати. Пустили і її в корівник. Потім прийшла курочка 

з курчатками і каже: «Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах!-пустіть і мене». Пустили і її з курчатами. 

Нагодували всіх, напоїли чистою водицею. Дуже сподобалось усім жити в бабусі й дідуся, 

залишилися вони в них назавжди. Рано-вранці півник прокидався й співав: «Ку-ку-рі-ку, я 

курочок стережу». А курочка: «Кудах-тах-тах, я несусь у кушах». А корова: «Му-у-му-у! 

Молочка вам принесу». Ось так вони почали весело й дружно усі разом жити в дідуся та 

бабусі. 

          Для бесіди зі старшими дошкільниками можна використати розповідь, складену самим 

вихователем. Він добирає або придумує спеціальні тексти, в яких трапляються важкі звуки.  

         Ці розповіді складніші за змістом і більші за розміром. Діти можуть переказувати їх від 

початку до кінця, частинами, а також за ролями.  

         Вихователь бере на себе роль автора, а діти поодинці чи невеликими групками 

промовляють слова, звукосполучення, звуки.  



           Початок заняття такий, як і при навчанні дітей переказуванню.  

           На заняттях з розвитку мовлення дітей навчають інтонаційно виразно передавати зміст 

думки, почуттів, переживань, виразно розмовляти, відчувати вірші.  

           Основний прийом навчання виразного мовлення — імітація, наслідування мовлення 

вихователя. 

            Широко використовують ігрові вправи на вправляння дітей у виразному мовленні на 

заняттях з розвитку мовлення та художньої літератури. Так, використовуючи різні театральні 

прийоми, вихователь навчає дітей передавати образ дійових осіб за допомогою міміки, 

жестів, постави. 

            Треба вчити дітей голосом передавати настрій, стан того чи того героя художнього 

твору. Для цього їм пропонують прочитати вірш радісно, весело або сумно; поставити 

запитання від імені хитрої лисички, злого вовка, доброго крокодила Гени або веселого 

Чебурашки; виконати пісеньку від імені доброго або злого героя; зобразити, як вовк 

розмовляє у лісі з Червоною Шапочкою, використовуючи інтонацію (лагідно чи улесливо, 

грубо чи хвалькувато).  

           Можна використовувати різні творчі завдання, які сприяли б пошуку дітьми 

індивідуальних засобів виразності у передачі образів, персонажів, інтонації (наприклад, 

підійти до свого товариша і попросити у нього іграшку так, щоб усі за інтонацією могли 

зрозуміти, як саме він попросив: лагідно чи сердито, ввічливо чи грубо тощо). 

          Розвитку виразності мовлення дітей сприяють запитання вихователя при читанні й 

аналізі художніх творів. Вони спрямовують увагу дітей на виразні засоби мовлення, 

спонукають до інсценування. Наприклад: Який голос у Маші? З яким почуттям вона сказала 

ці слова? Поясніть, що зараз переживає Маша? (Казка «Маша і Ведмідь».) Яким би голосом 

ви передали слова Ведмедя? Як правильно розпочати розповідь: швидко чи повільно? Який 

вірш, веселий чи сумний, чому? Щоб ви хотіли змінити у цьому оповіданні (казці)? 

Пригадайте, який епізод в оповіданні вас найбільше вразив, схвилював? 

          Дітям порівняно важко дається виконання вправ на вираження почуттів у мовленні, а 

саме: здивування, радість, урочистість, ніжність, гнів, жалібність, переляк та ін. Основними 

прийомами для вправляння дітей у виконанні цих завдань є ігрові. Наприклад, вихователь 

читає вірш, а діти повторюють рядки вірша з яскраво вираженою інтонацією: перша підгрупа 

- із запитальною, друга — з розповідною, третя — з окличною. 

          З метою навчання дітей виразного мовлення використовують спеціальні вправи, 

виконуючи які, діти повинні промовити слово з різним емоційним навантаженням. 

         Наприклад, вихователь говорить: 

«Діти, сьогодні до нас у групу прийшов новенький хлопчик. Як би ви про нього сказали?» 

«Новенький». Потім він пропонує дітям сказати це слово з радістю, подивом, сумом, 



байдуже. Дітям дається завдання промовити речення «Оксана малює олівцем» так, щоб 

відповісти на запитання: хто саме малює олівцем? (наголос на слові Оксана), що робить 

Оксана? (наголос на слові малює) чим малює Оксана? (наголос на слові олівцем). 

         Вихователь промовляє фразу «Дощ іде» і пропонує дітям здогадатись, зраділа вона 

дощу чи, навпаки, схвильована. Важливою для вироблення різних відтінків голосу та 

виразності мовлення є вправа «Мавпочки», Діти повторюють різні варіації сили голосу, 

дикції, ритму, темпу, наголосу, інтонації. 

          Особливе місце у вихованні звукової культури мовлення дошкільників посідають малі 

жанри фольклору. Дослідження з цього питання було проведено в Україні О. Трифоновою. 

Народна поетична творчість є невичерпним джерелом виховання і навчання дітей 

дошкільного віку. В ній відбито життя народу, його звичаї, обряди, саме через неї діти 

засвоюють народну мову. 

         Одним із перших авторів підручника з педагогіки, в якому широко представлений 

український фольклор, був О. Духнович. Особливу увагу привертають художні твори 

вченого-педагога для дітей-дошкільнят, що були зібрані в окремий розділ «Маленьким 

соколятам». У ньому автор подає байки, вірші, які відіграють не лише виховну, пізнавальну, 

а й повчальну роль. На переконання О. Духновича, фольклор вже починає впливати на дітей 

наймолодшого віку. З перших днів дитина чує голос матері, яка наспівує їй колисанки.  

      Колисанки — народні пісні, що співаються, коли заколисують, присипляють дітей. 

Колискові пісні зачаровують малят своєю простотою, ніжністю, красою рідного слова. Вони 

розвивають слух та відчуття рідної мови, її мелодики, збагачують дітей пестливою лексикою. 

        Характерними елементами колисанок є специфічні приспіви, ритмічні повтори певних 

слів чи звуків, використання епітетів, порівнянь, метафор, звуконаслідувань. Колисанки 

передаються словами, що сповнені материнської любові та ніжності, тому вони створюють 

особливу емоційну насиченість пісень і тим самим привертають увагу дітей до звучання 

рідної мови. 

       Дитячі забавлянки — це надзвичайно вдала форма спілкування дітей з дорослими, що 

сприяють розвитку дрібних м’язів руки, активізації їхньої рухливості. 

     Забавлянки (утішки) — це коротенькі пісеньки або віршики, поєднані зі своєрідними 

вправами і покликані зміцнювати дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій, 

Забавлянки існують для дітей різного віку. Для найменших, які тільки починають сидіти, у 

народі складено забавлянки з похитуванням, підкиданням дитини на коліні або одній нозі 

(«Ой чук, чук, чук», «Гойда, гойда, гойдала»). Для немовлят - утішки-ігри з пальцями 

(«Печу, печу хлібчик», «Сорока-воро-на»). Для дітей, які опанували рідну мову, 

пропонуються забавлянки-діалоги («Зайчику, зайчику»). 



        Вік, на який припадають забавлянки, утішки, — сенситивний для мовленнєвого 

розвитку малюків. Саме тому функція забавлянок — не лише розважати малюка, а й 

розвивати його мовлення, активізувати процес засвоєння звуків рідної мови дитиною 

дошкільного віку. 

        Забавлянки насичені різноманітними повторами, звуконаслідувальними словами, тому 

вони так легко запам’ятовуються дітьми. Звукові повтори створюють особливу наспівність 

забавлянок, що є дуже важливим для зазначеного жанру, оскільки для немовлят зміст і 

значення слів не завжди зрозумілі. Вони сприймають мелодійний, ритмічний, звуковий 

малюнок твору. 

        Повторюваність у поєднанні зі змінами ритмічного образу, жести та інтонація сприяють 

зосередженню дитячої уваги на таких творах і допомагають їх духовному, інтелектуальному, 

мовленнєвому розвитку. Крім того, бездоганність художньої форми забавлянок насамперед 

забезпечується багатою звуковою гамою, де звукові повтори підкреслюють наспівність.              

Алітерації та асонанси зумовлюють милозвучність, поглиблюють знайомство дітей з 

навколишнім світом, допомагають естетично його сприймати, розвивають 

звуконаслідування. 

З кожною новою утішкою малюки знайомляться з радістю, вони із задоволенням слухають 

народну мову, відчувають віршований ритм, багатство відтінків слів. Саме читання 

забавлянок створює умови для емоційного контакту з дітьми.  

         Навчально-виховна мета забавлянок -розвивати мовленнєву активність дитини, 

тренувати пам’ять, логіку мислення. Отже, розігрування забавлянок з дітьми — це 

надзвичайно важливий момент зародження у дитини інтересу і любові до рідної мови. Вони 

виховують у дошкільнят почуття ритму, розвивають активне мовлення, сприяють розвитку 

фонематичного слуху. 

        Серед дитячого фольклору найпоширенішими є заклички, примовки, лічилки, мирилки. 

        Замовляння (заклички) — здебільшого віршовані формули, дуже давні за походженням і 

пов’язані з вірою у чудодійну силу слів, якими «темні» люди прагнули вплинути на стихійні 

сили природи чи суспільне оточення. У народі побутують господарські, громадські, 

лікувальні, приворотні замовляння. Заклички супроводжуються виконанням певних рухів, 

жестів. Це впливає на розвиток мовлення, вдосконалення звуковимови.  

        Примовка — жартівливий, здебільшого римований вислів, що ним розпочинається чи 

закінчується казка; дотепне зауваження, що вплітається у розповідь чи текст твору; якась 

фраза чи віршик, що розповідається під час дитячої гри тощо. Ці фольклорні твори 

(примовки та заклички) не лише виховують у дитини бережливе ставлення до рослинного і 

тваринного світу, а й розвивають у неї мовленнєву активність, тренують артикуляційний 

апарат, розвивають інтонаційні здібності дошкільнят. 



       Лічилки — це віршовані, ритмізовані тексти, які використовуються дітьми для поділу 

гравців на групи чи визначення їхньої ролі або послідовності участі у грі.  

      Лічилки поділяють на такі групи:  

1) складені самими дітьми;  

2) складені дорослими (народні та авторські). 

       Серед лічилок першої групи чимало таких, які зовсім не мають сюжету або містять лічбу 

до 8, 10, 12, а їх лексика — це спотворені числівники та слова, що слугують їх замінниками. 

У лічилках, складених дітьми, знаходимо багато іноземних слів, які поступово 

спотворюються і надають лічилці беззмістовного характеру («Уну, дуну, ре», «Ене, боне, три 

контори»). 

        Лічилки другої групи, що складені дорослими для дітей, мають певний зміст, чітку 

композицію, написані літературною, образною мовою, містять повчальні та виховні 

завдання.     

       Лічилкам властиві загадковість, яскравість, образність, незвичайні співзвуччя, 

привабливий сюжет, саме тому дітям подобається їх повторювати, тим самим 

удосконалювати власне мовлення. 

        Використання лічилок є стимулом для розгортання словесної творчості дітей, розкриття 

їхніх лінгвістичних здібностей і мовних обдаровань. У звуковому оформленні лічилок може 

бути поставлений наголос на вимові певного звука з метою тренування артикуляції і 

вироблення певних орфоепічних навичок. 

         Мирилки — це вид дитячого фольклору. Діти використовують їх під час розв’язання 

сварки чи суперечки. Застосування мирилок у дошкільному закладі сприяє активізації 

словника дитини, вдосконалює її мовлення, тренує мовленнєвий апарат, водночас вони 

виконують і певну виховну функцію. 

          Використання в комплексі усіх видів фольклору закріплює у дітей звуковимову, тренує 

мовленнєвий апарат, удосконалює мовлення, збагачує словник дітей образними виразами. 

          Отже, вдало дібрані вихователем методи і прийоми забезпечують успіх у вихованні 

звукової культури мовлення у дітей. 

 

Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях 

         У дошкільних навчальних закладах з розділу «Виховання звукової культури мовлення» 

проводять такі типи занять: фронтальні (з усією групою), групові (з підгрупами), 

індивідуально-групові (4-8 дітей) та індивідуальні (1~4 дітей). 

          За характером заняття поділяються на комплексні, тематичні, підсумкові та контрольні.     

На заняттях реалізуються такі завдання виховання звукової культури мовлення: 

•  розвиток артикуляційного апарату  (м’язів мовленнєвого апарату); 



• ознайомлення дітей з будовою мовленнєвого апарату; 

• розвиток мовленнєвого дихання; 

• розвиток фонематичного слуху; 

• оволодіння правильною вимовою усіх звуків рідної мови; 

• удосконалення дикції: 

• розвиток інтонаційної виразності мовлення (інтонація, теми, тембр, сила голосу, мелодика, 

наголоси тощо); 

•  робота над усвідомленням дітьми звукового складу рідної мови. Усі завдання звукової 

культури здійснюються в єдності і забезпечують формування у дітей фонетичної 

компетенції. 

        Різноманітні групи завдань із виховання звукової культури мовлення входять до складу 

комплексних занять з розвитку мовлення як одна із трьох самостійних частин. Завдання з 

виховання звукової культури мовлення плануються у складі комплексних (групових) занять 

двічі на місяць у всіх вікових групах. На таких заняттях використовують методи і прийоми 

виховання звукової культури, що розглядалися в попередньому параграфі. Вони можуть 

поєднуватись зі змістом попередніх структурних частин як змістове чи тематичне їх 

продовження, а можуть бути і цілком самостійною, незалежною від інших складовою 

мовленнєвого заняття.[6] 

         Розгляньмо приклади таких занять у різних вікових групах. 

Молодша група. 

Звукова культура мовлення у складі комплексного заняття. 

     Завдання: 

1.  Зв’язне мовлення. Навчити описувати іграшки, складати розповіді з 3-4 речень. 

2.  Граматика. Закріпити вживання прийменника між, порівняльних ступенів прикметників 

(більша, менша, вища, нижча). 

3.  Звукова культура. Вправляти у вимові звуків х, з, ц, промовляючи чистомовки; розвивати 

зосередженість, уважність. 

    Матеріал: дві пірамідки (висока і низька), два коники (великий і маленький), дві машини 

(велика і маленька), зайчик, лисичка. 

    Хід заняття: 

 1. На столі стоять іграшки. У гості до дітей прийшов зайчик. Діти називають іграшки, потім 

по черзі описують їх за зразком вихователя: «Це пірамідка. Вона висока, дерев’яна. На 

пірамідці багато різнокольорових кілець: сині, червоні, жовті». 

2.   З’являється лисичка.  Зайчик заметушився.  Вихователь:  «Зайчик злякався лисички, хоче 

сховатися від неї між іграшками. Стриб, стриб — сховався зайчик. Де сховався зайчик? (Між 

високою і низькою пірамідками. ) А тепер? (Між великою і маленькою машинами)». 



3.  Промовляння чистомовок: 

За-за-за — там іде коза.  

Зу-зу-зу — ми ведем козу. 

Зи-зи-зи — сіно відвези. 

Са-са-са — ось летить оса. 

Су-су-су — ми побачили косу. 

Си-си-си — прилетіли оси. 

Це-це-це — кругле яйце. 

Єць-єць-єць - сірий заєць. 

Середня група. 

Звукова культура мовлення у складі комплексного заняття. 

     Завдання: 

1.  Зв’язне мовлення.  Навчити описувати іграшки та предмети за зразком вихователя. 

2.   Граматика, Навчити узгоджувати іменники з прикметниками, відмінювати іменники в 

родовому відмінку однини і множини. 

3. Звукова культура. Вправляти у вимові звуків с, з, ш, навчити розрізняти їх на слух, 

розвивати мовленнєвий апарат, фонематичний слух. 

     Матеріал:   набір різних іграшок, прапорці. 

    Хід заняття:  

1. На столі іграшки різного кольору і розміру (з різного матеріалу). Вихователь читає загадки 

про іграшки, пропонує їх відгадати: 

Б’ють — не плаче, вгору скаче, І ніхто йому, одначе, Не сказав хоч раз «пробач», Бо на те і є 

він … (М’яч) 

Я неначе віз, 

Тільки без коліс. 

По воді я їду — 

Не лишаю сліду. 

А перевернуся — 

Зразу утоплюся. (Човен) 

 1. Вихователь наводить зразок опису: «Це пожежна машина. Вона металева, червоного 

кольору. У неї є кабіна, кузов, колеса, пожежна драбина. Пожежна машина швидко їде, вона 

везе пожежників гасити пожежу». Діти за зразком описують іграшки. 

2.  Дидактична гра «Чого не вистачає?» Вихователь пропонує дітям добре розглянути 

іграшки, запам’ятати, як вони стоять; заплющити очі, потім відкрити їх і сказати, чого не 

вистачає. (Не вистачає двох ляльок, одного ведмедика, двох прапорців та ін.). 



3.  Вихователь пропонує пригадати, де живе веселий Язичок, які пісні він вміє співати.  

Розповідає:  «Почув Язичок, як водичка ллється з крана: с-с-с-с-с-с-с. Вирішив і собі 

заспівати. Заспіваймо, діти, разом. (Діти співають.) Пішов Язичок на вулицю, чує, хтось 

поблизу: зу-зу-зу. Хто це? Чия це пісенька? (Діти відтворюють пісеньку комара.) Настала 

осінь. Опало листя. Діти бігають, а листя під ногами співає пісеньку… Яку пісеньку співає 

листя? Як воно шелестить? (Ш-ш-ш-ш…)»  

Діти промовляють чистомовки: «Са-са-са — летить оса. Зу-зу-зу — веду козу. За-за-за — іде 

коза. Су-су-су — відро несу. Шу-шу-шу — листям шуршу. Ша-ша-ша — наша Маша.» 

Старша група. 

Звукова культура мовлення у складі комплексного заняття. 

    Завдання: 

1.З в’язне мовлення. Навчити переказувати оповідання близько до тексту, висловлюючи своє 

ставлення до героїв твору. 

2.  Граматика. Вправляти у складанні складнопідрядних речень зі сполучником для того 

щоб. 

3.  Звукова культура. Розвинути темп мовлення, фонематичний слух, навчити виділяти 

перший звук у слові, розрізняти звуки с, з, ц. 

    Матеріал: оповідання М. Коцюбинського «Про двох цапків»; аркуш паперу. 

    Хід заняття:  

1. Вихователь читає оповідання і запитує: «Якими словами починається оповідання? Що 

хотіли зробити цапки? Що їм завадило перейти річку? Що трапилося з цапками? Чому так 

трапилося? Що можна сказати про поведінку цапків? (Оповідання читається вдруге). 

2.  Вихователь пропонує дітям скласти різні речення, використовуючи слова для того щоб.  

Він починає:  «Кладка потрібна для того… Міст потрібний для того… Робити поступку один 

одному потрібно для того… Стілець потрібний для того… та ін. 

3.  Діти роблять звуковий аналіз слова цапок,  виділяють перший звук у слові, інтонаційно 

його промовляють. Потім називають слова, які починаються на звук ц і закінчуються звуком 

ц, 

    Дидактична вправа: «Який звук я промовив?» Вихователь закриває рот аркушем паперу і 

промовляє звуки с, з, ц. Діти за домовленістю виконують різні дії: на звук с — плетуть у 

долоні, на звук з — відганяють комара, на звук ц - цмокають язиком. 

     Скоромовка: «Босий хлопець сіно косить, роса росить босі ноги». 

      

     Фронтальні тематичні заняття з виховання звукової культури мовлення проводять один 

раз на квартал наприкінці місяця (четвертий тиждень) в усіх вікових групах. 



      На тематичних заняттях обов’язково повторюється матеріал, який був опрацьований з 

дітьми на комплексних заняттях упродовж кварталу, та вирішуються нові завдання з 

виховання звукової культури мовлення залежно від програми вікової групи. 

Друга молодша група 

Тематичне заняття з виховання звукової культури мовлення 

      Завдання: ознайомити дітей з будовою мовленнєвого апарату (рот, язик, зуби, губи), 

навчити чітко вимовляти голосний звук й, розвивати мовленнєвий апарат, мовленнєве 

дихання, фонематичний слух. 

      Матеріал: лялька Оленка, собачка, гуска, жаба, ведмедик, зайчик, білий халат, шапочка, 

ліжко, котик; українська народна пісня «Котику сіренький», вірш II. Воронька «Доня хоче 

спати». 

      Хід заняття:  

Вихователь розповідає дітям казку про веселого Язичка: «Жив-був на світі веселий Язичок. 

Жив він у своєму невеличкому будиночку. Цей будиночок — рот. Будиночок зачиняється і 

відчиняється. Подивіться як!» (Показує: повільно змикає і розмикає зуби. Губи в посмішці, 

видно верхні та нижні зуби.) Чим зачиняється будиночок Язичка? (Зубами.) Правильно, зуби 

міцно закривають будиночок і не випускають Язичка на вулицю. Нижні зуби — це ґаночок, а 

верхні — дверцята. Спробуємо всі разом зачинити і відчинити будинок Язичка. 

Посміхніться, зачиніть будиночок так, щоб і ґаночок, і дверцята було добре видно. (Діти 

виконують вправу.) Язичок хоче всього навчитися. Побачив, як кошеня хлебче молоко, і сам 

почав хлебтати. Ось так! (Показує, пропонує дітям зробити те саме.) А ще Язичок любить 

співати різні пісеньки. Дуже йому подобається співати пісеньку маленької Оленки. (Показує 

ляльку-малюка в повзунках.) «А-а-а-а-а»,-співає Язичок Оленці». Оленка теж широко 

відкриває рот і співає: «Л-а-а-а». Як співає Оленка? (Діти співають разом, а потім 3-4 дітей 

окремо). Язичок любить пісеньку собачки. Як гавкає собачка? (Діти відтворюють.) Побачить 

Язичок гусей і співає голосно пісеньку гусей. Як співають гуси? (Га-га-га-а-а-га-а-а; показує 

гуску.) Побачить жабу- співає пісеньку жаби. Як співає жаба?» (Ква-а-а, ква-а-а; показує 

жабу). 

       Вихователь: «А тепер, діти, ми будемо співати пісеньку Язичка й тягнути довгу-довгу 

ниточку». Діти витягують руки вперед на рівні грудей, міцно змикають великий і вказівний 

пальці обох рук (наче тримають нитку), співають пісню «а-а-а-а» та «розтягують нитку», 

розводячи руки в боки (повторюють 2-3 рази). 

     Вихователь бере в руки ляльку Оленку: «Діти, Оленка вже заплющила очі, вона дуже хоче 

спати. Покладемо її спати». (Кладе в ліжко, читає вірш П. Воронька «Доня хоче спати»): 

У моєї доні оченята сонні, 

Рученьки, мов я вати, — 



Доня хоче спати. 

Ніч прийшла тихенька, 

Спи, моя гарненька! 

А-а-а-а-а! 

«Заспіваємо тихесенько всі разом Оленці: а-а-а-а, а-а-а, а-а-а! Заснула Оленка. А котик 

сіренький ходить по хаті, хоче розбудити Оленку».  

(Вихователь читає пісеньку «Котику сіренький»): Котику сіренький, Котику біленький… Не 

ходи по хаті, Не буди Оленки. Оленка буде спати, Котик буде воркотати, Ой на кота-воркота, 

На Оленку — дрімота. А-а-а-а-а, а-а-а! 

    Вихователь: «Заспіваймо ще раз Оленці пісеньку, нехай вона спить. Прокинулась Оленка і 

заплакала. Заболіло в неї горло. Треба йти до лікаря. Хто ж у нас буде лікарем?» Викликає 

дитину, яка одягає халат і шапочку. Діти грають у гру «Лікарня». До «лікаря» несуть 

ведмедика, ляльку, зайчика. 

     У кінці заняття вихователь запитує, де живе веселий Язичок, як називається його будинок, 

чим він зачиняється. 

Старша група 

Тематичне заняття з виховання звукової культури мовлення 

     Завдання: повторити назви органів артикуляційного апарату (рот, губи, зуби, язик, кінчик 

язика, піднебіння), основні рухи язика, ознайомити з функціями верхньої і нижньої губи, 

зубів, спинки язика, розвинути мовленнєвий апарат, мовленнєве дихання, темп мовлення, ди-

ференціювати звуки с — ш. 

     Матеріал:   папірці для піддування. 

     Хід заняття:  

      Вихователь пропонує дітям пригадати, де живе Язичок, як називається його будиночок. У 

будиночка е двоє дверей. Пригадайте, як називаються ті двері, які зачиняють будиночок. 

(Губи.) Ті двері, за якими живе Язичок? (Зуби.) У будиночку є стеля. Як вона називається? 

(Піднебіння.) Язичок спить. Закрийте рот, подивіться один на одного. Прокинувся Язичок, 

захотів піти на прогулянку. Яка погода на вулиці? Висунув Язичок свій кінчик і хоче 

перевірити, яка погода. Зробимо так усі. Надворі сонечко, тепло, можна йти на прогулянку. 

Вийшов Язичок на прогулянку — гріє спинку. (Діти показують свої широкі язики, дивляться 

один на одного.) Подув сильний вітер. Язичку стало холодно, він згорнувся і став вузеньким. 

Зробіть так. Потім зовсім сховався, ліг спати. Виспався, прокинувся вранці і почав робити 

зарядку: піднявся на верхні зуби (показує), спустився на нижні (діти виконують вправу), 

спочатку повільно (3-4 рази), потім став стрибати швидко-швидко до самої стелі. Пострибав, 

пострибав, кінчиком погладив стелю (показує, діти повторюють), вийшов на вулицю і сів на 

ґаночок (широкий кінчик язика лежить на нижній губі). Сумно сидіти одному. Подививсь 



Язичок праворуч, ліворуч, чи не гуляє хто на вулиці. Почав бігати навколо будиночка 

шукати друзів. (Робить колові рухи.) Знайшов, зрадів, застрибав, зацмокав від радощів. 

(Спинка язика торкається піднебіння). Нагулявся Язичок і пішов додому. Зачинив усі дверці. 

Дверці складаються з двох половинок: верхня і нижня губа, верхні і нижні зуби. 

     А ще, діти, у нас є Голосок. Голосок теж має свій будиночок там, де шия. (Показує.) 

Голосок снить і його не чути. (Пропонує прикласти руку до шиї, промовити звуки с, ш. ) А 

коли прокинеться, співає голосно і стіни будиночка починають тремтіти. (Діти промовляють 

звуки з, ж.)  

      Вихователь пропонує дітям промовити звуки с, ш. Звертає увагу на те, що коли 

вимовляється звук с, широкий кінчик язика знаходиться за зубами внизу, а коли звук ш — за 

зубами вгорі; струмінь видихуваного повітря під час промовляння звука с холодний, а під 

час промовляння звука ш — теплий. Чистомовки: 

     Язик угору — ша-ша-ша; Наша Маша в ліс пішла. Язик донизу — са-са-са; Укусила ніс 

оса.     Ялик угору — ши-ши-ши; Машу в лісі ми знайшли. Язик донизу — си-си-си; Вуса, 

вуса у оси. 

Діти виконують вправу на розвиток мовленнєвого дихання: піддування папірців.  

Скоромовка Г. Бойка «Василинка й Маша»: 

  Ой весела Василинка, Василинка — Всселинка. А Маша, мов кваша: Кисне й кисне Маша! 

 

       Підсумкові фронтальні заняття проводять двічі на рік — наприкінці першого півріччя 

(грудень — січень) і наприкінці року (травень — червень). На підсумкових заняттях нові 

завдання з поданого розділу не плануються.  

      Основна мета таких занять — повторення засвоєного за півріччя матеріалу. На 

підсумковому занятті можуть плануватись і вирішуватися всі змістові аспекти звукової 

культури мовлення. 

       Індивідуально-групові заняття тематично-логопедичної спрямованості проводять з 

невеликою групкою дітей (від 4 до 8) в усіх вікових групах: у молодшій — один раз на 

тиждень; у середній і старшій — два-три рази на місяць. 

         На таких заняттях об’єднують дітей, які мають однакові мовленнєві порушення: не 

вимовляють один і той самий звук (чи випускають його або замінюють іншим), не 

пом’якшують звуки, невиразне мовлення, нечітку дикцію, недорозвинений фонематичний 

слух тощо. 

         Отже, у дошкільному навчальному закладі використовують різноманітні види занять, 

які становлять систему виховання звукової культури мовлення дітей. 

 

 



ІІ. МЕТОДИКА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Особливості засвоєння слова у дошкільному віці 

       Одним із головних завдань мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника є словникова 

робота. Формування дитячого словника — це тривалий, складний процес кількісного 

накопичення слів, засвоєння соціальне 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. 

        Щоб розкрити сутність та значення лексичної роботи з дошкільниками, її місце в 

загальній системі мовленнєвої роботи, визначимо основні характеристики слова як одиниці 

мови. 

        Слово як одна з основних одиниць мови відіграє важливу роль у різних видах людської 

діяльності — за допомогою слів відбувається формування понять, слово певним чином 

відображає дійсність. 

        Лінгвісти розрізняють такі обов’язкові, невід’ємні одна від одної властивості слова, як 

фонетична оболонка, граматична форма, семантична валентність, тобто смислове значення 

та здатність слова сполучатися з іншими словами. Саме тому науковці наполягають на 

необхідності опанування словом в єдності його лексичного та граматичного значень і 

звукової будови. 

       Як слушно зауважують лінгвісти, мовне, лексичне значення є абстракцією, так би мовити 

ярликом, що «приклеюється» до слова, і має значення лише для лінгвістичних досліджень. 

Сутність значення слово здобуває в мовленнєвій діяльності, поза якою воно не має сенсу. 

Значення слона визначається за допомогою контексту.  

        Отже, значення — це не річ, а динамічний процес, зумовлений багатьма чинниками. За 

словами Л. Виготського, значення — це єдність узагальнення та спілкування, комунікації та 

мислення. Він зазначав, що оскільки думка не висловлюється у слові, а відбувається в ньому, 

значення виступає найменшою смисловою одиницею мовленнєвого мислення. Воно 

знаходиться між думкою та словом, ось чому в слові переплітаються комунікація і мислення. 

Слово як «феномен мислення» визначає своєрідність і важливість словникової роботи з 

дітьми, яка тісно пов’язана з розвитком пізнавальної діяльності, формуванням уявлень, 

накопиченням знань про навколишній світ, засвоєнням елементів понятійного мислення. 



       У слові треба розрізняти значення і смисл, що виявляють і уточнюють його у певному 

мовленнєвому контексті. 

        Слова у мові існують не ізольовано одне від одного, а утворюють єдину лексичну 

систему, кожна одиниця якої пов’язана з іншими одиницями різними відношеннями як за 

значенням, так і за формою (полі-семічні, синонімічні, антонімічні зв’язки; тематичні та 

лексичні групи).  

         При засвоєнні й застосуванні лексики ці зв’язки починають взаємодіяти: навколо 

кожного слова формуються змістові (семантичні) поля, або так звані вербальні мережі.    

        Процес якісного, свідомого засвоєння лексики відбувається шляхом «обростання» його 

лексичними зв’язками з іншими словами. Саме тому в організації лексичної роботи потрібно 

орієнтуватися не на ізольоване презентування значення слова, а на включення його у 

словосполучення, речення, зв’язне висловлювання. У результаті такої роботи діти 

засвоюватимуть і самі слова, і системні зв’язки між ними. 

          Аналіз природи слова та його особливостей, засвоєння дітьми лексики дає можливість 

виокремити в лексичній роботі з дошкільниками два важливих аспекти. Перший — 

пов’язаний із засвоєнням дитиною предметної співвіднесеності зі словом, що відбувається в 

процесі пізнавальної діяльності та реалізується у логіці предметних зв’язків і відношень. 

Пояснюючи це через номінативну функцію слова, психологи наголошують, що 

співвіднесеність слова як мовного знака з конкретним предметом, з будь-яким явищем 

дійсності викликає в уяві певний образ.  

          Отже, людина, оперуючи образами предметів, може мати з ними справу за їх 

відсутності. Ця функція, затвердженням психологів, «подвоює світ». У дошкільній 

лінгводидактиці цей аспект висвітлюється насамперед у роботах Т. Бавикіної, А. Богуш, В. 

Гербової, А. Іваненко, Н. Луцан, Ю. Ляховської, В. Яшиної. 

         Другий аспект виявляється у засвоєнні слова як одиниці лексичної системи, його 

зв’язків з іншими лексичними одиницями. Особливе значення тут має ознайомлення дітей з 

багатозначними словами, образними словами й виразами, розкриттям їх семантики, тобто 

розвитком смислової сторони слова. Слово не тільки позначає окремі аспекти дійсності, за 

його допомогою людина має можливість аналізувати, виокремлювати в предметах 

найістотніші ознаки, відносити їх до певної категорії. Отже, слово може бути засобом 

абстрагування й узагальнення, відображувати зв’язки, що стоять за предметами.     

          Виокремлюючи зазначені вище аспекти, ми усвідомлюємо їх взаємозалежність, 

невідривність один від одного, адже на етапі дошкільного дитинства робота над смислом 

слова стає можливою лише за умов засвоєння дітьми предметного, понятійного змісту слова. 

Засвоєння дитиною словника вирішує завдання накопичення, уточнення уявлень, 

формування понять, розвитку мислення. Бідність лексичного багажу гальмує й ускладнює 



процес повноцінного спілкування, духовного й розумового, емоційно-чуттєвого розвитку ди-

тини. Навпаки, багатство словника є ознакою добре розвиненого мовлення і показником 

високого рівня інтелектуального розвитку. Засвоєння слів на позначення емоцій і почуттів 

позитивно впливає на розвиток дошкільника, розуміння дитиною емоційного стану іншої 

людини. Робота над словом уточнює уявлення дитини, поглиблює її почуття, організує 

соціальний досвід.  

        Усе це має велике значення особливо в дошкільному віці, оскільки в цей період 

закладаються основи мислення й мовлення, відбувається становлення соціальних контактів, 

формується особистість. 

       У динаміці лексичного розвитку дітей дошкільного віку виокремлюють два аспекти: 

перший — кількісна зміна лексичного запасу дітей на основних етапах дошкільного 

дитинства і другий — оволодіння значенням слова, тобто якісний розвиток словника. 

       Кількісно словник дошкільника змінюється швидкими темпами. Дошкільне дитинство — 

єдиний період у житті людини, що характеризується такими змінами щодо лексичного 

складу. Водночас розвиток словника залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників.  

       Отже, інформація щодо кількісного складу словника дітей на різних вікових етапах у 

літературних джерелах не завжди збігається. Крім того, індивідуальні розбіжності в цьому 

віці дуже істотні. За словами Д. Ельконіна, відмінності у словниковому складі окремих дітей 

більші, ніж у будь-якій іншій сфері психічного розвитку. 

         Перші свідомі слова у дитини з’являються наприкінці першого року життя. Згідно із 

сучасною вітчизняною методикою, у віці до року нормою є 10-12 слів. У цей період розвиток 

розуміння мови випереджає активне мовлення.  

       Проте вже до кінця другого року життя збагачення активного словника відбувається 

швидкими темпами і становить 300-400 слів. 

       Кількісний склад словника за третій рік зростає у чотири-п’ять разів і може досягати 

1500 слів. Розвиток словника передусім відбувається за рахунок слів, що позначають 

предмети найближчого оточення, їх ознаки та дії з ними. Третій рік життя — 

найбурхливіший у кількісному накопиченні лексичного багажу. Далі темпи дещо уповіль-

нюються, хоча кількість вживаних слів зростає.  

       У віці до чотирьох років кількість слів досягає 1900, у п’ять — 2000-2500, шість — сім 

років — 3500-4000 слів. Індивідуальні розбіжності у кількісному складі словника 

зберігаються і в цей віковий період. 

       У фундаментальній праці відомого російського вченого О. Гвоздєва представлено 

широкий спектр категорій слів, що вживаються в активному мовленні у дошкільному віці. 

Пізніше ці дані були доповнені багатьма науковцями (С. Карповою, В. Гербовою, С. Цейтлін, 

В. Харченко). Дослідники підкреслюють, що залежно від віку та умов виховання й розвитку 



співвідношення різних частин мови в активному вживанні дітей виявляється по-різному. Так, 

якщо на початку становлення словника дитини переважають слова, що позначають дії, то в 

мовленні трирічної дитини дієслова становлять тільки третину, а перше місце посідають 

іменники.  

       У мовленні старших дошкільників з’являється значно більше прикметників та 

прислівників, що пояснюється подальшим розвитком пізнавальної сфери, засвоєнням 

різноманітних характеристик предметів і об’єктів. 

        Однак важливим є не кількісне накопичення словника, а його якісний розвиток, адже 

усвідомлення дитиною значення слів позначається на загальному рівні її психічного 

розвитку, зокрема на інтелектуальному. Значення слова змінюється впродовж перших років 

життя дитини: від попередньої реакції лише на звуковий бік слова, інтонацію, з якою воно 

вимовляється, а не на його зміст, дитина проходить шлях елементарного узагальнення слова-

образу конкретного предмета, узагальнення низки однорідних предметів однією назвою до 

усвідомлення слів, що позначають загальні ознаки певного групування (М. Кольцова, Ф. 

Фрадкіна). Засвоєння слів різного ступеня узагальнень потребує існування певних умов. Так, 

засвоюючи слова, почуті від дорослих, дитина не завжди чітко усвідомлює їх зміст. Вона 

може засвоювати предметну віднесеність слова, а систему абстракцій і узагальнень, що 

стоїть за ним, — ні. Основою засвоєння значення слів є функціональна ознака предмета. Так, 

якщо потрібного слова немає в активному словнику дитини, вона користується вказівкою 

щодо призначення предметів: парасолька — «щоб дощ не капав», водій — «рулюльник», 

гаманець — «грошник». Саме тому діти легко засвоюють узагальнювальні слова, у 

звуковому образі яких відображена функціональна ознака предметів. 

           Значення слів у мовленні дитини динамічні. За визначенням Л. Виготського, поняття, 

позначене словом, — узагальнений образ дійсності, який поступово змінюється, 

поширюється, поглиблюється у міру того, як розширюється та урізноманітнюється сфера 

дитячої діяльності, зростає предметне й соціальне оточення дошкільника. 

           Якщо в кількісному плані у дошкільному дитинстві відбувається формування 

«словникового ядра», то семантичний і граматичний розвиток до 6-7 років лише проходить 

стадію становлення, уточнення значення слів, тобто набирає силу. Це пов’язано із 

засвоєнням не лише понять, а й закономірних зв’язків між словами і словосполученнями, з 

появою розуміння естетичної функції слова. 

           У старшому дошкільному віці відбувається активне формування орієнтацій щодо 

смислу слова, що є необхідною умовою повноцінного мовленнєвого розвитку та засвоєння 

дитиною значення багатозначних слів. Складність у розумінні дошкільниками 

багатозначного слова пов’язана з відсутністю єдиного усталеного значення, необхідністю 

контексту, залежно від якого значення слова може змінюватися. На перших етапах навчання 



дитині важко усвідомити цю особливість полісемії, вона прагне упорядкованості — одне 

слово — одне значення: наприклад, кличуть Олексійка: «Іди зиму проводжати». Відповідь: 

«Що вона сама дороги не знає?»; «У Галі матуся стара, а в мене — нова». Ізольоване слово 

сприймається дитиною в його прямому значенні, інші значення (переносні) вона здобуває у 

сполученні з іншими словами. Саме тому науковці рекомендують збагачувати словник дітей 

застосуванням семантичних рядів слів: антонімами (високо — низько), синонімами (діти -

малюки — дітлахи — хлоп’ята), багатозначними словами (час іде, хлопчик іде, дощ іде), 

омонімами (коса, ключ). 

            Семантичний розвиток старших дошкільників пов’язується також із засвоєнням 

смислових відтінків слів. Цікаві дані щодо усвідомлення дітьми смислових відтінків слів 

отримала у своєму дослідженні Л. Колунова. Так, дітям пропонували пояснити різницю у 

значеннях іменників «дерево — деревце — деревище»; «заєць — зайчик — зайченятко» та 

ін. Відповіді дітей показали здатність тонко відчувати відтінки значень слів-іменників. 

Розуміння значення смислових відтінків дієслів перевіряли за допомогою префіксів: пере-, 

під-, за-, ви-, від-, а прикметників — за допомогою суфіксів. Відповіді дітей переконливо 

довели, що найдоступнішими для усвідомлення виявилися дієслова на позначення руху: 

«підбіг — вибіг — перебіг; грати — програти — виграти -переграти», що можна пояснити 

досвідом дитини, яка багато рухається. Не викликали труднощів значення прикметників, 

утворених суфіксальним способом: «розумний - розумненький - розумнющий; собака злий, а 

вовк - злющий». А найскладнішими для дошкільнят виявилися слова з емоційно-оцінними 

відтінками. Аналогічні результати отримали вітчизняні науковці А. Богуш, О. Монке, Ю. 

Руденко. 

           У старшому дошкільному віці у дітей формується свідоме ставлення до слів з 

переносними значеннями — метафор, фразеологізмів, інших образних слів і словосполучень. 

Словник дошкільників збагачується також за рахунок придуманих ними слів: потилиця — 

п’яти, на нозі — нігті, на руці — рукті, плавники (у значенні плавки), покахкував (наївся), 

пластилін — це ліпин. 

        Однак цими словами дитина послуговується недовго. Цілеспрямована робота з розвитку 

мовлення дітей здебільшого зумовлює поступову заміну «дитячих» слів на соціально 

прийняті. Водночас учені одностайні щодо провідної ролі таких слів у мовленнєвому 

розвитку дитини. Активний процес словотворення є необхідною школою, «учнівством» в 

опануванні рідної мови, адже він сприяє розвитку мовної здібності, яку визначають як 

відчуття мови (Л. Айдарова, Д. Ельконін, Г. Люблінська, Ф. Сохін). 

  

 

 



Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах  

дошкільного закладу 

      Якщо звернутися до історії цього питання, то вперше завдання щодо словникової роботи 

з дошкільниками визначила Є. Тихєєва у праці «Розвиток мовлення дітей». Вона вважала 

формування словника -головним напрямом мовленнєвої роботи з дітьми дошкільного віку і 

запропонувала чітку систему завдань, методів і прийомів засвоєння ними слів. Пізніше 

російські методисти М. Коніна та О. Соловйова уточнили й доповнили окремі аспекти 

проблеми лексичного розвитку. 

        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 як триєдину мету 

розвитку словника дитини, оскільки процеси збагачення-уточнення-активізації словникових 

одиниць відбуваються постійно. 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, уточ-

нюється значення інших, а знайомі, засвоєні раніше слова дитина активно застосовує в обігу. 

        Завдання збагачення словникового запасу в дошкільному віці неможливе поза 

пізнавальною діяльністю дітей. Проголошений у часи К. Ушинського та Є. Тихєєвої 

діяльнісний принцип засвоєння лексики  об’єктивним і точно відображає процес засвоєння 



дитиною слів. У практичній діяльності з різноманітними предметами дитина засвоює їх 

назву спочатку на рівні розуміння, встановлюючи зв’язок між самим предметом і словом. 

Поступово у процесі практичних дій відбувається усвідомлення, уточнення значення нового 

слова, відчуття його смислових відтінків. Таким чином дитина починає використовувати 

слова в активному мовленні. Однак нерідко буває, що почуте від дорослих чи однолітків 

нове слово миттєво підхоплюється дитиною і у вигляді звукової гри промовляється на різні 

лади, недоречно включається у різні смислові контексти. Дитина дослідним шляхом прагне 

визначити значення нового слова, класифікувати його, віднести до певної смислової групи. 

Враховуючи обмежений життєвий досвід дошкільника, слід зауважити, що його «дослідна 

діяльність здебільшого буває, помилковою. Численні приклади того, як, орієнтуючись на 

звукову будову слова, малюк доходить помилкових висновків щодо його значення, наведені 

К. Чуковським, а також подані у дослідженнях С. Цейтлін, В. Харченко та інших учених. 

      Завдання збагачення словникового запасу новими словами передбачає представлення не 

лише звукової будови (правильного звучання) слова, а й смислової його реалізації відповідно 

до контексту, а потім усвідомлення значення виокремленого слова. 

       Робота над словом як структурною одиницею мови має велике значення, оскільки 

головна властивість слова полягає в його семантичному значенні. Слова як знаки системи 

мови, що визначають об’єкти дійсності, характеризуються багатозначністю, полісемією, 

вступають у різноманітні семантичні зв’язки (синонімічні, антонімічні тощо), які потрібно 

розкрити дітям з метою забезпечення повноцінного володіння ними рідної мови. 

       На жаль, у практиці роботи з розвитку мовлення в дошкільних закладах вихователі 

нерідко віддають перевагу завданням кількісного накопичення та активізації лексики, а 

семантиці слова приділяють недостатньо уваги. Проте слово, що визначає предмет, явище, 

якість та інше, включене не лише до системи упорядкованої номінації об’єктів дійсності, а й 

до системи внутрішньомовних відношень. Отже, розкриття семантики слова, семантичних 

відношень між словами — важливий напрям словникової роботи, який дає можливість 

звернути увагу дітей на особливості сполучуваності слів, точність їх вживання, формування 

вмінь будувати зв’язне висловлювання, знаходити найбільш правильні слова. На підставі 

цього у дошкільнят формуються увага й інтерес до слова, відчуття мови, активізуються 

розумові процеси. 

       У сучасній методиці крім трьох основних завдань розвитку словника науковці 

визначають ще одне, спрямоване не тільки на опанування мовною нормою, а й на 

підвищення рівня мовленнєвої культури. Це усунення з мовлення дітей ненормативних слів 

(діалектних, розмовних, жаргонних), особливо тоді, коли діти знаходяться в умовах 

неблагополучного мовленнєвого середовища. Всі завдання в дошкільному віці вирішуються 

без використання відповідної термінології. 



        Зміст словникової роботи в дошкільному закладі передусім визначається формуванням 

словникового запасу, що позначає елементи культури, яку привласнює, освоює дитина, — 

матеріальний світ (природа і предметне оточення), соціальні відносини, інтелектуальна 

сфера. 

        Науковці наголошують, що діти насамперед засвоюють побутову лексику: назви частин 

обличчя, тіла; назви іграшок, посуду, меблів, їжі (А. Богуш, В. Логінова, І. Неіюмняща, В. 

Яшина). Поступово словник дитини збагачується у зв’язку з ускладненням процесу 

пізнавальної діяльності природознавчою, суспільною, емоційно-оцінною лексикою, словами, 

що позначають час, простір, кількість, величину. У граматичному відношенні це — 

іменники, дієслова, прикметники, прислівники, числівники, займенники тощо. З 

обов’язкового лексичного запасу дитини дошкільного віку можна виокремити такі основні 

групи: 

1)  слова, що позначають конкретні поняття — назви дій, предметів, ознак, якостей; 

2) слова, що позначають абстрактні, видові, родові, узагальнювальні поняття. Засвоєння цієї 

групи слів можливе лише на основі формування знань понятійного характеру, тобто 

засвоєння слів першої групи; 

3)  значення багатозначних слів, антонімів, синонімів, смислових відтінків слів і 

словосполучень; 

4)  образні слова та слова з переносним значенням. 

      Зміст лексичної роботи в різних вікових групах упродовж дошкільного дитинства 

постійно ускладнюється, збільшується, що пояснюється, за словами В. Логінової, 

збагаченням словника дітей на основі ознайомлення з новими предметами; введенням слів, 

що позначають якість, властивості, відношення на основі поглиблення знань про предмети та 

явища навколишнього світу; введенням слів, що позначають елементарні поняття на підставі 

розрізнення й узагальнення предметів за істотними ознаками; залученням дітей до 

різноманітної народної лексики через ознайомлення з фольклорними і літературними 

творами; а також процесом опанування образної лексики української мови. 

         Зміст лексичної роботи з дошкільниками визначається такими основними напрямами: 

реалізація номінативної функції слова, тобто визначення за допомогою слова різноманітних 

об’єктів і предметів навколишнього світу; засвоєння змістової сторони слова через 

співвіднесення слова за змістом, тлумачення значень слів і словосполучень. 

        У численних сучасних наукових дослідженнях і методичних розробках автори А. Богущ, 

В. Гербова, К. Крутій, О. Монке, Ю. Руденко, В. Яшина та інші намагаються 

систематизувати обов’язковий слов-ник-мінімум за темами для дітей різних вікових груп. Це 

копітка робота, яка дає змогу вихователям, батькам здійснювати лексичну роботу системно і 



планомірно.   Проте складність її полягає в тому, що передбачити усі необхідні теми 

практично неможливо.  

         Щоб зорієнтувати вихователів на самостійне складання словників, у методичному 

посібнику М. Алексєєвої наведено такі критерії добору слів: 

•    комунікативна доцільність уведення слів у словник дітей; 

•    необхідність слова для засвоєння змісту речень, висловлювань, текстів, передбачених 

програмою для дошкільних закладів; 

•    частота вживання слів у мовленні дорослих, з якими контактують діти; 

•    значення слів для реалізації виховних завдань; 

•    вживання слова, його доступність за лексичними, граматичними, фонетичними 

особливостями, за ступенем узагальнення; 

•    врахування рівня оволодіння лексикою рідної мови дітьми певної групи; 

•    значення слова для розуміння дітьми певного віку змісту художніх творів; 

•    добір слів, що належать до різних частин мови. 

      Загальні питання методики лексичної роботи з дошкільниками вирішувалися поступово 

упродовж всієї iсторії становлення й розвитку дошкільної лінгводидактики. Вагомий внесок 

у розробку принципів здійснення словникової роботи зробила Є. Тихєєва. Вона наголошува-

ла, що провідним є принцип розвитку словника в процесі активного діяльнісного пізнання 

світу. В підручниках та методичних посібниках з проблем мовленнєвого розвитку 

дошкільників висвітлюються різні авторські формулювання принципів лексичної роботи, 

смисл яких зводиться до кількох основних об’єктивних положень, вимог щодо організації 

роботи з формування словника. Сучасна дошкільна лінгводидактика визначає низку 

принципів словникової роботи на етапі дошкільного дитинства.[13] 

        Принцип єдності розвитку словника з розвитком сприймання, мислення передбачає 

єдність факту і слова, що позначають явища дійсності. Цей принцип може реалізовуватися 

лише за умови опертя на активне й діяльнісне пізнання навколишнього світу. При цьому 

словникова робота поступово ускладнюватиметься відповідно до зростаючих можливостей 

дітей щодо пізнання світ, розвитку розумової діяльності. 

       Принцип взаємозв’язку слова і попереднього уявлення конкретизує принцип використання 

наочності як основи для організації пізнавальної й мовленнєвої активності, про який свого 

часу говорив корифей вітчизняної педагогічної науки К. Ушинський. Саме завдяки наочності 

дитина може легко, без напруження запам’ятовувати до 20 слів. За словами великого 

педагога, без використання наочного матеріалу можливості дитини зменшуються у чотири 

рази. 

      Наступний принцип пов’язаний з необхідністю забезпечити взаємозв’язок усіх завдань 

словникової роботи на кожному занятті та здійснення активної словникової роботи під час 



виконання усіх розділів програми як на заняттях, так і під час режимних моментів. 

Помилковою є думка, що завдання лексичного розвитку можна реалізувати лише на заняттях 

з розвитку мовлення. Лексичній роботі слід приділяти увагу і в повсякденному житті дітей. 

Тільки за таких умов можна реалізувати усі попередні принципи і забезпечити достатній 

лексичний та мовленнєвий розвиток дітей. 

          У літературі з лінгводидактики висвітлюються також принципи сенсорно-

лінгвістичного розвитку, активної пізнавальної діяльності дітей у засвоєнні слова, 

національної спрямованості словникової роботи (А. Богуш, Н. Кирста, Н. Лудан, І. 

Непомняща, Є. Струніна). 

          Формування словника у дошкільному віці відбувається постійно в різних видах 

діяльності через активне пізнання дитиною довкілля та спілкування з тими, хто її оточує. 

Методи стимулювання лексичного розвитку можна поділити на дві великі групи: методи і 

прийоми збагачення словникового запасу та методи сприяння освоєнню дітьми смислу слова 

та активізації словника. До першої групи методів належать екскурсії-огляди, екскурсія, 

спостереження за об’єктами, розглядання картин, картинок, предметів, художнє читання, 

розповідь, бесіда, полілог і дидактична гра з картинками, іграшками, предметами. До другої 

групи методів та прийомів належать передусім лексичні вправи, дидактичні ігри, 

загадування й відгадування загадок, тлумачення значення слів і словосполучень, запитання 

як спосіб активізації мислення та мовлення дітей. Розглянемо методику їх проведення 

відповідно до завдань лексичної роботи та в контексті різних видів дитячої діяльності. 

 

Методика розвитку словника дітей дошкільного віку 

         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 проведення цих занять була запропонована Є. Тихєєвою та уточнена й 

доповнена В. Логіновою. 

         У молодших групах науковці рекомендують проводити два види занять:  

1) первісне ознайомлення з предметом; 

 2) поглиблення знань про предмети. Кожний вид занять мак свою специфіку. 

          На заняттях з первісного ознайомлення з предметом потрібно правильно організувати 

увагу дітей щодо сприйняття предмета, формування уявлень про нього і відповідного 

словника. Найефективнішими засобами при цьому є привертання уваги дітей до самого 

предмета або дії та слів, якими вони позначаються. Вихователь називає предмет тільки тоді, 

коли на ньому сконцентрована увага дитини. Слово виступає як знак предмета. 



Встановлюється зв’язок між словом і уявленням про предмет. Вихователь створює пошукову 

ситуацію, пропонує запитання на зразок: де лялька (м’яч)? У відповідь па запитання він 

показує предмет і повторює слово. Потім при появі чи зникненні предмета це слово 

повторює дитина. 

         Діти закріплюють слово на заняттях. За вказівкою вихователя вони обирають предмет 

серед інших, називають його, виконують з ними різні дії. 

         На заняттях з поглиблення знань про предмет формується цілісне уявлення дитини про 

нього: встановлюється зв’язок між призначенням предмета та його будовою, матеріалом, з 

якого він зроблений; визначаються видові особливості предмета. До методики проведення 

занять ставляться такі вимоги (за Є. Тихєєвою): 

•    пізнавальна діяльність має грунтуватися на практичних завданнях, з домінуванням 

ігрових прийомів; 

•    предмети мають бути добре знайомі дітям (ті, призначення яких їм відоме і, які вони 

вже використовували); 

•    додаткові предмети слід добирати так, щоб у них не вистачало певної деталі, що 

робить їх непридатними для діяльності; спрямовувати увагу дітей на визначення, якої 

частини не вистачає, та спроби пояснити причини цього; 

•    діти мають активно діяти з предметами, мотивувати свій вибір, обираючи потрібне; 

керівництво пізнавальною і мовленнєвою діяльністю вихователь здійснює шляхом 

вказівок стосовно необхідних дій і запитань. 

На заняттях вихователь використовує методи розглядання і обстеження предметів. 

Ознайомлення з предметом відбувається поетапно: 

•    ознайомлення із зовнішнім виглядом предмета та його призначенням; 

•    сприйняття частин, деталей предмета; 

•    знайомство з властивостями та якостями предметів, матеріалами, з яких вони 

зроблені (скло, папір, дерево, метал; скло — прозоре, крихке, б’ється; папір — мнеться, 

рветься, розмокає); 

•    визначення зв’язку між матеріалом, з якого зроблений предмет, та його 

функціональним призначенням. 

Основні методичні вимоги до проведення подібних занять були сформульовані В. 

Логіновою: 

•    дослідження ігрових прийомів, а саме: раптова поява предметів і їх зникнення, 

пошук, ігрові дії, ігрові атрибути та ін. Врахування раптовості стимулює мовленнєву 

активність дітей; 



•    сюжетний характер ігор-занять. Для дітей певне значення має вмотивований процес 

пошуково-екслериментальної діяльності (наприклад, ознайомлення з властивостями та 

якостями тканин) може відбуватися під час заняття-гри «Дитяче ательє»; 

•    розглядання предмета, його деталей. Дехто з вихователів помилково прагне 

організувати ознайомлення з предметами за допомогою запитань про очевидне. 

Наприклад, показує дітям кубик і запитує: «Що пе у мене в руках?». Стимулювальний 

ефект матимуть запитання, відповіді на які дитина знаходить самостійно, через власну 

пошукову діяльність, роздуми, міркування тощо, як-от: «Який з кубиків не потоне у 

воді? Чому ви так думаєте?»; 

•    багаторазове повторення вихователем назви предметів, дій у моменти зосередження 

уваги дитини. Нові слова, які вихователь уводить у її словник, мають бути проголошені 

на занятті не менше трьох разів самим вихователем і дітьми; 

•    використання запитань, спрямованих передусім на відповідь замість дій; 

•    формування у дітей вміння знаходити потрібний предмет зі слів вихователя; 

чергування ігрових, пошуково-експериментальних дій з мовленнєвими; 

•    активні дії дітей під час обстеження предмета (обмацування, погладжування, 

сприйняття на слух, розрізнення за смаком, запахом); 

•    порівняння предметів за їх зовнішнім виглядом; 

•    поступове формування цілісного уявлення про предмет, його призначення, будову, 

матеріал, з якого він виготовлений. 

 

Методи і прийоми роботи над смислом слова. 

         Розкриття смислового багатства слова відіграє важливу роль у процесі формування 

точності слововживання. Значення слова найповніше розкривається у його сполученні з 

іншими словами. Показником того, що слово справді ввійшло в активний словник, є 

вироблення вміння правильно вживати його за смислом. Дослідники підкреслюють, що 

процес розширення словникового запасу дитини гальмується, якщо не розкривати умови 

лексичної сполучуваності. Об’єднуючи слова у словосполучення, діти утворюють контекст, в 

якому одне й те саме слово має різні значення. Під час навчання дітей потрібно 

застосовувати такі завдання, які ставлять дитину перед необхідністю вибору найточнішого 

слова, формують уміння його правильного вживання. 

         Знайомство з арсеналом методичних способів формування словника, поданих у різних 

посібниках, дало можливість оцінити величезний внесок Є. Тихєєвої. Запропоновані нею 

методи і прийоми розвитку смислової сторони мовлення у пізніших роботах лише уточнюва-

лися, доопрацьовувалися методистами й дослідниками. Найпоширенішими прийомами автор 

вважає такі лексичні вправи: добір епітетів до предмета — передбачає називання предмета, 



об’єкта, наприклад, до слова собака старші дошкільники добирають епітети: великий-

маленький, кудлатий, розумний, кусючий, злий-добрий, старий-молодий, веселий; визначення 

предмета (об’єкта) за епітетами. Вихователь пропонує дітям відгадати об’єкт за такою 

характеристикою: зелена, кучерява, струнка, білокора, духмяна. Діти відгадують — береза. У 

складанні таких загадок беруть участь і самі діти, добираючи слова, що визначають предмет 

(об’єкт), дію (дієслова). Вітер що робить? (Завиває, пил здіймає, листя зриває, вітрила 

надуває, крутить колеса млина, освіжає, хмари ганяє.) Що робить кінь? собака? курка? Добір 

слів, що визначають дії, назви предметів, наприклад: на небі сяє, землю зігріває, темряву 

розганяє, освітлює. Що це? (Сонце.} Аналогічно діти добирають до поданого слова назви дій 

відповідних слів-об’єктів дії: хто і що плаває? хто і що гріє? хто і що літає?; добір обставин: 

вчитися можна як? — добре, наполегливо, старанно, успішно, довго, багато та ін. 

           На думку Є. Тихєєвої, значну увагу слід приділяти смисловим відтінкам слів, 

наприклад, будинок, дім, домище; крихітний, невеликий, маленький; великий, величезний. 

Дітям пропонують скласти з цими словами речення. 

          Дидактична розповідь дитини передбачає вставляння пропущених слів, вживання 

дітьми різних частин мови. Вихователь проговорює речення, в якому відсутні окремі 

частини, заохочує дітей закінчити його; діти вставляють підмет, присудок, пояснювальні 

слова тощо. Наприклад: «На порозі сиділа і жалібно нявчала…(хто?). Кішка сиділа’перед 

мискою з молоком і жадібно… (що робила?). Кішка спіймала в саду… (кого?). Хутро у 

кішки… (яке?), кігті… (які?). Кішка лежала з кошенятами… (де?). Кошенята грали м’ячем… 

(як?). Двірник узяв віник, він буде… (що робити?). Прийшов листоноша, він приніс… 

(що?)». 

Потім речення складають самі діти, а закінчує керівник. «Ми зараз будемо ліпити, треба 

принести… . Я чергова. Мені потрібно витерти пил, де наша…? Лісоруби поїхали в ліс і 

взяли з собою…». 

           Пропонуючи дітям подібні речення, треба добре обміркувати їх зміст. Речення не 

повинно бути дуже простим, але й не занадто складним. Якщо діти усвідомлюють зміст 

кожної фрази, вихователь застосовує наочність, добре знайомі й цікаві предмети чи об’єкти. 

Після таких вправ навіть маленькі діти починають активно працювати на заняттях. 

       Розгляньмо методику формування свідомого ставлення до слова та обговорення з дітьми 

питань мовою, зрозумілою для дошкільнят. Пропонований матеріал можна використовувати 

упродовж кількох занять про слово, щоб через гру та лексичні завдання допомогти дітям 

систематизувати уявлення про мову і мовлення, підвести їх до усвідомлення лексичного 

значення слів. Розгляньмо конспект заняття. 

       Вихователь: «Діти, уважно подивіться навкруги. Як багато цікавого можна побачити, а 

найважливіше — поговорити про це зі своїми друзями чи батьками, розпитати про те, що вам 



не зрозуміло, чи розповісти про те, що захопило та схвилювало вас. І все це завдяки 

чарівнику, ім’я якому Слово. 

       Уявіть собі, як жили б, працювали, спілкувалися люди, якби не було мови. Чи розуміли б 

вони один одного? Адже тоді жодна річ, жодна істота, жодне явище не мали б свого імені. І 

люди просто не змогли б домовитися, зрозуміти один одного. Слово можна вимовляти й 

чути, а також написати. Кажемо: «Матусю! Рідненька!» — і відразу на обличчі з’являється 

посмішка. Чуємо: «Обережно!» — і, сприйнявши цей сигнал, уникаємо небезпеки. Словом 

можна приголубити, похвалити, ним можна й налякати, образити. 

       Вимовлене слово не можна побачити, але все, що нас оточує — предмети, явища тощо, 

— має свою назву. Отже, зручніше сідайте на стільцях або килимку і розпочнемо веселе 

змагання «Хто назве більше слів?». Уважно подивіться перед собою і назвіть предмети, які 

ви бачите. Хто назве більше? А тепер підніміть голови і подивіться вгору. Хто побачив 

більше предметів? Молодці! І найскладніше, пригадайте, які предмети розміщені за вами. 

Хто назве більше слів, той і переможе. 

      Словами позначаємо не лише предмети, а й різні дії. Ви самі в цьому переконаєтесь, якщо 

братимете участь у грі «Слухай команду». За допомогою лічилки потрібно визначити 

ведучого, який даватиме команди (марширувати, присідати, плескати в долоні, махати 

руками, ворушити пальчиками, нахиляти голову тощо). Проте виконувати їх потрібно лише 

тоді, коли ведучий вживатиме «чарівні» слова на зразок будь ласка. Отже, увага! Починаймо. 

       Весела у нас вийшла гра? Потрібно трохи розім’ятися. Вирушимо разом із поетами на 

веселу прогулянку й прилучимося до зимових забав. (Вихователь читає вірш про зиму.) 

Якими словами можна передати дії дітей? (Кидають, ліплять, піднімають, придивляються, 

замаху-ються, качають). А як ви зрозуміли слова: полозками весело креслиться гора? 

Скажіть про це інакше. 

       А тепер, діти, створюватимемо «Німе кіно». Кожен по черзі виконуватиме якісь рухи, а 

решта спробує відгадати, що він робить, і називатиме словами ці дії. Чи зможете ви показати, 

наприклад, як їсте морозиво, мерзнете на вулиці, тихенько прочиняєте двері, крадетеся, 

витираєте рушником голову, дивитеся на себе в дзеркало, приймаєте гіркі ліки, відганяєте 

муху? 

      У королівстві слів є також слова, якими позначають колір, розмір, смак, форму предметів. 

Ці слова допомагають нам знайти серед багатьох предметів саме ті, які нам потрібні, бо вони 

позначають їх властивості . 

      Подивіться, яка чудова квітка зображена на малюнку. Намалюйте ще кілька таких квіток. 

Серединка першої нехай буде жовтого кольору. На її пелюстках слід намалювати або 

написати слова-назви предметів жовтого кольору. Пригадаймо ці слова, наприклад: 

кульбабка, сонечко, курча, лимон, яблуко, листок. Жовтими можуть бути ґудзики, очі в кота 



тощо. Всередині другої квітки намалюйте кухлик з медом. Це означає, що на пелюстках 

потрібно намалювати або написати «солодкі» слова. Хто більше назве їх? А на пелюстках 

третьої квітки слід написати тільки ті слова, що позначають великі за розміром предмети або 

істоти. А ось четверта — для назв легких предметів. Усі слова дуже важливі. Наприклад, як 

би ви пояснили продавцеві крамниці, яку саме машину чи ляльку хочете мати — велику чи 

малу, червону чи синю, пластмасову чи металеву, якщо не було б потрібних слів. 

          Лексична робота, яку проводить вихователь, спрямована передусім на систематизацію 

знань дітей і паралельне впорядкування лексичного поля навколо окремого слова, що сприяє 

системному збагаченню словника дітей. Так, лексичні ігри на добір слів до заданого слова, за 

смислом та, навпаки, добір потрібного слова за названими словами спрямовані на реалізацію 

саме таких завдань. Наприклад, вихователь називає предмет, а діти визначають його складові 

частини: потяг — паровоз, платформи, вагони; дерево — стовбур, гілки, сучки, листя, 

бруньки та ін. Або вихователь ставить перед дітьми завдання: за частинами визначити ціле, 

наприклад: циферблат, стрілки, маятник. Що це? Або: три поверхи, стіни, фундамент, 

під’їзди, двері, вікна. Що це? 

        Лексичний розвиток дитини відбувається не тільки шляхом поповнення словникового 

запасу. В процесі пізнавальної, ігрової діяльності, у спілкуванні з людьми уточнюються 

уявлення дітей про ті чи ті поняття, поглиблюється розуміння дитиною значення слів та їх 

смислових відтінків. Значна роль у цьому процесі належить спеціально організованій 

лексичній роботі. Так, готуючись до заняття, педагог виокремлює ключові поняття, навколо 

яких розгортатиметься пізнавальна діяльність дітей, спрямовує їхню увагу на осмислення 

значення цих слів, формує відповідне лексичне поле. Діти навчаються точності й доречності 

слововживання, оскільки більшість значимих слів у нашій мові полісемічні. Наприклад, 

вихователь розпочинає мовленнєве заняття, мета якого — складання сюжетної розповіді за 

серією сюжетних картинок на тему «їжачок малює портрет». Ключовим поняттям є слово 

портрет. Вихователь насамперед уточнює, як діти усвідомлюють значення цього слова. 

         Вихователь: «Ви чули слово портрет’? Де? Пригадайте, хто його говорив? Що таке 

портрет?». 

         Діти: «Це людина; голова; хтось малює людину; коли намальоване обличчя». 

          Вихователь: «Отже, портрет — це зображення тільки обличчя, голови (інтонаційно 

підкреслює останнє слово)». Вислухавши уточнення, що на портреті може бути зображення 

людини у повний зріст, у різних положеннях, чи в русі, педагог уточнює: «Ви стверджуєте, 

що на портреті зображують лише людину?» Діти уточнюють, що на портретах, можуть бути 

зображені тварини й птахи, яких не лише малюють, а й фотографують. 

         Отже, поступово за допомогою вихователя діти самостійно можуть сформулювати, що 

таке портрет — це така картина чи фотографія, на якій основним є зображення обличчя 



будь-кого. Потім він підводить дітей до висновку, що при уважному розгляданні портрета 

можна багато чого дізнатися про того, хто на ньому зображений. Спрямовуючи увагу дітей 

запитаннями, педагог допомагає їм виділити характерні риси героя портрета. 

        Вихователь розповідає: «На портреті — їжачок. Придивіться уважно до нього. Це 

молодий чи старий їжачок, як ви це зрозуміли? Зверніть увагу на те, що він тримає в лапках. 

Що можна про нього ще сказати? Отже, який він? Який, на вашу думку, в нього характер? Як 

це відобразив художник? Уявіть, що художник намалював ваш портрет. Про що головне 

розповів би цей портрет про вас?» 

         Як бачимо, лексична робота у другій частині заняття дає змогу дітям виокремити та 

усвідомити найістотніше в ключовому понятті, сприяє формуванню необхідного 

словникового запасу, на основі якого дитина побудує свою розповідь за серією картин. 

  

Методика ознайомлення дітей з багатозначними словами,  

синонімами й антонімами. 

        На початковому етапі навчання вихователь звертає увагу дітей на слова, які звучать 

однаково, але позначають зовсім різні предмети, дії — це багатозначні слова. Діти зна-

йомляться з багатозначними словами, що висловлюють конкретні поняття (ручка, ніжка, 

хвіст (хвостик}, ніс, шапка тощо), знайомі дії (терти, ходити, бити, летіти). Усвідомлення 

явища багатозначності відбувається в ігровій формі. Наприклад, педагог може 

запропонувати дітям гру «Розвідники», суть якої полягає в тому, щоб знайти у кімнаті 

предмети, що називаються словом ручка. Найкращий розвідник той, хто знайде найбільше 

таких предметів. Потім вихователь пропонує дітям виділити функціональні особливості 

кожного з цих предметів, скласти з ними словосполучення, речення: шкільна ручка, ручка 

кошика, ручка портфеля, ручка у ляльки, міцна рука, дверна ручка, тримати чайника за 

ручку, тепла мамина рука. На заняттях доречно також використовувати загадки, в яких 

ідеться про різні значення багатозначного слова. Розгляньмо це на прикладі роботи з 

багатозначним словом хвостик. 

         Вихователь на дошці розміщує малюнки-підказки і пропонує дітям відгадати загадки: 

«Хвіст гачком, ніс п’ятачком», «Хвіст, як ниточка, а сама, як хвірточка, а очі, як 

намистинки», «Кінь сталевий, хвіст лляний». Потім пропонує пригадати, що ще позначають 

словом хвіст (зачіску дівчинки, листя моркви, кінець черги, останні вагони потягу) і 

намалювати різні його значення. До кожного малюнка діти добирають словосполучення, 

складають речення. 

         На наступному етапі обсяг багатозначних слів та омонімів, з якими педагог знайомить 

дітей, поширюється з уведенням нових слів, якими позначаються конкретні поняття (ключ, 

крило, хата, вухо, коса), або з уведенням інших частин мови: дієслів (лити, бігти, бити, 



нести), прикметників (золотий, зелений, солодкий, великий), прислівників (легко). На цьому 

етапі діти ознайомлюються також з іншими властивостями полісемії, вчаться добирати 

слова, враховуючи принцип їх лексичної сполучуваності. Наприклад, словом ніс називаємо 

ніс людини, птаха, слона, поросяти, чайника, лійки, моркви. Проте в кожному окремому 

випадку існує й інша назва: п’ятачок, хобот, лійка, кінчик, дзьоб. Важливо, щоб діти 

навчилися розуміти різні значення слів й доречно застосовували їх у власних 

висловлюваннях. Проілюструймо сказане записом фрагмента роботи зі словом ходити. 

Вихователь демонструє дітям не тільки різноманітні значення дієслова ходити, а й його 

смислові відтінки: крокувати, марширувати, тупати, брести, плентатись. 

        Вихователь звертається до дітей: «Діти, давайте пограємо у гру «Покажи слово». Я буду 

називати слова, а ви рухами показуватимете дії, які вони позначають. Наприклад, як крокує 

малюк, марширує солдат, тупотить лоша, бреде ведмідь, плентається старий дідусь. 

Відгадайте загадку і скажіть, про кого так говорять: «По доріжці іде, ліс на спинці несе».  

(їжачок). Як ще можна назвати їжачка? 

  Крокувати, марширувати, тупотіти, плентатись, — як ще можна сказати про це одним 

словом? — Іти. Чому одне слово у різних випадках має різні значення? 

    Що ще можна назвати словом іде ? (Дощ, сніг, час, фільм.)  

   (Потім вихователь пропонує дітям відобразити на малюнку словосполучення іде зима, іде 

дощ, іде поїзд). 

     Діти, як ви розумієте вислів прийшла зима! Чи можна сказати про сніг або дощ — крокує, 

бреде, тупотить? Як сказати краще? (Дощик -ллє, мрячить; сніг — кружляє, летить, падає; 

зима — прийшла, настала.) 

      Про час також говорять, що він іде. У ледачого час іде дуже повільно, бо йому нічого 

робити, а для дітей, які захоплені цікавими справами, день проходить непомітно». 

       Ефективним є також прийом командного змагання. Вихователь пропонує дітям 

об’єднатися в команди. Кожна команда на великому аркуші паперу малює все, що можна 

назвати, наприклад, словами хата, будинок. Після виконання завдання діти порівнюють свої 

малюнки, називаючи інші значення слів: хатка, будинок, дім. Щоб допомогти дітям 

пригадати значення цих слів, вихователь використовує загадки. Наприклад: 

Без вікон, без дверей                    Маленькі будиночки по місту біжать. 

Повна хата людей.                       Хлопчики й дівчатка в будиночках сидять. 

(Огірок)                                                                       (Автобуси) 

 Невисокі дві хатинки,                  Біжить рудувата вона по землі, 

В них м’які і теплі стінки.          Із гілки на гілку стрибає, 

По п’ять братиків малих             Ладненько складає горішки в дуплі 

Проживає в хатках тих.              Очиці хитресенькі має. 



(Рукавички)                                                         (Білка) 

         Вихователь пропонує дітям пригадати, як називають хатку в казках (палац, теремок, 

хатинка); що ще називають словами хата, домівка; як потрібно берегти не тільки власну 

домівку, а й чужі хатки — звірів, птахів чи комах, щоб усім добре жилося на Землі. 

         Ігрові вправи полегшують процес ознайомлення дітей з багатозначними словами й 

омонімами. Так, знайомлячи дітей зі значенням багатозначного слова солодкий, вихователь 

на початку пропонує дітям пригадати, хто з улюблених казкових персонажів найбільше 

полюбляє солодощі, уточнює, що означають слова ласунчик, солодкоїжка. Потім педагог 

проводить гру з фішками «Солодощі»: діти по черзі виймають із кошика фініки, називаючи 

при цьому «солодкі» слова цукор, цукерки, печиво, солодка вата, тістечко, торт, варення, 

мед, узвар тощо. 

       У старшому дошкільному віці робота з багатозначними словами ускладнюється, оскільки 

дітей знайомлять не лише з прямим, а й переносним значенням багатозначних слів: солодкий, 

тобто лагідний; золоте серце — дуже добрий. 

        У цей період у лексиці дітей з’являються слова не тільки конкретного змісту (чистий, 

добрий, цілий; сісти, впасти, текти, колоти, рости; сорочка, стрічка, голка тощо). Діти 

починають поступово використовувати їх у самостійних зв’язних висловлюваннях, 

складають невеличкі розповіді, казки, передаючи різноманітні образи, значення багатознач-

них слів. У мовлення дітей вихователі вводять більше слів з переносним значенням. Для 

цього використовують невеликі за розміром вірші та інші художні твори.  

Наприклад, вірш А. Качана «Дві качки» дає дітям змогу усвідомити різні значення слова 

качка — птах і хитавиця. 

 «Запитав мене моряк  

Чи боюсь я качки…  

Я на дядька моряка  

Гордо так дивлюся: 

 — Та я навіть гусака  

Зовсім не боюся!» 

        На кожному етапі навчання доцільно використовувати фольклорні й літературні твори 

для ознайомлення дітей із багатозначними словами.  

      Отже, вихователям можна рекомендувати добирати такий матеріал самостійно. 

 

Методика лексичної роботи в процесі ознайомлення з художнім словом. 

       Специфіка лексичної роботи визначається насамперед жанром і тематикою художніх 

творів, а також рівнем підготовленості дітей до художньо-естетичного сприймання. На 

заняттях з художнього читання і розповідання лексична робота може плануватись і 



здійснюватися на початку заняття. Перед заняттям вихователь ознайомлюється з текстом і 

виділяє нові, складні для розуміння слова, які, на його думку, є важливими для правильного 

сприйняття й усвідомлення дітьми змісту, ідеї твору. Потім він або пояснює значення нового 

слова, або супроводжує пояснення демонстрацією предмета чи його зображення. Це 

особливо важливо тоді, коли у дітей незначний літературний досвід. 

        У старшому дошкільному віці зміст, ідея літературного твору ускладнюються. Отже, 

перед вихователем постає завдання підвести дітей до їх усвідомлення. Тому основну увагу 

він зосереджує на значенні ключових слів. Наприклад, перед читанням оповідання М. Носова 

«Живий капелюх» вихователь обговорює з дітьми поняття страх, безглуздий страх і 

пропонує їм жестами, позою відобразити страх і безглуздий страх. І тільки потім, після 

прочитання історії про хлопчиків, які не змогли подолати свій страх, дає вказівку визначити, 

чи вмотивований то був страх, чи безглуздий. 

       Словникова робота може відбуватись і під час читання та розповідання літературного 

твору. Так, попереднє ознайомлення педагога з текстом дає змогу виділити 3-4 слова, що 

роблять незрозумілим зміст прослуханого. До цієї категорії належать передусім застарілі 

слова, архаїзми. Щоб не порушувати цілісність сприйняття твору, доцільно застосовувати 

лише прийом синонімічної заміни. Тому після промовляння незрозумілого слова вихователь, 

без додаткових пояснень, одразу називає слово-синонім, що більш зрозуміле дітям. 

        Основну словникову роботу (уточнення значень слів, активізацію словникового запасу) 

планують і проводять після читання чи розповідання літературного твору, під час бесіди за 

змістом. Починаючи із середньої групи, крім запитань за змістом тексту бажано 

використовувати запитання щодо його форми, засобів образності, виразності. Вихователь 

з’ясовує у дітей, як вони зрозуміли той чи той вислів. Із метою створення більш повного, 

яскравого образу він пропонує дітям скласти характеристику персонажів, використовуючи 

означення, епітети, порівняння. Доцільно застосовувати лексико-граматичні вправи на добір 

синонімів, антонімів, образних слів, виразів до заданого слова і, навпаки, за названими 

характеристиками ви/начати персонажі. 

         Лексичну роботу на матеріалі поетичних текстів вихователь організовує інакше. 

Художні словесні образи дитина зрозуміє лише тоді, коли вона матиме нагоду наочно 

сприймати їх. Наприклад, напередодні заняття вихователь на прогулянці може звернути 

увагу дітей на те природне явище, про яке вони слухатимуть ліричний вірш пізніше. А на 

занятті, щоб оживити в уяві дітей яскраві образи, педагог пропонує пригадати пережиті 

раніше моменти милування природою. 

         Формування лексичної компетентності передбачає збагачення словника дітей 

образними виразами, взятими з художніх текстів, — приказками, фразеологічними 

зворотами, метафорами, епітетами, порівняннями; навчити розрізняти пряме й переносне 



значення слів та словосполучень, їх узагальнювальний зміст. Метафоричність та 

експресивність, притаманні фразеологізмам, приказкам, прислів’ям, роблять мову не лише 

яскравішою, живішою, а й виховують у малюків любов до краси української мови, сприяють 

формуванню громадянських почуттів. 

         Вихователь знайомить дітей з фразеологізмами, привертає увагу до незвичайних 

висловів, допомагає осмислити їх значення, готує до сприймання й усвідомлення складних 

поетичних образів літературних і фольклорних творів. Враховуючи мовленнєвий досвід 

дітей, і те, що в розумовому мовленні вони зустрічаються з російськими та українськими 

фразеологізмами, вихователь повинен проводити цю роботу паралельно як рідною, так і 

іншою мовою. У цьому разі педагог застосовує тематичний принцип добору фразеологізмів, 

приказок і прислів’їв до художніх текстів, мовленнєвих занять, мовних ситуацій, адже 

найважливішою ціннісною їх характеристикою є доцільність використання. 

      Програма «Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку», розроблена А. 

Богуш, орієнтує вже в молодшій групі збагачувати словник дітей фразеологізмами (про 

вовка промовка; не все коту масниця; як мед, так і ложкою; губи квасити; губу прикусити; 

губи копилити; вуха розпустити; за вуха не відтягнеш), прислів’ями та приказками (добре 

роби, добре і буде; аби день до вечора; хочеш їсти калачі, то не лежи на печі; у страха очі 

великі; ні живий ні мертвий; правди не сховаєш; крутитися як дзиґа). 

       Ця робота продовжується і в середній групі. До активного словника дітей вводять 

прислів’я, приказки (сонце світить, а не гріє; без вітру і трава не шелестить; полохлива 

ворона і куща боїться; що сіре, то й вовк; не радій чужому горю), фразеологічні звороти 

(рота роззявити; ґав ловити; триматися руками і ногами; різати вухо; п’яте колесо до воза; 

пальці облизувати; і риби наловити, і ніг не замочити). 

        У старшій групі перед вихователями стоять такі завдання: «Стимулювати та 

активізувати вживання дітьми образних виразів, засвоєних у попередніх групах. 

Продовжувати збагачувати словник прислів’ями, приказками (з добрими людьми завжди 

згоди можна знайти; я з тобою — як риба з водою; з добрим дружись, а лихих стережись; без 

верби і калини нема України; хліб-сіль їж, а правду ріж; от вам Лука: рукавиці в кишені, а він 

їх шука; стукотить, гуркотить, комар з неба летить), фразеологічними зворотами (ґедзь 

укусив; гладити по голівці; волосся на голові піднімається; вітру в полі шукай; бігти, не 

відчуваючи ніг; кішка пробігла; кінці у воду)». 

         У старшому дошкільному віці активний словник дітей поповнюється новими 

фразеологізмами, прислів’ями та приказками. Вихователі намагаються активізувати 

вживання образних виразів, засвоєних у попередніх групах, дітей навчають усвідомлювати 

значення та вживання фразеологізмів, приказок, прислів’їв (двічі літа не буває; бігти, не 

відчуваючи ніг; болотом закидати; брудними руками; тримати язика за зубами; і пальцем не 



кивнути; сам собі пан; рукою подати; наче кіт наплакав; мов муха в окропі; наче й не було; 

як на голках; що посієш, те й пожнеш; що вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш; усіх 

би перегнав, та бігти боюсь). 

         Програмні завдання свідчать, що дітей протягом дошкільного віку знайомлять із 

прислів’ями та приказками не тільки прямого значення, наприклад, «З добрими людьми 

завжди згоди можна дійти», а й переносного — «Стукотить, гуркотить, комар з дуба летить». 

Усвідомлення значення фразеологічних зворотів, прислів’їв та приказок допомагає малюкам 

практично опанувати такими мовними явищами, як полісемія, синоніми, антоніми; знайти 

місце незвичайних висловлювань у певній лексичній групі. 

          Під час навчання використовують прийоми відшукування потрібних висловів у 

літературному тексті та їх художній аналіз. Наприклад, вихователь звертається до дітей: «У 

казці про зайчика, коли він тікав від вовка, розповідається, що він біг, не відчуваючи ніг. Як 

ви це зрозуміли? Як він біг?» Важливим прийомом є добір до фразеологічного виразу 

синонімів, що допомагає дитині краще зрозуміти лексичне значення словосполучення, 

знайти місце цього виразу в певній лексичній групі. Розгляньмо приклад з використанням 

вправи «Скажи інакше». Розповідаючи про дівчинку, вихователь застосував фразеологічний 

зворот закопилила губи. Уточнюючи у дітей, як вони зрозуміли його значення, він 

запропонував: «Спробуйте підібрати інше слово, яке вказувало б на настрій дівчинки, її стан 

(вона образилась, їй прикро, зіпсувався настрій)». 

         Фразеологічні звороти, складні для сприйняття та усвідомлення малюками, вихователь 

може включати до спеціальних пояснювальних текстів, в яких значення виразу стає більш 

зрозумілим. Наприклад, щоб краще пояснити фразеологізм «ґав ловити», педагог розповідає 

дітям історію: «У дитячому садку діти вирізали паперових метеликів. Вихователь 

пояснювала, як потрібно складати папір, як повертати ножиці. Петрик слухав неуважно, весь 

час дивився у вікно, ловив ґав, нічогісінько не бачив і не чув з того, про що говорила Марія 

Іванівна. От і вийшли у дітей метелики гарні, легкі, наче квіточки, а в Петрика - не метелик, а 

ґава якась». Після розповіді педагог уточнює у дітей, що значить «ловити ґав», про що або 

про кого так говорять, узагальнює відповіді; «Так говорять про неуважних, хто не чує 

головного, а відволікається на різні дрібниці». 

         Неабияку роль у процесі ознайомлення дітей із художнім словом відіграє педагог, який 

у своєму активному словнику має багато яскравих образних виразів, у тому числі й 

фразеологізмів, доречно застосовує їх У повсякденному житті, виділяє такі висловлювання в 

мовленні дошкільнят, допомагає їм оцінити точність, доцільність, образність словосполу-

чення, стимулює бажання висловлювати власні думки. 

         Робота з фразеологічними зворотами, прислів’ями та приказками, з одного боку, 

поглиблює сприймання образного змісту, художньої форми літературного твору, з другого 



— реалізує можливості збагачення образного мовлення дітей. Важливо навчити малюків 

чути не тільки те, про що розповідають або читають, а й те, як і якими мовними засобами цей 

зміст передається, а також навчити помічати й відтворювати засоби художньої виразності. 

Перед читанням літературного твору діти отримують вказівку: помітити і запам’ятати 

(незвичайні, казкові висловлювання, образні вирази та ін.) в поетичному тексті. Спеціальні 

запитання допомагають їм зрозуміти зображувально-виражальні засоби мови твору. 

Лексична робота органічно вплітається в літературні заняття, оскільки поетичні твори своєю 

образною мовою виховують у дітей почуття прекрасного, викликають бажання 

запам’ятовувати вірші й читати їх напам’ять, а також збагачують словник дітей яскравими 

образними виразами, епітетами, метафорами. 

        Як зазначалося вище, в процесі лексичної роботи використовується тематичний 

принцип добору фразеологізмів, прислів’їв і приказок, що дає можливість зробити образні 

висловлювання більш наочними для дітей, усвідомити їх значення завдяки доречному 

використанню в тексті. Художній аналіз твору, що передує читанню або розповіданню, 

використовується для оцінки вчинків героїв, розуміння основної ідеї або назви оповідання, 

казки. Наприклад, після розповіді української казки «Дідова дочка і бабина дочка» 

вихователь запитує у дітей: «Про кого в казці кажемо: «Ані за холодну воду не бралася»? 

(Про бабину дочку.) Про кого кажуть: «Працювала, не покладаючи рук»? (Про дідову дочку.) 

Далі вихователь пропонує пояснити на матеріалі казки значення прислів’я «Яке частування, 

таке й дякування», допомагає побудувати зв’язну аргументовану відповідь. 

         Ефективним є й такий прийом навчання, як художній аналіз прислів’їв та приказок. 

Вихователь пояснює етимологію вислову, якщо це доступно розумінню дітей і 

співвідноситься із заняттям або життєвою ситуацією. Добір фразеологізмів приказок і 

прислів’їв до сюжетного малюнка поглиблює сприйняття зображення, усвідомлення змісту, 

дає змогу дитині зіставити малюнок зі змістом словесного виразу. 

          Старші дошкільники вже можуть складати невеликі за обсягом оповідання, казки. Вони 

пригадують історії, що трапилися з ними і які відповідали б змісту фразеологізму, прислів’я 

чи приказки. Наприклад, вихователь пропонує дітям: «Складіть невеличку казку, в якій 

можна було б сказати.., або пригадайте випадок, до якого підійшло б таке прислів’я…». 

          На наступних етапах навчання, коли мовний досвід дітей збагатиться, розшириться 

запас образних висловлювань, фразеологізмів, прислів’їв, коли у дошкільнят сформується 

потреба у наданні своїм висловлюванням яскравості, точності, виразності, вихователь може 

використати такі вправи: «Я почну, а ви продовжіть», «Хто скаже інакше?», «Хто знає 

більше прислів’їв?». Крім того, педагог пропонує дітям вправу на добір приказок відповідно 

до назви, змісту казки чи оповідання («Вгадай, про кого йдеться у казці (приказці) тощо)». 

Вихователь називає приказку або фразеологізм, що характеризує когось із казкових героїв, а 



діти мають відгадати, про кого йдеться. Наприклад, про кого можна так сказати: «Тільки й 

діла зробила, що рукава закотила», «Стук-грюк, аби з рук» або «Робота у руках горить», 

«Його й муха крилом вб’є». 

         У процесі роботи з розвитку образного мовлення доречно застосовувати образотворчу 

діяльність. Дітям можна запропонувати зобразити на малюнку, як вони зрозуміли зміст 

фразеологізму, прислів’я, приказки, а потім дати відповідь на запитання: «Коли доцільно 

використовувати цей вислів?» Педагог стимулює дітей до пошуку найкращого варіанта 

відповіді: «Мишко сів на санчата і помчав з гори. Як ще можна сказати про те, як він їхав з 

гори?» 

        Використання лексичної вправи «Помилка» дає змогу вихователеві простежити, на 

якому рівні усвідомлення значення образного висловлювання знаходяться діти. Він свідомо 

робить помилку в метафорі, фразеологізмі, прислів’ї чи приказці і спонукає дітей знайти 

неточність у своєму висловлюванні, виправити помилку, дати вдалішу відповідь. Наприклад: 

«Одна дівчинка розповідала мені, що одного разу вона так зраділа, що навіть губи 

закопилила. Як ви вважаєте, чи можна так сказати? Послухайте ще речення, які склали діти. 

Хлопчик так злякався, що в нього аж волосся на спині піднялося. Петрик був вередливий, 

любив, щоб тільки його гладили по шиї. Чи правильні ці вирази? Як потрібно сказати?». 

          Старших дошкільнят поступово підводять до усвідомлення узагальнювального 

значення прислів’їв та приказок, демонструють прислів’я повчального характеру, які 

буквально передають значення: «Без діла слабшає сила; сьогоднішньої роботи на завтра не 

відкладай; хто дбає, той і має». Крім того, педагог ознайомлює дітей із прислів’ями, які 

мають переносне значення: «Жартуй, глечику, доки не луснув; мухи коня з’їли, а вовк їм 

лише допомагав». Дошкільнятам важко усвідомити переносне значення висловлювань, 

оскільки вони сприймають їх як звичайні слова та словосполучення. Водночас, як показують 

результати численних досліджень, діти дошкільного віку під впливом цілеспрямованого 

навчання, здатні зрозуміти переносне й узагальнювальне значення образних висловів; вони 

починають відчувати відтінки слів, у них формується чуття міри щодо правильного 

застосування образної лексики в самостійних висловлюваннях. 

         Щоб навчити дітей адекватно використовувати фразеологізми й приказки, важливо 

допомогти їм осмислити цілісність фразеологічного виразу, його неподільність та 

узагальнювальне значення. Тому пояснення слід давати у доступній формі: «Є багато слів, 

якими називаємо різні речі — стіл, рука, ніс, вухо. Є слова, якими називаємо дії — ходити, 

носити, різати. Проте якщо поєднати такі слова у словосполучення, наприклад ріже вухо, то 

вони матимуть зовсім інше значення: дуже неприємні звуки, слова, які прикро чути. Вам уже 

знайомі такі вирази: ґав ловити — бути неуважним; за вуха витягати — рятувати когось, 

допомагати; шукати вітру в полі — марно гаяти час. Якщо вам зустрінуться подібні вислови, 



подумайте, що вони можуть означати». Важливо не тільки пояснити дітям значення виразів, 

а й з’ясувати їх походження. Наприклад, вираз не все коту масний означає, що не завжди так 

буде. А говорять так ось чому. Наприкінці зими є свято — масляний тиждень, упродовж 

якого їдять багато смачної їжі: млинці, сметану, сир, масло. Після цього свята починається 

Великий піст. Тому й кажуть: «Не все коту масниця». 

         На заняттях доцільно використовувати вірші, в яких яскраво виявляється значення 

фразеологічного виразу: 

Наказала мені мама: — Тримай язик за зубами… Але ж всі те добре знають: В мене зубки 

випадають. То хіба ж я можу, мамо, Тримати язик за зубами. 

       Процес ознайомлення дітей зі значенням фразеологізмів, значенням прислів’їв і приказок 

розпочинається в дошкільному віці, тому діти відчувають багато труднощів.  

      Отже, вихователь має пам’ятати: кількість і якість засвоєних дитиною образних висловів 

зумовлюються доречністю їх вживання, оскільки дитині ці вирази стають зрозумілими із 

самої ситуації, в якій було вжито складне слово чи вислів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ  

У ДІТЕЙ      

Поняття граматичної будови мови 

     Теоретичною основою формування у дітей дошкільного віку граматичної будови мови є 

наукова граматика, яка має свої граматичні категорії, граматичні одиниці й граматичні 

форми.     

       Слово граматика має кілька значень. 

      По-перше, це будова мови, тобто система морфологічних одиниць, категорій і форм, 

синтаксичних одиниць і категорій, словотворчих одиниць і способів словотворення. 

Граматикою називають усю невласне звукову і нелексичну організацію мови, яка 

представлена в ЇЇ граматичних категоріях, граматичних одиницях і граматичних формах. 

     По-друге, це розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови. Граматика як наука 

про будову мови складається з двох розділів: морфології і синтаксису. 

     Морфологія вивчає граматичні властивості слова, зміну його форм і пов’язаних із ним 

граматичних значень, а також частини мови. 

      Синтаксис досліджує засоби і правила побудови речень і словосполучень. 

      Словотвір вивчає будову і творення нових слів. 

       Основними одиницями граматики є морфеми (мінімальні одиниці мови), слова (у 

морфології) і конструкції або речення (у синтаксисі). 

      Слова мають граматичне і лексичне значення. 

      Граматичне значення характеризує відношення між явищами дійсності, що позначаються 

словами, мовні значення мисленнєвого ряду, які мають у мові стандартне вираження. Щоб 

дитина зрозуміла мовлення, їй недостатньо знати тільки лексичне значення слів, потрібно ще 

зрозуміти їх зв’язки в реченні, тобто граматичне значення. Наприклад, дитина розуміє слова 

двері і відчиняти, їх співвіднесеність із немов-ною дійсністю, проте не знає їх граматичного 

значення «двері відчинені» чи «двері відчинять». 

       Граматична категорія — це система протиставлених одна одній однорідних 

граматичних величин. Граматичні категорії поділяють нморфологічні (категорії роду, числа, 

відмінка, виду, часу, способу, особи) і синтаксичні (комунікативної спрямованості, 

стверджувальності — заперечу вальності, синтаксичного часу і способу). 

        К. Ушинський назвав граматику «логікою мови», оскільки засвоєння граматичних 

значень водночас сприяє і розвитку мислення. На думку Л. Федоренко, граматичні форми 

мови також є еквівалентними формам мислення, які, у свою чергу, матеріалізуються у 

граматиці мови. Отже, граматичні навички розвиваються паралельно розумовим, а засвоєння 



граматики є водночас засобом розвитку мислення дитини. Граматична основа мови — це 

сукупність правил, систем і закономірних зв’язків між словами. 

       Дитина від народження до школи має засвоїти різні види граматичних значень, тобто 

оволодіти граматичною будовою мови. 

       Оволодіти граматичною будовою мови означає навчитись утворювати від однієї основи 

форми однини і множини теперішнього і минулого часу, відмінювати слова за відмінками та 

особами, вживати слова із суфіксами і без них, правильно вживати рід іменників, самостійно 

утворювати граматичні форми за аналогією, складносурядні та складнопідрядні речення, 

тобто засвоїти морфологічну і синтаксичну системи рідної мови. 

        К. Ушинський зазначав, що граматична правильність мовлення має стати звичкою: 

«Граматична правильність досягається в перші роки навчання, коли дитина легко і зручно 

засвоює ті навички і звички, що складають основу правильного мовлення… Граматична 

правильність мовлення є не тільки знання, а й звичка». 

      Граматична правильність мовлення — це дотримування в процесі спілкування основних 

граматичних норм, сформульованих у вигляді правил. Це норми словотворення частин мови, 

відмінювання і дієвідмінювання слів, узгодження, побудови речень певної структури, а 

також норми керування, що засвоюються практично. 

      Оволодіти граматичною правильністю мовлення означає оволодіти граматичними 

нормами рідної мови, що є складником літературної норми мови. 

 

Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку 

       У дошкільному віці триває формування граматичної будови рідної мови. На думку О. 

Гвоздєва, на дошкільний вік (від трьох до семи років) припадає третій період засвоєння 

граматичної будови мови. 

         К. Чуковський зазначає, що в період від 2 до 5 років дитина має надзвичайне чуття і що 

саме воно і підсилена на цьому ґрунті розумова робота над мовою закладають підвалини для 

інтенсивного засвоєння граматичних форм. Водночас він цілком справедливо відзначає 

активний характер процесу засвоєння, виступаючи проти теорії механічного і пасивного 

засвоєння рідної мови. Один лише наслідувальний інстинкт дитини без підвищеного чуття 

фонетики й морфології слова був би зовсім безсилий і не зміг би підвести безсловесних 

немовлят до довно-го оволодіння рідною мовою. 

       О. Гвоздєв описує засвоєння дітьми частин мови за такими віковими періодами: 

від 3 років до 3 років 3 місяців.  

Розширюються смислові функції відмінків: стає дедалі докладнішим позначення поширених 

дій у просторі (конструкції з прийменниками до, під, по, які щойно з’явилися). 

      Засвоюються своєрідні випадки керування:  



1) знахідний відмінок подібний до родового в іменників на позначення живих істот;  

2) родовий відмінок однини й множини, який залежить від числівників. 

      Прикметник завжди правильно узгоджується у роді (засвоєння узгодження завершилося 

ще в попередній період). Спостерігається також правильне узгодження у роді дієслова 

минулого часу; зникло змішування родів при займеннику я, яке спостерігалося раніше. У 

мовленні спостерігається умовний спосіб, який з’явився у попередній період. Як і раніше, 

широко використовуються самостійні утворення за аналогією; 

від 3 років 3 місяців до 3 років 6 місяців.  

Продовжують розвиватися смислові функції відмінків іменників і конструкцій речень 

(відмінки з новими прийменниками про (об), замість, після: орудний предикативний і його 

заміна називним). Розширюється вживання прикметників замість керованих іменників, що 

означають інший іменник. Спостерігається тенденція до заміни присвійних прикметників з 

нульовим закінченням прикметниками з повними закінченнями. Стає звичним вживання у 

дієсловах умовного способу. Широко використовується утворення нових дієслів від інших 

частин мови, а також для вираження видових відтінків. Як і раніше, зустрічаються утворення 

за аналогією; 

від 3 років 6 місяців до 3 років 9 місяців.  

Змін у вживанні частин мови майже немає. В іменниках, які означають живі істоти, у 

знахідному відмінку трапляються форми, подібні до називного відмінка. Вживаються 

прикметники власного утворення. Досить поширеними є утворення за аналогією до різних 

частин мови, але найпоширенішим є утворення власних дієслів у різних формах; 

від 3 років 9 місяців до 4 років.  

Зміни в мові — незначні. В іменниках ще трапляється знахідний відмінок, подібні до 

називного на позначення живих істот. Вживається родовий відмінок множини при 

числівниках три, чотири, які щойно з’явилися. У наказовому способі спостерігається 

характерна для книжкового мовлення форма з часткою нехай. Широко використовуються 

власні словоутворення серед іменників, прикметників, дієслів; в іменниках спостерігаються 

випадки без-суфіксального утворення; 

від 4 років до 4 років 4 місяців діти вже зробили значні успіхи у засвоєнні граматичної 

будови — граматичні категорії переважно вже сформувалися. Залишаються незасвоєними 

лише деякі деталі морфологічного вираження граматичних категорій. 

      На підставі докладного вивчення формування граматичної будови російської мови О. 

Гвоздєв називає дошкільний період (від 3 до 7 років) періодом засвоєння морфологічної 

системи мови, для якого характерне засвоєння відмін і дієвідмін. Упродовж цього періоду 

відбувається розмежування морфологічних елементів, які раніше змішувалися, за окремими 

типами відмін і дієвідмін. Саме у цей період переважно засвоюються усі одиничні форми. 



      А. Захарова досліджувала засвоєння дошкільниками категорії відмінка іменників. Автор 

відзначає, що засвоєння форм відмінювання відбувається за рахунок орієнтації дитини на 

форму слова (флексії) в називному відмінку. Якщо діти молодшого дошкільного віку часові 

відношення виражають формами знахідного й орудного відмінків, то старші дошкільники — 

родовим і давальним. Передусім діти засвоюють іменники жіночого роду на -а та чоловічого 

на твердий приголосний, потім - відмінювання іменників чоловічого і жіночого роду на 

м’яку основу. Засвоєння відмінювання іменників середнього роду відбувається значно 

пізніше і з великими труднощами, при цьому діти легше засвоюють відмінювання іменників 

середнього роду з наголошеними закінченнями, ніж з ненаголошеними. 

     Після трьох років продовжується засвоєння суфіксів на позначення жіночої статі, діючої 

особи, дитинчат тварин, збірності тощо. О. Гвоздев підкреслює, що діти засвоюють суфікси 

упродовж усього дошкільного періоду. Наприклад, суфікси шик, -ник з’являються в 

мовленні в 3 роки 3 місяці — 3 роки 6 місяців; -єць — у 3 роки 6 місяців — 3 роки 9 місяців; 

-тель - у 3 роки 9 місяців — 5 років; -ар, -ун — у 5 років -5 років 6 місяців; ух, -х, -к, -ач — у 

6 років- 6 років 6 місяців. Суфікси на позначення дитинчат тварин з’являються у 3 роки 9 

місяців — 4 роки, процес їх засвоєння триває до семи років. 

       Для дошкільнят характерним е занадто легке засвоєння суфіксів, що виявляється в 

різноманітному словотворенні. У монографії О. Гвоздева наводиться опис гри із сином 

Євгеном у віці 3 роки 5 місяців, яка є прикладом такого словотворення. Гра мала характер 

запитань і відповідей: «Якщо я лев, то ти хто? — Я — левунчик» («крокодил — кроко-

дильчик», «корова» — «я був би маленькою корівкою» та ін.). 

       Д. Богоявленський експериментальним шляхом досліджував розуміння дошкільниками 

(5-6 років) значення деяких суфіксів (-опок, -ище-, -щік-, -ніц-) у словотворенні. У першій 

серії дітям пропонували гру з новими словами лар (звір), лафіт (солодкий квас), кашемір 

(матерія). Після попереднього ознайомлення зі значенням цих слів їм розповідали казку, до 

тексту якої входили слова, змінені за допомогою суфіксів. Виявилося, що слова із суфіксами 

 -онок-, -ище- діти добре розуміють, хоча вони й нові. Це пояснюється тим, що ці суфікси не 

змінюють лексичного значення слова. Суфікси -ник і -щик, що змінювали лексичне значення 

слова, давалися значно важче. У другій серії автор пропонував дітям самостійно утворити 

зменшувальні слова від слів: жираф, овес, жолудь, дуб, лев, страус, ніс, вовк, цвях, пляшка,       

      Більшість дітей виконали завдання правильно. 

      Особливості засвоєння дітьми іменників, утворених за допомогою суфіксів зі зменшено-

пестливим значенням, досліджувала Н. Маковецька. 

      Метою першої серії експерименту було з’ясування причин вживання дітьми старшого 

дошкільного віку іменників із такими суфіксами зменшено-пестливого значення: ик-, -к-,  

-еньк, -ен(я)-, -енятк(о) , -це , -ець , -очк-, ечк-, -чик-, -оньк-, -ок-, атк-, ятк , очок . 



       Для цього був розроблений сценарій ігрової ситуації «Пригоди хлопчика Максимка й 

дівчинки Даринки». Сценарій об’єднував різні види завдань. Розглянемо на прикладах. 

Заняття:   Гра «Назви маленькі іграшки». 

Мета: з’ясувати вживання та розуміння дітьми іменників із суфіксами зменшено-пестливого 

значення -ик-, -чик- і здатність до рефлексії під час утворення іменників за допомогою цих 

суфіксів. 

Матеріал: перша серія малюнків: човен великий і маленький; друга серія малюнків: м’яч 

великий і маленький; третя серія малюнків: вагон, пароплав, телефон, диван. 

Хід заняття:  

Перша серія. Вихователь: «Послухайте, будь ласка, що трапилося колись із Максимком і 

Даринкою. Одного дня братик і сестричка повернулися з дитячого садка і гралися іграшками. 

Діти так захопилися грою, що не помітили, як минув час. До кімнати зайшла матуся і 

сказала, що час збирати іграшки та лягати спати. Да-ринці і Максимкові не хотілося збирати 

іграшки, і малята лягли спати, а іграшки так і залишилися на килимі. 

    І ось Даринці наснився сон: начебто іграшки образилися на малят і пішли від них до 

іграшкової крамниці. Максимко і Даринка довго міркували, куди поділися їхні іграшки, й 

пішли їх шукати. Нарешті вони потрапили до іграшкової крамниці. Як там було гарно! 

Крамниця вся прикрашена квітами, а на полицях було дуже багато іграшок -великих і 

маленьких: ось ведмідь, а поруч — … (прогнозована відповідь: ведмедик), ось — пухнастий 

заєць, смугастий кіт, вухастий слон». (Прогнозовані відповіді: зайчик, котик, слоник.) 

Заняття:   Гра «Назви дитинчат тварин». 

Мета:  з’ясувати розуміння та вживання дітьми іменників, утворених за допомогою 

зменшено-пестливого суфікса енятк(о) , здатність до рефлексії під час утворення іменників 

за допомогою цього суфікса.  

Матеріал: дві серії малюнків — собака, цуценя, цуценятко; білка, білченя, білченятко; 

малюнки тварин — мавпа, лев, тигр, кенгуру, верблюд.  

Хід    заняття: 

Перша серія. Вихователь: «Одного разу Максимко і Даринка завітали на гостини до бабусі в 

село. Як там було цікаво! Та найбільше дітям сподобалися свійські тварини. Як ти гадаєш, 

кого побачили діти на бабусиному подвір’ї?  (Прогнозована відповідь: кішку, свиню, кроля, 

козу. Онуки довго розглядали тварин, милувалися ними, а потім Даринка запропонувала 

Максимкові гру. Дівчинка називала тварин, а хлопчик повинен був утворити назви дитинчат 

цих тварин. Коли Даринка назвала кішку (козу, свиню, кроля), як ти гадаєш, що відповів їй 

Максимко?» (Прогнозована відповідь: кошенятко, козенятко, поросятко, кроленятко.)  

Заняття:   Гра «Подорож країною Мов». 

Мета:  навчити дітей утворювати нові слова із суфіксами -ок ,-очок-. 



Матеріал: м’яка іграшка — Сонячний зайчик, схеми — моделі слів. 

Хід заняття:  

Вихователь: Діти, подивіться, у мене на карточках різні будиночки, в яких знаходяться різні 

предмети. 

     Даринка помітила, що будиночки різняться між собою не тільки тим, Що на них різна 

кількість рисочок, а ще й тим, що дахи у них різні. 

— Сонячний зайчику, поясни, будь ласка, чому в будинків дахи різної форми, — звернулася 

до нього Даринка. 

—  Ой, які ви уважні! Все помічаєте, — похвалив малят Сонячний зайчик. — Справа в тому, 

шо в будинках ось із таким дахом  знаходяться звичайні предмети. Ви бачите, що в багатьох 

будинках саме такі дахи. Проте є будинки й з іншими дахами. 

—  Що ж позначають такі дахи? — запитали малята. 

—  Зараз я все вам розповім, — пообіцяв Сонячний зайчик. — Слухайте уважно. У деяких 

словах є такі загадкові частинки-помічниці, які роблять предмети, що означають ці слова, 

або маленькими, або дуже великими. Іноді вони дзеленчать, як дзвіночки, іноді стукотять, як 

молоточки, іноді вони дуже ласкаві, а іноді — не дуже. 

        В словах є частинка-помічниця. Наприклад, слово ліс позначає звичайнісінький ліс. 

Отже, в якому будинку живе це слово? 

—  Ось у такому — здогадалися діти. 

—  А якщо ліс маленький, як ми його назвемо? — хитро посміхнувся Сонячний зайчик. 

— Лісок або лісочок, — відповіли Максимко й Даринка. 

—  Які частинки-помічниці з’явились у слові ліс? — знову запитав малят Сонячний зайчик. 

—  Частинка -ок-, — здогадалася Даринка. 

— Частинка -очок-, — додав Максимко. 

       Результати досліджень Н. Маковецької показали низький рівень уживання суфіксів 

згрубілості -нщ- та суфіксів -нськ-. Щодо утворення іменників із суфіксами зменшено 

пестливого значення, діти відчували труднощі із суфіксами -енятко-, -уць-. 

       Отже, під впливом навчання у дітей значно активізувалося вжвання суфіксів при 

творенні іменникових форм. 

        Н. Лопатинська досліджувала вживання дітьми префіксальних дієслів: уміння 

утворювати похідні дієслова за допомогою дієслівних префіксів е-, ви-, від-, до-, з-, за-, на-, 

над-, о-, недо-, пере-, під-, по-, при-, про-, роз-; розуміння семантики префіксальних дієслів; 

здатність дітей дошкільного віку до рефлексії. 

        Автор виявила частотність вживання дітьми старшого дошкільного віку порівняно з 

дорослими дієслівних префіксів. 

         Отже, за показником «висока частота уживання» збігаються префікси по-, пере-, за-,  



від-, на-; за показником «низька частота» — недо-; відмінності спостерігаються у префіксів 

ви-, про-, над-, під-. Порівняльний аналіз даних вказує на збіг окремих позицій щодо частоти 

вживання дієслівних префіксів дітьми та дорослими. Це, очевидно, пояснюється тим, що в 

мовленні вихователів як у повсякденному житті, так і на заняттях переважають префікси про, 

під-, ви-.  

       Засвоєння дітьми словотвірних моделей відбувалось у процесі поетапного навчання. 

       Перший етап (ознвйомлювальний} передбачав актуалізацію знань дітей про слова-дії, 

дієслівну основу, вміння добирати спільнокореневі слова. На цьому етапі проводилася 

робота, спрямована на ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із семантикою дієслів 

руху, дії, стану, їх основою, семантикою дієслівних префіксів, їх словотвірною роллю; 

формування вміння свідомого творення префіксальних дієслів. Дієслова були згруповані в 

лексико-семантичні групи: рух, дія, стан. Ознайомлення дітей з моделями словотворення 

розпочиналося з пар часто вживаних префіксів. Особлива увага приділялася семантичному 

узгодженню дієслівного префікса з різними прийменниками. Матеріал було згруповано 

таким чином, щоб допомогти дошкільникам розмежувати значення дієслівних префіксів у 

межах однієї семантичної групи й водночас долати труднощі під час утворення 

префіксальних дієслів і свідомого їх вживання в мовленні. 

       Другий етап навчання (комунікативно-діяльнісний) передбачав формування у дітей 

вміння виділяти префіксальні дієслова, розуміти їх значення, виконувати практичні дії, а 

також формування навичок утворення префіксальних дієслів руху, дії, стану. Завданням 

другого етапу було практичне засвоєння словотвірних моделей та закріплення семантичної 

узгодженості дієслівних префіксів і прийменників. 

       Третій етап (моделювальний) спрямований на створення умов щодо свідомого засвоєння 

схем-моделсй префіксальних дієслів, усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку 

словотвірної семантики дієслівних префіксів. На цьому етапі дітей учили утворювати 

похідне дієслово, орієнтуючись на запропоновану схему-модель, і самостійно виконувати 

вправи на кодування та декодування префіксальних дієслів у контексті висловлювання. 

          Н. Лопатинська розробила серію експериментальних завдань з постійно діючими 

героями Доведунчиком і Пояснюлею. Розгляньмо приклади конспектів. 

 

Заняття з розвитку мовлення 

Тема: Пояснюля й Доведунчик дізнаються про слова, що означають дії, рух. 

Мета: ознайомити дітей із семантикою дієслів дії, руху, закріпити знання дошкільників. 

Матеріал:   макет королівства, Пояснюля і Доведунчик, 

Словник: бігти, повзти, стрибати, плавати, літати. 

Хід   заняття:    



Вихователь розповідає казку. «У таємничій країні королеви Думки жили принцеса Пояснюля 

і принц Доведунчик. Вони були першими помічниками королеви: допомагали їй вирішувати 

різні завдання, добирали потрібні факти й порівнювали їх, відкидали неправильне, 

узагальнювали і давали правильну відповідь. Пояєнюля — пояснювала, а Доведунчик — 

доводив. 

     Одного разу зла чаклунка зруйнувала кімнати східної частини палацу Мови, де жили 

слова-дІЇ. Зазирнувши у кімнати, Пояснюля й Доведунчик побачили, що слів там немає, 

залишилися тільки цеглинки -частини слів. 

     Пояснюля, -  звернувся до сестри Доведунчик, — як ти гадаєш, які слова-дії жили в цій 

кімнаті? 

      Пояснюля уважно оглянула кімнату й побачила на дверях дивний знак -». 

— Щось він мені нагадує! — сказала вона. Потім підвела оченята, потерла вказівним 

пальцем лобика. — Ось ці короткі лінії літери П вказують на спосіб руху з одного місця на 

інше, а стрілочка — на напрям руху. 

— Так, так, — підхопив Доведунчик, — ти правильно пояснюєш. Але як можна рухатися? 

— Швидко, повільно, — сказала Пояснюля. 

—  Де можна рухатися, Пояснюлю? — запитав хлопчик. — На землі, в повітрі, у воді, — 

відповіла вона. 

—  Мабуть, у цьому місці знаходилися слова, що означають спосіб і напрям руху. 

Наприклад, ходити по землі — це повільно рухатися, а швидко ходити — це як? — запитав 

хлопчик. 

—  Бігти! — підхопила Пояснюля. 

—  А дуже повільно? — запитав Доведунчик. 

— Повзти, — підказала дівчинка. 

— То це ж цікава гра, — сказав Доведунчик. — Давай запросимо наших друзів до гри. Ми 

будемо говорити, як і де рухатись, а вони називатимуть слово, що означає цей спосіб і 

напрям руху. Наприклад, швидко відштовхуючись від землі, здійматися вгору й швидко 

повертатися на землю. Виконувати рухи у воді. Виконувати рухи в повітрі. (Разом із дітьми 

вихователь називає способи руху: стрибати, плавати, літати, повзати.) 

—  Ось ми й дізналися, що в цій кімнаті жили слова, які означали спосіб і напрям руху». 

Дидактична гра «Злови слово». 

Мета: навчити дітей виділяти дієслова руху з префіксами по (пі-) і при-. 

Хід гри: вихователь пропонує уважно слухати коротенькі вірші. Якщо діти почують дієслово 

на позначення руху, що починається на по, вони мають руками виконати рухи від себе, ніби 

відштовхуючи м’яч чи якийсь інший предмет, а якщо на при, то, навпаки, — робити рухи 

наближення до себе. 



Дидактична гра «Злови слово — покажи знак». 

Мета: навчити дітей вибирати з тексту дієслова на позначення руху з префіксами під-, до- з 

прийменником до, від- з прийменником від, формувати наочні уявлення схематичного 

зображення дії руху, вміння співвідносити слово і знак. 

Матеріал:  картка-схема, вірші. 

Хід гри: вихователь пропонує послухати коротенькі вірші, вибрати з тексту слово, що 

означає дію руху і починається на під- і до- зі словом-помічником до, та зі словом-

помічником від. Той, хто першим знайде таке слово, має підняти картку-схему. 

 

     У процесі навчання словниковий запас дітей значно збагатився лексичними одиницями з 

похідною основою, префіксальними дієсловами. За О. Гвоздєвим, у 4 роки 5 місяців у 

мовленні дітей з’являються складні слова зі з’єднувальною голосною. 

      Особливості засвоєння дошкільниками синтаксису досліджували О Гвоздєв, К. Крутій, Т. 

Сорочан, М. Феофанов, В. Ядешко. 

       О. Гвоздєв описує вікові періоди дошкільного дитинства, впродовж яких дитина 

оволодіває синтаксисом: 

від 3 років до 3 років 3 місяців. Збільшується кількість речень зі сполучниками. 

З’являються нові сполучники й сполучні слова (що, коли, куди, скільки). Відчуваються 

труднощі у вживанні речень зі сполучним словом котрий, особливо щодо порядку слів. 

від 3 років 3 місяців до 3 років 6 місяців. У цей період з’являються нові питальні слова 

(скільки, від чого, чий) і непрямі відмінки займенників (хто, що, в кого, з чого, чим, у чому), 

а також розділовий сполучник або. Закріплюються засвоєні раніше типи речень зі 

сполучниками й сполучними словами. Триває засвоєння слів хто і який. 

від 3 років 6 місяців до 3 років 9 місяців. У цей період дещо розширюється вживання 

складного речення (сполучник все ж таки). Трапляються поодинокі випадки відокремлення, 

у тому числі й дієприслівників. Залишається незасвоєним орудний предикативний відмінок. 

від 3 років 9 місяців до 4 років. У формуванні речень нічого нового не з’являється. 

       За даними вченого, впродовж дошкільного віку діти засвоюють сполучники й сполучні 

слова, прийменники і частки. Так, розділовий сполучник або з’являється у мовленні ще у віці 

3 років 5 місяців.  

      Значно пізніше (після 3 років 8 місяців) О. Гвоздєв констатує появу сполучника все ж 

таки. Причинний сполучник тому що з’являється у віці близько 2 років 3 місяців, тобто він 

належить до найбільш ранніх сполучників. Речення з цим сполучником трапляються не дуже 

часто, це пояснюється тим, що причинні зв’язки, подібні до розмовного мовлення, 

промовляються з однією інтонацією. Часовим сполучником коли, що займає будь-яку 

позицію у підрядному реченні, дитина оволодіває у тому самому віці. Ця особливість, 



наголошує О. Гвоздєв, зберігається впродовж усього дошкільного дитинства. Іноді перед 

сполучником коли вживається підсилювальна частка ось. Сполучник щоб з’являється в дітей 

у віці 2 років 9 місяців і вживається у двох випадках:  

а) на позначення мети (запитання щодо мети з’являлися ще у 2 роки 5 місяців); 

б) з метою розкриття змісту головного речення при дієсловах, що означають бажання. 

      Умовний сполучник якщо з’являється у віці близько 2 років 9 місяців. Він вживається у 

таких реченнях:  

а) з дієсловами дійсного способу, що виражають реальну можливість, яка може 

реалізуватися; б) з Дієсловами умовного способу, що виражають лише уявні відношення між 

умовою і наслідком безвідносно до його здійснення, при цьому іноді фігурують не реальні, а 

лише уявні зображення: «Якби я був Деревом, на мені граки вили б гнізда». 

        Значно пізніше (у віці близько 3 років 11 місяців) з’являється допустовий сполучник 

хоча. Займенник хто, який слугує для пояснення займенника той у головному реченні, 

з’являється в мовленні дитини у віці близько 3 років 5 місяців. 

        М. Феофанов наводить такі дані щодо засвоєння дітьми прийменників: у дворічному віці 

дитина використовує всього 4 прийменники; від 2 до 3 років — 8; від 3 до 4 років — 12; від 4 

до 5 років — 16; від 5 до 6 років — 17 і від 6 до 7 років — 20-22 прийменники. Дитина семи 

років використовує для вираження просторових відношень 15 прийменників, часових — 4, 

причинних — 4, цільових відносин — 6 прийменників.  

        М. Феофанов під час спеціальних досліджень вивчав особливості кількісного засвоєння 

прийменників дітьми дошкільного віку. 

 Дані досліджень показують, що діти дошкільного віку засвоюють й активно вживають 

майже всі прийменники. 

         Кількісну характеристику вживання прийменників, сполучників і часток наводять й 

інші вчені. Так, за даними С. Русової, у мовленні дітей дошкільного віку налічується 20 

прийменників і 4 сполучники. Ю. Аркін зазначає, що в мовленні дитини чотирирічного віку 

наявні 1,2 % сполучників, 0,8 % прийменників, 0,9 % часток. 

         В. Ядешко досліджувала особливості формування речень у дітей четвертого та п’ятого 

років життя. Автор відзначає, що на четвертому році життя найпоширенішою формою 

висловлювання є просте поширене речення. Типовим для дітей цього віку є вживання 

сполучників а, і та вказівної частки ось на початку речення. Серед поширених речень значне 

місце посідають речення з однорідними членами (31 % усіх простих поширених речень, що 

використовує дитина). Складні речення, за даними В. Ядешко, становлять лише 8 % усіх 

проаналізованих речень. Структура складносурядних речень дуже проста: кілька простих 

непоширених або поширених речень з невеликою кількістю членів. Формування 

складносурядних речень відбувається за рахунок сполучникового зв’язку, діти часто 



об’єднують два речення, що за змістом не пов’язані між собою «У мене вдома є м’ячик, а за 

стіною живе Сашко». Найчастіше в цьому віці у складносурядних реченнях трапляється 

сполучник а, значно рідше — і, зовсім рідко -але. 

        Складнопідрядні речення, що використовують діти на четвертому році життя, також 

мають свої особливості. Спочатку в них відсутні сполучники — діти виділяють речення 

інтонаційно. Питальні слова, запропоновані вихователем, спонукають дітей вставляти 

сполучні слова в речення, але не в тій послідовності, в якій потрібно; часто речення почи-

наються із запитання (Коли ти поїдеш?.. Коли я поїду, буде вже літо). Найпоширенішими 

підрядними реченнями є підрядні часу, які поєднуються сполучником коли. 

       Як зауважує В. Ядешко, діти п’ятого року життя у мовленні використовують як прості, 

так і складні речення. Прості речення більшість дітей починає словами потім, там, ось ще, 

як це тощо. Однак порівняно з попереднім віком діти рідше вживають прості непоширені 

речення й частіше — прості поширені, особливо з однорідними членами речення. На п’ятому 

році життя кількість складних речень збільшується до 11 %. У Цьому віці діти вільно 

користуються складносурядними реченнями, в їх складі вперше з’являються вставні слова. 

       Значно ускладнюється структура складнопідрядних речень. В. Ядєшко наголошує, що в 

мовленні дітей п’ятого року життя в складнопідрядному реченні можна нарахувати до 15 

слів. 

Проте складнопідрядні речення, що використовують діти п’ятого року життя, мають свої 

специфічні особливості: у них буває пропущена частина головного речення або підрядного; 

трапляються труднощі в утворенні простих речень, що входять до складного; замість 

складнопідрядного речення використовують кілька таких самих за формою, але простіших за 

змістом речень та ін. 

       У цьому віці діти використовують більше складнопідрядних речень із сполучниками, хоч 

нерідко трапляються і помилки в їх вживанні. Наприкінці п’ятого року життя в мовленні 

дітей з’являються складні речення ускладненого типу, з двох, трьох і більшої кількості 

простих речень. 

        Отже, наприкінці дошкільного віку дитина вже добре володіє рідною мовою. Проте В. 

Ядешко застерігає, що не слід перебільшувати успіхи дітей. Вихователь має систематично 

проводити з ними роботу Іцодо формування граматичної правильності мовлення дітей цього 

віку. 

         Особливості засвоєння дошкільниками службових частин мови (прийменників, 

сполучників, часток) досліджувала К. Крутій. Автор визначала групи прийменників і часток, 

які найчастіше вживаються в активному мовленні у дітей старшого дошкільного віку та 

наявні в їх пасивному словнику, а також розумінні дітьми відношень, що передаються 



службовими частинами мови. К. Крутій з’ясувала частоту вживання дітьми службових 

частин мови. 

        Діти здебільшого вживають ті самі службові частини мови, що й дорослі (вихователі та 

батьки). Цс ще раз засвідчує важливість правильного мовлення вихователя. 

         К. Крутій на основі досліджень доводить, що майже всі діти вживають у мовленні такі 

службові частини мови, як: прийменник на, сполучники і, а, частки так, ні. Близько 50 % 

дітей використовують прийменники над, під, за, сполучник та. 

        Водночас спостерігається обмежене вживання прийменників перед, коло, через, повз, 

скрізь, сполучників оскільки, ледве, хоч, часток отож, нехай, лише. Майже зовсім відсутні 

в мовленні дітей старшого дошкільного віку прийменники протягом, упродовж, 

сполучники незважаючи на, як тільки, аж поки, дарма що; частки авжеж, егеж, саме, 

нехай. 

        Для збагачення й активізації словника дітей службовими частинами мови К. Крутій були 

розроблені мовленнєві казкові тексти і ситуації, які допоможуть дітям зрозуміти вживання 

службових частин мови. 

        Під впливом навчання у дітей старшого дошкільного віку значно збагатився словник 

службовими частинами мови. В активному мовленні дітей з’явилися майже всі частки, 

прийменники і сполучники, наявні в українській мові. 

         О. Гвоздєв зауважує, що наприкінці дошкільного віку дитина вже добре володіє рідною 

мовою: «Досягнутий до кінця дошкільного віку рівень оволодіння рідною мовою є дуже 

високим. У цей час дитина вже настільки оволодіває всією складною системою граматики, 

що мова, яку вона засвоює, стає для неї справді рідною. І дитина отримує завдяки мові 

досконале знаряддя спілкування і мислення». 

         Отже, наприкінці дошкільного віку завершується засвоєння дитиною граматичної 

будови рідної мови. 

  

Типові граматичні помилки в мовленні дітей 

        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 

правші, 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. Уишнський 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». 

        Отже, звичку правильно розмовляти потрібно виховувати, а для цього педагог має 

знати, яких помилок припускаються діти, і своєчасно їх виправляти. 

         О. Гвоздєв у статті «Спостереження за загальним характером засвоєння граматичної 

будови мови» наголошує, що первісний період використання дитиною морфологічних 

елементів характеризується певною свободою: кілька морфологічних елементів з одним 

значенням не розмежовуються, отже, або вони змішуються і вживаються приблизно 

однаково, нерідко один замість іншого, або один виявляється панівним і вживається замість 

усіх інших. Найяскравіше це виявилося в засвоєнні закінчень іменників, оскільки їм 

притаманна значна кількість закінчень з однаковим значенням. Отже, спочатку дитина 

використовує закінчення синтаксично правильно (тобто відповідно до свого значення), проте 

морфологічно безсистемно (тобто закінчення не об’єднані ще в певну систему парадигм — 

орудний від мама може бути й мамом). 

         У статті «Як діти спостерігають явища мови» вчений зазначає, що у дітей нерідко 

спостерігається заміна одного відмінкового закінчення іншим у межах одного відмінка. Це 

свідчить про те, що дитина насамперед засвоює належність певних закінчень до певного 

відмінка як носія певного типу семантичного значення (наприклад, закінчення -ом, -ой 

позначають орудний відмінок) і лише значно пізніше — їх належність до певної системи 

відмін. Автор наводить приклади деяких замін. Так, для знахідного відмінка однини 

панівним закінченням є у в іменниках: а) неістот чоловічого роду (носу); б) істот чоловічого 

роду (хлопчику); в) що вживаються тільки у множині (санку); г) жіночого роду на м’який 

приголосний (церкву); д) середнього роду (ягцку). 

         В орудному відмінку однини спостерігаються два варіанти закінчень:  

а) -ом (ложечком, ганчірочкам);  

б) -ой (супой, ножой). 



         Пізніше спостерігається витіснення закінчення -ю закінченням -ей. У родовому 

відмінку множини спостерігається закінчення -ов (солда-пюв, кружков). У називному і 

знахідному відмінках множини простежується така послідовність: -й, -і (поїзди, яблуки), -а, -

я (столяра, паровоза, круга), у місцевому відмінку однини чоловічого роду у змінюється 

спочатку на -тє (в саде), потім -е на -у (в столу). 

       Аналогічну думку висловлює і Л. Щерба, який зауважує, що спочатку дитина знає лише 

одне закінчення родового відмінка множини —ов, тому нерідко можна почути, як діти 

говорять картов, ножов, ключов тощо. 

      Специфіку і характер граматичних помилок у дітей досліджували такі вчені, як А. 

Арушанова, А. Богуш, К. Крутій, Н. Лопатинська, Н. Маковсцька, Г. Ніколайчук, С. Цейтлін 

та ін. 

       Усі граматичні помилки можна поділити на словотвори, морфологічні і синтаксичні. До 

помилок словотворення належать:  

а) помилки, пов’язані з порушенням словотворчої структури літературної мови;  

6) штучно утворені слова. 

        Діти дошкільного віку утворюють нові слова за аналогією до раніше засвоєних. 

Наприклад: пальчики — лівики, правики; співак — чистяк, різак, носяк, брудня, чистота -

мокрота, бруднота, бігота; вихователь - піднгматель, вставатель, наливатель, лаятель, 

болючий — каш-лючий, плюючий та ін. 

       Також трапляються нові слова, утворені з частин інших слів, так звані дуплети: 

піджакет, рибоїв, цукромед тощо. 

       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 вживання числа іменників (хмарні неби, дві ножиці, одна саня, мої 

шоколади, зачини двєрю); 

-  помилки у вживанні дієслівних форм (бігу, посю, ходю, їхаю, сплім);  

- займенників (у нюю, з їх, з’ їла);  

- числівників (по однім, п’ятім);  

- дієприкметників (намальовата, розірвати);  

- у чергуванні приголосних в основі іменників (вуші, око, на ногі, в рука); 

-  змішування закінчень знахідного відмінка на позначення іменників істот і неістот 

(погодували гусак, посадили куща). 

        Помилки у словотворенні та словозміні Ф. Сохін пояснює генералізацією відношень. 

Автор виділяє три стадії засвоєння граматичних відношень.  



        На першій стадії відбувається становлення стереотипу та його генералізація (оволодіння 

орудним відмінком і зміна дієслова за родами в минулому часі). На основі стереотипу 

виникає шаблонне вживання одних і тих самих форм: орудний відмінок завжди із закін-

ченням -ом, дієслово завжди жіночого роду із закінченням а. 

        На другій стадії внаслідок розшарування генералізованих відношень з’являються нові 

форми вираження одних і тих самих граматичних відношень; виникає новий стереотип, 

якому підпорядковується попередній: тепер панівними стають закінчення -ой в орудному 

відмінку і закінчення чоловічого роду. 

       На третій стадії відбувається диференціація генералізованих відношень, диференціація 

закінчень орудного відмінка залежить від роду. 

       Г. Ніколайчук пояснює причини морфологічних помилок складним механізмом 

словотворення. На її думку, дитина має засвоїти мотивовану лексему з погляду віднесення її 

до предмета, явища чи об’єкта навколишнього середовища, навчитися добирати афікси 

потрібної семантики, виділяти правила словотворення та користуватися різними способами 

утворення слів не лише у звичних, айв незнайомих комунікативних ситуаціях. За Г. 

Ніколайчук, словотворення дошкільників розвивається в такій послідовності: спочатку 

спостерігається мотивоване дієслівне словотворення суфіксального способу, пізніше (у віці 

трьох — п’яти років) у дітей фіксується активне утворення неологізмів. На цьому етапі 

продовжується формування дієслівного словотворення префіксального способу. Наприкінці 

дошкільного віку у більшості дітей процеси оказіонального словотворення згасають. 

       Серед синтаксичних помилок найпоширенішою є неправильний порядок слів у відповідь 

на запитання. Наприклад: 

Вихователь: Яка пора року зображена на цій картині? 

Дитина: Літо. 

Вихователь: Дай повну відповідь. 

Дитина: На цій картині пора року зображена літо. 

       Ці помилки відносять до специфічно дошкільних. Учителі початкових класів 

справедливо дорікають вихователям дошкільних закладів, тому що намагання школи 

звільнити мову учнів від «дошкільних» помилок, від шкідливих впливів «дошкільної 

граматики» далеко не завжди бувають успішними. 

       Основною причиною помилок цього типу є необґрунтовані вимоги вихователів щодо 

«повної» відповіді дитини. Ще Є. Тихєєва застерігала: «Не зловживайте непотрібними 

запитаннями, що порушують стрункість викладу, головне, не вимагайте так званих «повних» 

відповідей. Ми вчимо дітей мовленню, яким вони користуватимуться у повсякденному 

житті». 



Усне мовлення має дві форми: діалогічну й монологічну. Вміння ставити запитання і 

правильно відповідати на нього характерне для діалогічного мовлення. Якщо у дорослого 

запитати: «Ти був сьогодні в кіно?», отримаємо відповідь: «Так, був» або: «Ні, не був». На 

запитання: «Яка тепер пора року?» почуємо одну відповідь: «Весна». Ніхто в повсякденній 

розмові не будує шаблонних фраз на зразок «Нині у нас пора року весна», які чомусь так 

міцно прижилися в мовленні дітей дошкільного закладу. Вимоги щодо «повних» відповідей 

спостерігаються і на заняттях з інших розділів програми. Наприклад; 

Вихователь: Скільки півників стоїть на столі? 

Дитина: П’ять півників. 

Вихователь: Дай повну відповідь. 

Дитина: Півників стоїть на столі п’ять. 

       Звичайно, дітей потрібно навчати будувати поширені речення на заняттях із розвитку 

мовлення. Проте, вимагаючи від них непотрібної в цьому разі поширеної відповіді, 

вихователь таким чином спонукає дітей до порушення порядку слів у реченні, набуття ними 

звички неправильного мовлення. Цьому завданню підпорядковані спеціальні види занять: 

описування іграшок, предметів, картинок; розповіді за картинками, перекази оповідань, 

самостійні фактичні й творчі розповіді дітей, складання ними листів тощо. На інших 

заняттях немає потреби вимагати від дітей повторення запитання у своїй відповіді. Якщо 

вихователь бажає отримати відповідь-речення, слід допомогти дітям додатковими 

запитаннями, підказкою, зразком свого мовлення. Наприклад, на запитання «Яка тепер пора 

року?» дитина відповідає: «Весна». Вихователь використовує прийом відображеного 

мовлення: «Нині весна, повтори», дитина повторює: її відповідь складається з двох слів, 

тобто є такою, як у дорослого в діалозі. Якщо потрібна ширша відповідь, можна використати 

додаткові запитання. Наприклад: «Хто привозить на машині продукти в дошкільний заклад?» 

Дитина відповідає: «Водій привозить». Вихователь: «Що привозить?» (Продукти.) «На чому 

привозить?» (На машині.) «Повтори тепер усе речення». Дитина: «Водій на машині 

привозить продукти в дошкільний заклад». 

У старшій групі дошкільного закладу після практичного ознайомлення з реченням від дітей 

(у разі потреби) потрібно вимагати відповіді словами «скажи реченням», можна навіть 

сказати, скільки слів має бути в реченні. 

        За результатами досліджень учених (К. Кутій, М. Лаврик, Н. Лопатинська, Н. 

Маковецька, В. Ядешко) синтаксичні помилки можна згрупувати таким чином: 

— вживання одного сполучника замість іншого, тобто заміна сполучників то і так у 

головному реченні сполучниками і й так, 

-  вживання сполучників підрядності не на початку речення, а після означуваного слова: у 

підрядних реченнях часу зі сполучником коли, умови — із сполучником якщо і допустових 



— зі сполучником хоча. Займенник котрий і сполучник все ж таки вживаються в кінці 

речення. Сполучник, що з’єднує головне речення з підрядним, випускається; у сполучнику 

тому що використовується лише перша його частина; 

—  під час з єднання підрядного речення з головним замість сполучника вимовляється 

питальне слово; 

— у підрядному реченні часу сполучник коли використовується не на початку речення, як 

цього вимагає зміст, а в середині; 

— складнопідрядні речення з підрядними місця вживаються зі сполучником де. 

       Діти відчувають труднощі в побудові складних речень із підрядними означальними і 

часто будують їх неправильно, вживаючи займенник який 

       Розгляньмо приклади неправильної побудови дітьми складнопідрядних речень зі 

сполучниками: «Тому що не пішла в дитячий садок, що я хвора»; «В який я ходила дитячий 

садок, на ремонті»; «Для того, щоб я взяла малювати буду» та ін. 

       Як зауважує К. Крутій, причинами типових синтаксичних помилок, що трапляються в 

мовленні дітей, є семантична багатоплановість і неоднорідність службових частин мови, яка 

не завжди зрозуміла дітям. 

       На думку С. Цейтлін, однією з причин граматичних помилок є: «нерівномірність 

засвоєння дитиною системи і норм мови. Мова — це механізм, що керує мовленнєвою 

діяльністю всіх мовців, які цією мовою розмовляють. Тому не можна оволодіти мовленням, 

не знаючи мови, яка його породжує. Процес опанування дитиною мови із мовлення тих, з 

ким вона спілкується, є несвідомим, інтуїтивним. Дитяче мовлення - це узагальнений і 

досить спрощений варіант нормативної мови. Більшість помилок дитячого мовлення 

належить до системних, які порушують мовну норму шляхом прямолінійного наслідування 

системи». 

       Другою причиною мовленнєвих помилок дітей є наслідування просторічного мовлення 

дорослих, які модифікують слова нормативної мови. 

        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. 

 

Дитяче словотворення 

       Останнім часом проведено низку досліджень з вивчення різних аспектів дитячого 

словотворення як унікального мовленнєвого явища (Ф. Сохін, Т. Ушакова, О. Шахнарович В. 

Глоцер, В. Родзіховська, К. Чуковський, С. Цсйтлін А. Арушанова, О. Гвоздєв, Е. 

Федеравичене, М. Черемісіна, Т. Юртайкіна та ін.). 

       У науково-методичній літературі трапляються такі поняття, як словотворення, 

словотворчість та мовленнєвотворча діяльність дітей, які не є тотожними. 

        Словотворення — активний процес неусвідомленого створення нових слів і 

граматичних форм на основі чуття рідної мови. Це своєрідна «мовленнєва лабораторія» 

оволодіння дитиною рідною мовою. Дитячі словотворення ще називають «інноваціями» (С. 

Цсйтлін). Дитячі інновації — це самостійно створені дитиною мовні одиниці або модифіко-

вані одиниці дорослої мови. Це будь-який мовний факт, що зафіксований у мовленні дитини 

і відсутній у загальному вжитку. У мовленні дітей трапляються різні типи інновацій: 

словотворчі, морфологічні, лек-сико-семантичні, синтаксичні. 

        Серед видів дитячих інновацій найпоширенішими є:  

- конструювання нових слів («дитячі неологізми»);  

- дитяча етимологія слів;  

- розширення або звуження значення слів. 

       Утворення нових слів яскраво простежується у дітей віком від двох до п’яти років, тобто 

в період активного засвоєння дитиною нових слів. Із цього приводу К. Чуковський писав: 

«Для нас усі слова вже готові, скроєні і зшиті, і голова у кожного з нас — як сховище таких 

готових форм, «крамниця готового плаття». А в дітей — це майстерня — все вимірюється і 

шиється, твориться кожну хвилину заново, кожну хвилину спочатку, все — натхнення і 

творчість». 

       Великою популярністю користується унікальна за змістом книга К. Чуковського «Від 

двох до п’яти», в якій зібрано перлини дитячого словотворення: вогонь й вогонята, шишка й 

шишенята, дерева й дере-в’ята, кущі й кущата; пахлая, духлая, нашійная, хтойная; 

наборщився, намолочився, намакаронився, наузварився, тамін, мабин, повзун, колоток та ін.  

     Не злий собака, а кусаний, не тьмяне світло, а тухле. «Треба казати не батарея, а 

нагрівало, не ваза, а квітниця». 

      Для словотворення характерна надзвичайна мовленнєва активність, яка часом 

перетворюється на мовленнєві ігри дітей. Діти самі створюють слова, залучаючи до цього й 

дорослих. Словотворення охоплює всі частини мови: 



- іменники: взувало, сільниця, повзук, учило, мокрес, помаза, кусарик, колоток, 

вулиціонер, пісковатор, копатка, цепля; 

- дієслова: відмухіватись, ладошкаються, накалюжив, відсонилася, витопула; 

- прикметники: жмутні черевики, черв’ячне яблуко, лякальні казки, молоканна 

каструля, бризкуча вода. 

     Особливості словотворення під час засвоєння дітьми прикметників досліджувала В. 

Родзіховська. Створені дітьми прикметники автор поділяє на дві групи: прикметники з 

незвичайною мотивованою основою (їжакове яблуко, коровний будинок, лікований палець) та 

прикметники з незвичайним використанням префіксів і суфіксів (зліпитії цукерки, зубовий 

лікар, махучий хвіст). 

      Докладний аналіз дитячих інновацій та приклади щодо конструювання нових слів подає 

С. Цейтлін. Наприклад: паровозник (той, хто водить потяг), літальник (льотчик), пальтовник 

(той, хто шиє пальто), ковбасник (той, хто любить ковбасу); я гармонив (грав на гармошці); 

він забуватель (хто забуває все); він склоньонком порізався (маленьким склом). На запитання 

дорослого: «Як це ти все пам’ятаєш?» дитина відповідає: «А в мене в середині є 

пригадуватель!». 

      Одним із видів словотворення є дитяча етимологія. Дитина не створює нових слів з 

новим значенням, а лише модифікує його звукову оболонку, перебудовує звучання 

існуючого слова, зберігаючи його значення. К. Чуковський писав: «Дитина несвідомо 

вимагає, щоб у звука був смисл, щоб у слові був живий, усвідомлюваний образ, а якщо його 

немає, вона сама вигадає незрозумілому слову бажаний образ і смисл». 

       І справді, маленькі діти іноді навчають дорослих, що потрібно говорити, наприклад: не 

рукавиці, а пальчатки, не абажур, а лампа жур, не автобус, а катобус. У їхньому мовленні 

трапляються і такі слова: колоток (молоток), ободрація (операція), гвинтоліт (вертоліт), 

газон-ка (конфорка) та ін. 

      До дитячих словотворень належать слова, утворені в результаті розширення чи звуження 

значення слів. Наприклад: «Посоли мені хліб цукром», «Як ведмідь нявчить?», «Ввімкни 

парасолю», кривоногі руки, товстопуза голова та ін. 

       Які причини і механізми дитячого словотворення? 

       Зарубіжні психологи намагалися пояснити це явище як ранній вияв творчих здібностей 

дитини, своєрідної словесної обдарованості. Вони вважають, що маленьку дитину не 

задовольняють наявні слова, тому, щоб точніше висловити власну думку, вона вигадує нові. 

Це помилковий погляд, оскільки малюк у два-три роки ще не засвоїв словникового багатства 

рідної мови і, безумовно, не може знати про існування всіх можливих мовних позначень. 

Потреба у мовному спілкуванні зростає з кожним днем, і дитина переносить засвоєне раніше 

значення чи граматичну форму на новий предмет, дію. У малюків виробляється своєрідний 



граматичний стереотип. Так, якщо дитина засвоїла кілька слів у формі орудного відмінка із 

закінченням -ом: молотком, совком, то певний період усі слова у цьому відмінку вона 

намагається вживати із закінченням -ом: ложком, хусткам, руко.ч. Після засвоєння 

закінчення -ою спостерігається зворотне явище: всі слова, навіть ті, які раніше дитина 

вимовляла правильно, тепер вживаються із закінченням -ою: молоткою, окою, совкою, 

милою, і лише через кілька місяців малюк засвоює всі відмінкові закінчення. Більшість 

словесних новоутворень є тільки видозмінами слів дорослих: кусарики, накривало. Такі 

словосполучення стійкі і повторюються дитиною тривалий час. Слова, що зовсім не були 

властиві мові дорослих, малюки створюють дуже рідко. Все це переконує нас у тому, що 

малюк засвоїв граматичну будову мови недостатньо, словник у нього обмежений і він 

намагається створити «швидкі» нові слова. 

          Більшість учених (О. Гвоздєв, Г. Пауль, Ф. де Соссюр, С. Цейтлін та ін.) вважають, що 

провідним механізмом словотворення є аналогія. Так, К. Чуковський пояснює причину 

дитячих «неологізмів - «чуттям мови»: «…у дворічних та трирічних дітей таке сильне «чуття 

мови», що створювані ними слова не здаються каліками чи виродками, а, навпаки, досить 

влучні, витончені, природні». 

          Звісно, дитина засвоює мову під впливом дорослих, проте письменник наголошує на 

наявності у дітей особливої словесної творчості. Він пише: «Дитина у своїй творчості копіює 

дорослих. Не можна думати, що вона сама створює нашу мову, змінює її граматичну будову, 

словниковий склад. Сама того не підозрюючи, вона спрямовує свої зусилля на те, щоб 

шляхом аналогії засвоїти створене багатьма поколіннями мовне багатство». Ф. Сохін, 

досліджуючи закономірності засвоєння дитиною граматичної будови мови, розглядав дитяче 

словотворення як закономірний процес оволодіння граматикою в дитинстві. Психофізіо-

логічну основу словотворення він пояснює «генералізацією відношень». граматичним 

стереотипом, який дитина використовує для створення нових слів. 

         На думку Т. Ушакової, дитяче словотворення зумовлюється аналі-тико-синтетичними 

процесами мислення. За допомогою мисленнєвого аналізу дитина по-своєму розчленовує 

слова дорослих і створює «осколки» слів: ліп (ліпити), пах (запах). А з допомогою синтезу 

проводить «схрещування» окремих морфем у новому для них поєднанні: жука-иечка (жук + 

букашечка), пджакет (піджак + жакет). 

         О. Шахнарович розглядає створення неологізмів як активне творче ставлення дитини до 

мовної дійсності. Він вважає, що «дитина не копіює систему категорій дорослої мови, а 

створює власні категорії слів, що ґрунтуються на їх функціональних особливостях всередині 

її «індивідуальної» мовної системи, «системи правил, які вона для себе свідомо відкриває, 

функціонування в мовленні дітей «моделей — типів», що утворилися на основі генералізації 

існуючих мовних моделей». 



         Словотворення, на думку М. Рибникової, — це мовні граматичні помилки, які діти 

створюють самі на основі мовного чуття. І автор шкодує, що діти шкільного віку 

припиняють «творити» мову. 

        Причину дитячих інновацій С. Цейтлін убачає в особливостях самої мови. Українська 

мова має досить складну систему правил, які керуються словотворчими й формотворчими 

процесами. Наявність великої кількості варіативних мовленнєвих моделей ускладнює вибір 

дитини і призводить до того, що створене нею слово потрапляє до інновацій. 

         Як бачимо, існують різні погляди на механізм дитячого словотворення. Вихователю 

слід пам’ятати, що будь-яке словотворення — це відхилення від граматичної норми, 

граматична помилка, яку потрібно своєчасно виправити. 

         Методику виправлення помилок описали російські вчені М. Алексєєва, А. Бородич, О. 

Соловйова, В. Яшина. Вони висувають певні вимоги щодо мовлення вихователів: 

 виправлення граматичних помилок у мовленні дитини має сприяти усвідомленню нею 

мовної норми, навчити дитину розрізняти правильне мовлення; 

 не слід повторювати за дитиною неправильну граматичну форму, потрібно навести їй 

зразок правильного мовлення й запропонувати повторити його. Як зразок можна 

використати приклад правильного мовлення одного з дітей. У старших групах бажано 

залучати самих дітей до виправлення помилок; 

 помилки потрібно виправляти у тактовній, доброзичливій формі після заняття чи гри, 

коли дитина спокійна, емоційно не збуджена; 

 помилки слід виправляти відповідно до віку. Так, виправляючи помилку у дітей 

молодшого дошкільного віку, вихователь має правильно сформулювати фразу чи 

речення, «Так, Олю, це добре, що в тебе багато цукерок». (Дитина сказала: цукерків); 

 дітей старшого дошкільного віку слід навчати розрізняти помилки й самостійно 

виправляти їх, використовуючи такі прийоми: констатація неправильного 

висловлювання; наведення зразка аналогічних висловлювань і спонукання дитини до 

порівняння й правильного мовлення; 

 помилки потрібно виправляти, враховуючи стан дитини й умови, в яких вона 

перебуває (не можна виправляти помилку, якщо дитина чимось зайнята); 

 вихователь має пам’ятати — невиправлена помилка — це ще одне підтвердження 

неправильних умовних граматичних зв’язків як дити-ни-мовця, так і тих, хто її слухає. 

        Виправлення допущених помилок та запобігання їм нерозривно пов’язані між собою, 

оскільки виправлення помилок в однієї дитини запобігає їх появі в інших, і навпаки. 

Постійне виправлення помилок допомагає дітям засвоїти правильні граматичні норми. В 

основу цієї роботи має бути покладено усвідомлення дітьми норм вимови. Дитина повинна 

знати, як правильно сказати, вона має усвідомити відмінність між правильною й 



неправильною формою слова. Нерідко трапляються випадки застосування неправильних 

прийомів виправлення помилок: вихователі зайвий раз акцентують увагу дитини на 

зробленій помилці («Ти знову говориш неправильно… ось, я встав; ось, я одягнувся; ось, я 

прийшов у дошкільний заклад…»; «Вово, знову ...»), А потрібно було один раз сказати: 

«Вітю, ти сьогодні знову багато разів повторив ось; слід стежити за своїм мовленням, або 

просто повторити слово океан». При виправленні цілого речення не слід повторювати його 

неправильний варіант. Щоб навчити дітей правильно будувати речення або вимовляти те чи 

те слово, вихователь має подати зразок. Наприклад: 

Дитина: Всі ляльки повлягнені спати. 

Вихователь: Так, усі ляльки покладені спати. 

           У повсякденному житті кожна допущена помилка потребує негайного виправлення. 

Наприклад, дитина говорить: «Я приїхав транваєм». Вихователь виправляє: «Трамваєм», — і 

вимагає повторити. Однак під час самостійної розповіді дітей, переказу оповідання або казки 

не можна порушувати хід їхньої думки, її послідовність. Вихователь повторює слово у 

правильній граматичній формі або запам’ятовує помилку й після заняття проводить 

індивідуальну бесіду з цією дитиною. Для виправлення помилок використовують такі 

прийоми, як: зразок правильного мовлення, пояснення, запитання, схвалення. Правильно 

дібрані Й уміло використані запитання є ефективним прийомом навчання дітей граматично 

правильного мовлення. 

 

Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей 

      Формування граматично правильного мовлення у дітей передбачає такі напрями: 

перевірка граматичної правильності дитячого мовлення і запобігання помилкам; 

наслідування мовленнєвому зразку педагога, мовлення якого відповідає всім нормативним 

вимогам, використання ефективних методів і прийомів формування граматичної 

правильності мовлення дітей як на заняттях, так і в повсякденному житті. 

      Перевірка дитячого мовлення і запобігання помилкам.  

      Щоб правильно обрати напрям роботи з формування граматичної правильності мовлення, 

вихователь має знати, які саме помилки характерні для дітей конкретної групи, як часто вони 

трапляються. З цією метою в кожній віковій групі дошкільного закладу проводиться 

індивідуальна перевірка мовлення дітей двічі на рік: восени (вересень-жовтень) і навесні 

(травень-червень). Перевіряють такі сторони граматичної будови мови: 

- особливості побудови речень: з’ясовують, які речення переважають (прості, 

поширені, непоширені, складносурядні, складнопідрядні), порядок слів у реченні; 

особливості вживання сполучників і сполучних слів; 



- відмінювання іменників за відмінками (помилки в іменниках жіночого роду в 

орудному відмінку: їла ложкам) або відмінювання невідмінюваних слів на зразок: 

кофе, радіо); 

- вживання роду і числа іменників та їх узгодження з іншими частинами мови; 

- помилки, що допущені дітьми у використанні дієслівних форм (відмінювання за 

особами, чергування в основі слова); 

- узгодження числівників з іменниками; 

- вживання прийменників у реченні; 

- помилки, допущені дітьми у використанні інших частин мови. 

         Вихователю обов’язково потрібно перевіряти граматичні помилки, зумовлені 

специфічними умовами двомовності — так звані русизми, українізми. 

        Для перевірки дитячого мовлення потрібно мати спеціальний матеріал, дібрати 

найвдаліші прийоми, які б дали можливість виявляти особливості граматичної будови мови 

дітей. 

       Сюжетні картинки.  

       Розповідь за такими картинками дає змогу простежити побудову речень. Картинки слід 

добирати так, щоб дитина могла скласти речення різної складності, наприклад, з двох слів 

(Хлопчик читає; Дівчинка поливає; Бабуся плете); з трьох слів  (Дівчинка тримає ромашку), 

багатослівні (Дівчинка прибирає свої іграшки), складні речення (Дівчинка подає кубики 

хлопчику. а хлопчик складає їх у машину; Дівчинка дивиться, як хлопчик малює), речення з 

прийменниками (Дівчинка сидить на стільці, а хлопчик стоїть біля неї; Хліб лежить на 

столі, а яблука в тарілці). 

        Читання невеликих оповідань та бесіда за їх змістом.  

        Вихователь читає оповідання і звертається до дітей з двома-трьома запитаннями. 

Наприклад такі оповідання: К. Ушинського «Півник з родиною»; Л. Толстого «Була у Насті 

лялька Катя», «Курочка», «Кінь»; М. Коцюбинського «Дві кізочки», «Про двох цапків». 

        Бесіди (за раніше накресленим планом).  

      Дидактичні ігри з картинками й іграшками на зразок «Чого не стало», які дають можли-

вість перевірити вміння дітей відмінювати іменники, та гра «Що змінилось?» (на вживання 

прийменників). Спеціально підібрані дидактичні вправи на ті частини мови, що потребують 

перевірки. Наприклад, запропонувати дітям скласти речення зі словами вухо, радіо, піаніно 

тя ін. 

Для перевірки граматично правильного мовлення можна використати діагностичні завдання, 

складені самим вихователем або взяті із спеціальної методичної літератури (А. Арушанова, 

А. Богуш, К. Крутій, Н. Лопатинська, Н. Маковецька, Г. Ніколайчук, О. Ушакова та ін.). 

         Розглянемо приклади діагностичних завдань. 



Завдання.  

Мета: з’ясувати здатність дитини розрізняти граматичні форми однини й множини 

іменників. 

Хід завдань: Перед дитиною розкладають картинки. На одних зображені одиничні предмети, 

на інших — ті самі предмети у кількості від двох і більше. Спочатку добирають картинки із 

зображенням предметів, назва яких у множині має наголос наприкінці слова. Наприклад: 

гриб - гриби, стіл — столи, слон — слони, олівець — олівці, кіт -коти. 

Потім картки із зображенням предметів з ненаголошеним закінченням у множині: собака — 

собаки, лопата — лопати, кішка — кішки, корова -корови. 

Педагог пропонує показати, де собаки, а де собака; де гриб, а де гриби тощо. 

Гра «Назви велике». 

Мета: з’ясувати особливості вживання та розуміння дітьми іменників із суфіксом згрубілості 

-ищ-, здатність до рефлексії під час самостійного творення слів за допомогою цього суфікса. 

Матеріал: перша серія малюнків: маленький і великий слон; друга серія малюнків: 

маленький і великий лев; третя серія малюнків: мавпа, вовк, тигр, ведмідь, верблюд. 

 Хід заняття:  

Перша серія. Вихователь: «У місті, де живуть Максимко і Даринка, є великий зоопарк. Як же 

люблять наші малята ходити до нього! Проте, на жаль, це відбувається не дуже часто, адже 

татусь і матуся працюють зранку до вечора, а зоопарк розміщений так далеко, що їхати туди 

потрібно тролейбусом, тому самостійно діти піти туди не можуть. І ось одного вихідного дня 

тато запропонував Максимкові й Даринці поїхати до зоопарку. Уявіть собі радість братика й 

сестрички! 

      Як же цікаво в зоопарку! Он слони: дбайливий тато-слон, біля нього- маленьке вухате 

слоненятко. Як ти гадаєш, як ще можна назвати великого слона? (Прогнозована відповідь: 

слонище.) У сло-ненятка хоботочок, а в тата-слона… (Прогнозована відповідь: хоботи-ще.) У 

слоненятка вуха ще не дуже великі, а в тата-слона не великі вуха, а … (Прогнозована 

відповідь: вушища). Слоненя ще дуже маленьке, тому й ніжки в нього маленькі, а в тата-

слона — не просто великі ноги, а справжні… (Прогнозована відповідь: ножища.) 

       Індивідуально мовлення перевіряється в ранкові години, після денного сну і на 

прогулянці. Маючи загальну картину граматичних помилок, вихователь може спланувати 

подальшу роботу щодо їх запобігання й виправлення. Якщо частина дітей вимовляє 

неправильно якесь слово, то можна сподіватись (завдяки схильності дошкільнят до на-

слідування), що ця помилка може з’явитись і в інших дітей. У зв’язку з цим вихователь 

планує роботу, яка спрямована на запобігання можливим помилкам: дидактичні ігри, вправи, 

розповідання за картинками з усією групою дітей та індивідуально з тими дітьми, в яких 

були виявлені помилки. 



      Наявність правильного зразка для наслідування.  

       Дитина народжується, живе і розвивається в суспільстві. Для неї це не тільки вузьке коло 

предметів і явищ природи, а й люди, речі, суспільні відносини, культура, мова, наука тощо. 

Спочатку дитина не розмовляє, але чує мовлення дорослих, звернене до неї, потім приходить 

час, коли дитина сама включається в активне мовленнєве спілкування. Середовище, за П. 

Блонським, відіграє важливу роль у розвитку мовлення маленької дитини, воно дає чи не дає 

дитині можливість багато говорити і постійно чути мовлення дорослих, воно прискорює або 

гальмує розвиток мовлення. Отже, від мовного середовища, в якому знаходиться дитина, за-

лежить її власне мовлення. 

       «Правильність граматичної будови мови у дітей раннього віку, - зауважує М. 

Красногорський, залежить від правильності побудови мовлення навколишніх людей. 

Трирічний малюк правильно вживає відмінки, особи, дієслівні форми, засвоюючи їх у 

мовних сполученнях, які він сприймає від тих, хто його оточує. Тому для правильного 

розвитку дитячого мовлення важливо, щоб діти на другому і третьому році життя чули 

правильне мовлення з досить багатим словниковим складом». 

        У ранньому дитинстві за дуже короткий час (два-три роки життя) дитина оволодіває 

рідною мовою. Засвоєння відбувається завдяки здатності нервової системи до наслідування. 

М. Красногорський наголошує: «Під час нормального мовленнєвого спілкування дитини з 

навколишніми людьми мовні зв’язки утворюються шляхом наслідування і зміцнюються 

шляхом спонтанного повторення, або, як ми називаємо, фізіологічної ехолалії» 

        Методи і прийоми формування граматичної правильності мовлення у дітей.  

        Для формування граматичної правильності мовлення використовують такі методи: 

дидактичні ігри і вправи, розповіді з використанням слів, в яких діти допускають помилку, 

картинки, переказування художніх оповідань, читання віршів, складання дітьми розповідей із 

використанням групи слів на тему, запропоновану вихователем. 

         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». 

        Великого значення дидактичним вправам надавала і Є. Тихєєва, яка розробила цілу 

систему дидактичних вправ з розвитку мовлення у дошкільнят. 

       У дошкільній педагогіці визначено такі педагогічні вимоги до дидактичних вправ, що 

використовуються в роботі з дітьми: 

        а)  правильний добір дидактичних вправ відповідно до помилок, що трапляються в 

дитячому мовленні; 

      б)  дидактична вправа повинна мати чітко визначену мету, основне навчальне завдання 

(наприклад, дидактична гра на засвоєння дітьми прийменників або дієслівних форм); 



      в) матеріал до дидактичної вправи слід добирати так, щоб діти мали можливість 

зіставляти правильні й неправильні форми, щоб у ньому були не лише ті граматичні форми, в 

яких діти допускають помилки, а й інші близькі граматичні форми, раніше засвоєні дітьми 

(червоне яблуко, червоний прапорець, червона стрічка), 

      г) кожна дидактична вправа має стимулювати дитячу думку, сприяти розвитку мислення; 

     д)  будувати дидактичну вправу потрібно на знайомому дітям матеріалі, пов’язаному з 

їхнім життям і діяльністю; 

     е)  у дидактичних вправах потрібно передбачити наочний матеріал;  

     є) дидактичні вправи слід проводити жваво, цікаво, використовуючи ігровий прийом. 

      Для формування граматичної правильності мовлення у старшому дошкільному віці 

використовують різні групи дидактичних вправ. 

      Вправи на словотворення.  

Головна мета — формування інтересу до слова, розвиток критичного ставлення до мовлення, 

пошук серед різних варіантів слів граматично правильного.  

Це такі вправи:  

 утворення іменників за допомогою суфіксів («Хто у нього мама?», «Хто вона (він)?», 

«Скажи одним словом»): 

— Вовченя. Хто в нього мама? 

— Вовчиця. 

—  Зайченя. Хто в нього мама? 

—  Зайчиха. 

—  Левеня. (Левиця.) Порося. (Свиня.) 

—  Оля плаває. Як про неї можна сказати? Хто вона? (Плавчиха.) 

— Машина, що ріже овочі. Як про неї можна сказати одним словом? (Овочерізка.) 

—  Посуд, в якому лежать цукерки. Як про нього можна сказати одним словом? 

(Цукерниця.); 

 утворення порівняльних ступенів прикметників: 

—   Навесні тепло, а влітку… (тепліше). 

—  Вода холодна, а лід … (холодніший); утворення прикметників з двох слів: 

—  Довгі вуха. Як сказати про це одним словом? (Довговухий.) 

—  Сірі очі. Як сказати одним словом? (Сіроокий.); утворення дієприкметників: 

— Розбили тарілку. Як про неї сказати? (Розбита тарілка.) 

—  Розлили молоко. Як про нього можна сказати? (Розлите молоко.); 

 утворення іменників від дієслів («Назви професію», «Хто це робить?»): 

—  Будувати — будівельник. 

—  Лікувати — лікар. 



—  Виховувати — вихователь;  

 утворення споріднених слів: 

—  Які слова можна утворити від слова ліс? 

— Лісний, лісник, лісовик, лісовичок.  

                   Вправи на словозміну: 

 відмінювання дієслівних форм (бігати — біжу, їздити — їжджу, носити — ношу, 

хотіти — хочу — хочемо, просити — прошу — просимо, водити — вожу — водимо та ін.). 

Наприклад, вихователь говорить: 

—  Ми ходимо. А як ти скажеш про себе? (Я ходжу.) 

—  Як ти скажеш про Валю? (Валя ходить.) 

—  Ми бігаємо. Як ти скажеш про себе? (Я біжу.) 

—  Як ти скажеш про Юрка? (Юрко біжить.) 

—  Як ти скажеш про них? (Вони біжать.); 

 узгодження числівників і прикметників з іменниками: 

—  Червоний олівець. Про що ще можна сказати червоний? (Червона квітка, червоний 

помідор, червоний м’яч, червоний бант.) 

— Як сказати про воду? Вода яка? (Холодна, тепла, прозора, чиста.) 

— Молоко яке? (Біле, смачне, тепле, парне, холодне, кисле, солодке);  

 відмінювання іменників; 

—  Качка кличе кого? (Каченят.) 

—  Собака годує кого? (Цуценят.) 

—  На дереві ростуть що? (Яблука.);  

 відмінювання займенників: 

—   У мене лялька. Як сказати, що має Оксана? (У неї лялька.) 

—  Про Юрка? (У нього лялька.) 

— Про них? (У них лялька.);  

 вживання часу дієслів: 

—  Що я (ти, він, вони, ми) роблю? 

—  Що я (ти, він, вони, ми) робитимуть? 

—  Що я (ти, він, вони, ми) робив? 

— Що я (ти, він, вони, ми) зроблю? 

—  Що було влітку? Що буде взимку? 

 

        Дидактичні вправи з картинками: «Знайди маму», «Чиї дітки?», «Чий хвіст?», «У 

кого хвіст?», «Де що лежить?», «З ким розмовляє хлопчик?»; вправи на вживання 

невідмінюваних іменників (пюре, піаніно, радіо). 



       Дидактичні вправи на вдосконалення синтаксичної сторони мовлення. Після 

розгляду картинки дитиною вихователь ставить запитання: 

—  Кого ти бачиш на картинці? 

—  Я бачу хлопчиків. 

—  Що вони роблять? 

—  Один маленький хлопчик тікає від іншого, щоб той його не наздогнав. Один хлопчик 

тікає, а другий наздоганяє. 

        Можна використовувати просто запитання вихователя: 

—  Коли кульбабка буває зелена, а коли жовта? 

—  Вранці, коли ще немає сонця кульбабка зелена, а коли з’являється сонце, вона 

розкривається і стає жовтою. 

        Вправи на виправлення граматичних помилок.  

     Вихователь: «Новенька дівчинка — Оленка зайшла в групу, побачила іграшки і сказала: 

«Ой, скільки тут ляльків, машинів, іграшків!» У яких словах Оленка зробила помилки? Як 

правильно сказати?». 

      Одним із методів формування граматичної будови мовлення є розповіді, складені 

вихователем. У них мають бути слова, в яких діти найчастіше допускають граматичні 

помилки (вухо, кашне, піаніно, кіно), Наприклад: «Піаніно»: 

       «В Оксанчиній кімнаті стоїть… (піаніно). Піаніно зовсім нове, його тільки вчора купили. 

Оксанка дуже зраділа, побачивши в кімнаті… (піаніно), таке саме, як у дитячому садку. Бона 

підійшла до… (піаніно), провела пальчиком по блискучій чорній поверхні… (піаніно), 

натиснула на клавіші… (піаніно) і радісно усміхнулася, коли піаніно озвалося до неї. Потім 

узяла стілець і поставила його біля… (піаніно). Дівчинка довго милувалася… (піаніно) і 

вирішила, що обов’язково навчиться грати на… (піаніно). Усю ніч Оксанці снилося, що вона 

грала на… (піаніно), а діти зачаровано слухали її гру». 

        Вихователь може дати завдання дітям скласти розповіді з відповідним словом або 

кількома словами. Наприклад: зі словом вухо: «У Тані заболіло вухо. Мама зав’язала 

дівчинці вуха і викликала лікаря. У вусі був нарив». Або зі словами санчата, лижі, сніг, 

вітер: «Настала зима, подув холодний вітер, випав білий пухнастий сніг. Діти взяли лижі й 

пішли кататися з гори. А у Валі й Віті немає лиж, вони каталися на санчатах». 

        Одним із методів формування граматичної правильності у дітей старшого дошкільного 

віку є моделювання, використання наочних моделей, в яких дитина відображує структуру 

об’єктів і відношень між ними (Л. Вен тер, Д. Ельконін, М. Поддьяков, К. Крутій, Н. 

Лопатинська та ін.). 

        Так, для визначення ступеня оволодіння дітьми старшого дошкільного віку способом 

виділення слова з мовленнєвого потоку К. Крутій пропонує дати дітям можливість будувати 



моделі речень, які у своєму складі мають: тільки слова-назви; слова-назви та службові 

частини мови («слова-товариші»); слова-назви, слова-дії тощо. 

       Наприклад, дітям пропонується картка зі схемами: 

 Завдання: 

— скласти речення до схем; 

— дібрати речення із запропонованого вихователем тексту; 

— доповнити схему моделями. 

Гра «Склади речення». 

Складання речення за двома опорними словами: стілець, підлога, тарілка, стіл, крісло, 

кошеня, книга, полиця тощо. Діти складають схему-модель речення з прийменником на. 

Стілець стоїть на підлозі. 

       Діти мають розмістити малюнки із зображеннями тварин залежно від кількості складів у 

слові. 

       Останнім часом у методичній літературі з’явився і такий метод, як лінгвістична казка. К. 

Крутій лінгвістичну казку визначає як таку, зміст якої спрямований на ознайомлення дітей з 

лінгвістичними термінами в доступній для них формі, а також на розвиток «чуття мовлення». 

Зміст таких лінгвістичних казок складає сам вихователь. Наприклад, «У країні 

чеберяйчиків», «Подорож до країни мавп», «У мовному царстві» та ін. 

       Заняття з формування граматичної правильності мовлення.  

       У дошкільних навчальних закладах формування граматичної правильності мовлення 

відбувається на комплексних і тематичних заняттях. Комплексні заняття проводять двічі на 

місяць, тематичні — один раз на квартал. 

        Комплексне заняття складається з трьох частин, однією з яких є формування 

граматичної правильності мовлення. На заняттях реалізується матеріал відповідно до 

програми виховання дітей. 

        На комплексних заняттях використовують здебільшого дидактичні вправи та ігри.  

        Наприкінці кожного кварталу проводять контрольні заняття на з’ясування рівня 

засвоєння дітьми граматичної будови української мови. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

Поняття зв’язного мовлення 

          Завдання розвитку зв’язного мовлення посідає головне місце в загальній системі роботи 

з розвитку мовлення в дошкільному навчальному закладі. Навчання зв’язного мовлення є 

водночас і метою, і засобом практичного опанування мовою. Зв’язне мовлення має 

надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, воно позитивно 

впливає на формування таких її важливих особистісних якостей, як комунікабельність, 

доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре 

розвиненого зв’язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, встановлювати 

контакт з тими, хто її оточує, ініціювати власні ідеї, брати участь у різних видах дитячої 

творчості. 

           В опануванні мовленням дитина іде від частини до цілого: від окремих слів до 

поєднання двох-трьох слів, далі до простої фрази та складних речень. Кінцевим етапом 

зв’язного мовлення є здатність до складання кількох речень, об’єднаних загальним змістом. 

Зв’язним називають таке мовлення, яке може бути зрозумілим на основі його власного 

предметного змісту (С. Рубінштейн). 

           Сучасна лінгвістика та лінгводидактика розглядають поняття зв’язного мовлення у 

двох напрямах - як процес створення зв’язного висловлювання та як продукт мовлення 

(текст чи дискурс). Зв’язне мовлення визначається як єдине смислове та структурне ціле, що 

складається з тематично та логічно пов’язаних між собою відрізків і відбиває усі істотні 

сторони свого предметного змісту (А. Богуш, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. 

Леонтьєв). У створенні зв’язного мовленнєвого продукту науковці виокремлюють 

діяльнісний та особистісний компоненти. Діяльнісний компонент зумовлюється процесами 

утворення й сприймання повідомлення, регуляції та контролю власної мовленнєвої 

діяльності. Особистісний — тим, що в мовленні особа виявляє свою індивідуальність — 

характер, темперамент, рівень загальної культури. 

         Результатом, продуктом зв’язного мовлення є текст - словесно ви-оажений продукт 

мовленнєво-розумової діяльності людини, якому властива завершеність, структурна 

цілісність, цілеспрямованість та прагматична настанова (Н. Головань, Л. Варзацька, В. 

Мельничайко, М. Пентилюк). 

         Враховуючи, що діти дошкільного віку оволодівають лише усним мовленням (яке 

набуває ознак писемного в ситуації, коли дитина свідомо довільно надиктовує дорослому 

певний текст, піклуючись про його відповідне оформлення), спеціалісти з лінгводидактики 

останнім часом послуговуються терміном «дискурс», який характеризує продукт саме усного 

мовлення. Науковці визначають дискурс як зв’язний текст у поєднанні з 



екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін.) 

чинниками, тобто текст, узятий у процесуальному контексті (О. Мельничук). 

         Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з яких є комунікативна, 

що реалізується у двох основних формах — діалозі та монолозі. Кожна з цих форм має свої 

специфічні особливості, які зумовлюють зміст і характер методики їх формування. 

Лінгвістика протиставляє діалогічне та монологічне мовлення, виходячи з їх різної комуніка-

тивної спрямованості, лінгвістичної та психологічної природи. 

           Діалог - форма мовної комунікації, учасники якої обмінюються репліками-

висловлюваннями (С. Єрмоленко). Діалогом називають також слухання та промовляння 

здебільшого невеликих, неповних, еліптичних речень простої будови, якими обмінюються 

співрозмовники. Він відбувається у певній ситуації та супроводжується активною й 

виразною інтонацією, мімікою, жестами. Співрозмовникам знайомий спільний предмет 

розмови, тому думки та судження стислі, неповні, іноді фрагментарні, До лінгвістичних 

характеристик діалогу належать; розмовна лексика, фразеологія; уривчастість, 

недомовленість, скороченість; наявність простих та складних безсполучникових речень; 

імпровізаційний, реактивний характер висловлювань. Типовим для діалогічного мовлення є 

активне застосування шаблонів, кліше, мовленнєвих стереотипів, сталих формул спілкування 

(Л. Якубинський). Як і будь-якому тексту, діалогу властива зв’язність, проте, як 

підкреслював О. Леонтьєв, у діалозі вона встановлюється кількома співрозмовниками. 

          Монолог - мовлення однієї людини, орієнтоване на сприймання його іншими людьми, 

яке не передбачає миттєвого, безпосереднього відгуку слухачів. Орієнтація на слухача 

вимагає зрозумілості та змістовності мовлення, адже інформація, яку бажає висловити 

мовець, невідома іншим. 

           До лінгвістичних характеристик монологу належать: застосування переважно 

літературної лексики; розгорнутість висловлювання; наявність ускладнених синтаксичних 

конструкцій; прагнення до чіткого граматичного оформлення зв’язності на основі 

розгортання системи елементів зв’язку; певна завершеність. Мовець здебільшого використо-

вує позамовні та інтонаційні засоби виразності, проте, на відміну від діалогу, вони відіграють 

другорядну роль, оскільки монолог менш емоційний. 

         Монолог не підтримується ситуацією або запитаннями, як діалог, він адресований не 

одній людині, а багатьом. До монологу людину спонукають насамперед внутрішні мотиви 

(стан, настрій, бажання, наміри), вона сама обирає, про що і за допомогою яких засобів 

говоритиме. 

           Монолог як основний засіб логічно та послідовно організованого повідомлення е 

усвідомленішим та довільнішим за діалог. Монологічне мовлення потребує тривалішої 



внутрішньої підготовки, попереднього обдумування, зосередження на головному, передбачає 

вміння вибірково користуватися доречними для конкретного випадку мовними засобами.              

         Монологічне мовлення вбирає в себе всі досягнення дитини в оволодінні рідною 

мовою, його звуковою формою, лексичним складом, граматичною будовою. 

          Отже, монологічне мовлення — це більш складний, довільний, організований вид 

мовлення, що потребує спеціального навчання (О. Леонтьєв, Л. Щерба). Вчені, 

підкреслюючи первинність діалогу, доводять, що монолог народжується в надрах діалогу (О. 

Ушакова). 

          Психологічна природа зв’язного мовлення, його механізми та процес становлення 

аналізувалися багатьма вченими (С, Рубінштейн, Д. Ельконін, М, Жинкін, О. Леонтьєв), які в 

розкритті основ породження мовленнєвого висловлювання на перший план висувають 

мотивацію, розглядаючи її як імпульс для всього мовотворення. Предмет та мета 

висловлювання визначають його логічну послідовність та синтаксичне оформлення. Значне 

місце у монолозі посідає добір слів, потрібних для побудови зв’язного висловлювання. Добір 

слів регулюється певною системою правил, тобто він має підпорядковуватися загальним за-

кономірностям побудови тексту. 

         Щодо визначення способів формування дитячого мовлення, то спеціалісти з 

лінгводидактики акцентують увагу на творчому характері засвоєння дітьми рідної мови. 

Побудова монологічного висловлювання вимагає від мовця вияву творчості, вміння 

продумати зміст, правильності Його словесного оформлення. У зв’язному мовленні наочно 

виявляється усвідомлення дитиною мовленнєвої дії. Як зауважують науковці, мовленнєве 

висловлювання потребує внутрішнього програмування та зовнішньомовленнєвої діяльності, 

під час якої мовець спирається на певну внутрішню схему, синтаксичну модель, що дає йому 

змогу будувати висловлювання потрібної якості. Це пояснює важливість виокремлення 

завдання, спрямованого на формування таких якостей самостійного зв’язного 

висловлювання, як цільність, змістовність, логічна послідовність, образність, креативність. 

Потрібно цілеспрямовано розвивати означені якості зв’язного висловлювання. 

         Аналізуючи дитяче мовлення, дослідники вважають, що мовлення може бути 

ситуативним (пов’язане із конкретною ситуацією, але не відтворює у словесних формах 

зв’язного смислового цілого) та контекстовим (зміст якого зрозумілий із самого контексту 

висловлювання). Якщо в ситуативному мовленні мовець активно застосовує міміку, жести, 

вказівні займенники, вигуки, то контекстове вимагає побудови висловлювання без 

безпосереднього сприймання конкретної ситуації, з опертям лише на мовні засоби. 

Ситуативність дитячого мовлення особливо на початкових етапах пояснюється наочно-

образним характером мислення дітей та домінуванням емоційного ставлення до предмета 

висловлювання. Усталеним є погляд на особливості формування зв’язного мовлення, згідно з 



яким ситуативне мовлення пов’язується з діалогічним, а контекстове — з монологічним і 

загалом із певним віковим періодом. Так, за даними Д. Ельконіна і Г. Люблінської, перехід 

від зовнішнього мовлення до внутрішнього, від ситуативного до контекстового відбувається 

у дітей чотирьох-п’яти років. Проте, як стверджує Г. Леушина, ситуативність мовлення не є 

суто віковою особливістю, і навіть у найменших дошкільнят за певних умов спілкування 

виникає контекстове мовлення. Такими умовами автор вважає характер спілкування, зміст 

мовлення, індивідуальні особливості дитини. Ототожнення ситуативного мовлення з 

діалогом, а контекстового — з монологом теж є помилковим, оскільки в низці сучасних 

досліджень наводиться немало прикладів ситуативності монологічного мовлення (Н. 

Гавриш, С. Ла-сунова, Л. Шадріна). Так, Л. Шадріна, яка вивчала особливості розвитку 

зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку, відзначає перевагу ситуативного 

мовлення. У спілкуванні з дорослими малюк користується простими реченнями, на відміну 

від спілкування з однолітками, що характеризується більшою розгорнутістю, елементарною 

аргументацією, введенням іноді складносурядних та складнопідрядних речень. Для 

самостійних монологічних висловлювань дітей молодшого дошкільного віку властиве 

порушення логіки викладу та бідний словниковий запас. Проте діти здатні встановлювати 

елементарні залежності між смисловими частинами окремого речення або між реченнями. 

Про це свідчить той факт, що вони досить успішно орієнтуються у поставленому дорослим 

завданні і правильно закінчують речення в ситуації сумісного мовлення: «Це ведмедик. Він 

такий… (великий). У нього є… (лапи)». 

         У середньому дошкільному віці на розвиток зв’язного мовлення значно впливає 

активізація словника, обсяг якого в цей період досягає 2,5 тис. слів. Висловлювання дітей 

стають послідовнішими та розгор-нутішими, хоча структурно мовлення залишається ще 

недосконалим. У цьому віці відбувається інтенсивний розвиток контекстового мовлення. 

Однак діти відчувають труднощі в адекватному доборі слів, виборі теми, сюжету власного 

висловлювання, нерідко спостерігається порушення логіки, переважає формальний зв’язок 

між реченнями в тексті. 

          У середньому віці діти оволодівають навичками переказу та розповіді. Переказуючи 

знайомі казки, складаючи коротенькі розповіді за картинками чи іграшками, вони 

потребують активної допомоги з боку дорослого (А. Зрожевська). 

         Водночас із монологічним розвивається й діалогічне мовлення. В подальшому ці форми 

співіснують та застосовуються залежно від умов спілкування. Діти чотирьох-п’яти років 

активно включаються у розмову, беруть участь у колективній бесіді, проте вони ще не 

вміють правильно формулювати запитання, доповнювати та виправляти відповіді товаришів. 

         У дітей старшого дошкільного віку зв’язне мовлення досягає досить високого рівня. Під 

час спілкування вони можуть давати точну, коротку або розгорнуту (залежно від ситуації) 



відповідь, зрозумілу для навколишніх людей. Старші дошкільники здатні брати активну 

участь у бесіді, висловлювати доречні репліки, вчасно реагувати на чужі висловлювання, 

формулювати запитання. Характер діалогу дітей певною мірою залежить від змісту їхньої 

спільної діяльності (Г. Леушина, М. Лісіна). 

         Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців (О. Коненко, С. Ласунова, Т. 

Постоян, О. Смирнова, О. Ушакова та ін.) доводять, що на шостому році життя дитина може 

бути переконливою, послідовно й чітко складати описову та сюжетну розповідь на 

запропоновану тему, висловлювати міркування, наводити аргументи. У старших 

дошкільників активно розвивається мовленнєво-творча діяльність, яка за умови правильно 

організованого навчання сприяє розвитку початкових літературно-художніх здібностей 

дітей, стимулює та збагачує інші види дитячої творчості (Н. Гавриш, Н. Орланова). 

        Особливості розвитку зв’язного мовлення на різних вікових етапах визначають характер 

педагогічних дій, спрямованих на формування дитячого мовлення. 

 

Навчання дітей діалогічного мовлення 

          У лінгвістиці існують терміни, пов’язані із взаємодією, стосунками між людьми за 

допомогою мовлення — це спілкування, або комунікація та діалогічне мовлення. Якщо 

спілкування як контакт між людьми, що забезпечує соціальну перцепцію, інтерактивний, 

інформаційний, аффективно-оцінний обмін може відбуватися на вербальному та невер-

бальному рівнях, то, застосовуючи термін «діалогічне мовлення», насамперед маємо на увазі 

певну форму мовлення. 

         Діалог як форма мовної комунікації, учасники якої обмінюються репліками-

висловлюваннями, по суті, є чергуванням слухання й промовляння здебільшого невеликих, 

неповних речень простої будови, якими обмінюються співрозмовники. Враховуючи, що 

діалогічне мовлення впливає на дитину з перших хвилин ЇЇ життя, і визнаючи його важли-

вість для розвитку особистості, педагоги й батьки прагнуть до формування діалогічної 

компетентності. Базовий компонент дошкільної освіти так визначає зміст діалогічної 

компетенції: дитина вільно вступає в розмову з іншими дітьми, а також дорослими (як 

знайомими, так і незнайомими), підтримує запропонований діалог відповідно до теми або не 

втручається в розмову; відповідає на запитання за змістом картини, художніх творів; виконує 

словесні доручення, звітує про їх виконання? Отже, завданнями розвитку діалогічного 

мовлення у програмі «Витоки мовленнєвого розвитку» передбачається навчити дітей: а) 

відповідати на запитання і звертатися до інших із запитаннями; б) підтримувати розмову, 

продовжувати її відповідно до ситуації спілкування; в) виявляти ініціативу в розмові з 

дорослими та дітьми; г) будувати діалог на запропоновану тему. 



           Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку відбувається за умов 

створення активного мовленнєвого середовища, під час взаємодії з тими, хто їх оточує, 

паралельно в кількох системах: «дитина -дитина», «дитина — дорослий», «дитина — 

одноліток».   

         Дослідники зазначають, що зміст і форма діалогічного мовлення у спілкуванні дитини з 

однолітками й дорослими істотно відрізняються (Л. Галігузова, Т. Пироженко, Є. Смирнова, 

Т. Юртайкіна). Так, діалоги в системі «дитина — дитина» характеризуються більш повним та 

активним застосуванням різноманітних мовленнєвих засобів, зрозумілістю, зв’язністю, пра-

вильністю порівняно з діалогами в системі «дитина — дорослий». Під час розмови з 

дорослим дитина не прагне, щоб її зрозуміли — дорослий розуміє дитину в будь-якій 

ситуації. Інша справа — одноліток. Він не намагається правильно зрозуміти незрозуміле, він 

вимагає, щоб висловлювання було чітким і ясним. Потреба у спілкуванні з іншими дітьми 

спонукає малюка до мовленнєвої активності. 

          До основних форм діалогічного мовлення, яких навчають дошкільників, належать 

розмова, бесіда та полілог. 

          Одним із методів формування діалогічного мовлення у повсякденному житті й 

водночас універсальною формою мовленнєвого спілкування є розмова вихователя з дітьми 

(імпровізований діалог). 

           Вихователь упродовж дня постійно спілкується з дітьми, організовує з ними розмову з 

будь-якого приводу. Для виникнення розмови необхідна довірлива, спокійна атмосфера у 

групі, повага з боку дорослих до особистості дитини, її інтересів, нахилів, настрою. Розмова 

повинна відбуватись у невимушеній, вільній, партнерській формі обміну репліками, 

запитаннями, поясненнями, вказівками, оцінками тощо. Тематика, тривалість, зміст розмови 

визначаються ситуацією, педагогічними завданнями, бажанням дітей чи дорослих. Розмови 

можуть бути колективними та індивідуальними. Якщо в молодшому віці коло розмов 

обмежується тим, що безпосередньо оточує дітей — іграшки, сім’я, вулиця, стосунки з 

товаришами, то з віком тематика розмов поступово розширюється за рахунок нових знань, 

досвіду, якого діти набувають за допомогою різноманітних інформаційних засобів. У 

старшому дошкільйому віці тематика розмов яскраво висвітлює інтереси та запити дітей: 

спорт, мультфільми, життя тварин, казкові сюжети тощо. 

            Упродовж дня виникає потреба у розмовах не лише між педагогом і дітьми, а й між 

самими дітьми. Під час спільної діяльності виникає потреба в поясненні, обговоренні, 

узгодженні, оцінці дій, висловлюванні власного ставлення. Незалежно від змісту діяльності 

виникає контакт між дітьми, вони обмінюються думками, задумами, домовляються про 

послідовність дій, узгоджують свої дії з іншими учасниками, сперечаються, наполягають, 

прагнуть переконати, підкоряються та ін. Завдання дорослого — всебічно стимулювати, 



схвалювати, підтримувати ініціативу, активність дитини у спілкуванні, переконливо 

доводити залежність її успіху в спільній діяльності від уміння домовлятися, переконувати, 

від володіння діалогічними вміннями. Величезний потенціал щодо спілкування, розвитку 

діалогічного мовлення містить гра, яку О. Запорожець слушно назвав справжньою 

соціальною практикою дошкільника. Під час гри діти перебувають, по-перше, в ігрових 

стосунках, по-друге, в реальних, які передбачають, крім того, й діалогічне спілкування. 

Науковці і вихователі зазначають, що останнім часом із різних психологічних, педагогічних 

та соціальних причин діти нерідко замінюють ігрові стосунки простим маніпулюванням 

іграшками, яке не потребує змістовного спілкування. Отже, завдання педагога — допомогти 

дітям установити ігрову взаємодію, наповнити її цікавим змістом для дітей, спонукати до 

обміну репліками, тобто до діалогу. Ефективним засобом формування діалогічного 

мовлення, засвоєння правил мовленнєвого етикету е прийом словесних доручень. Доручення 

можуть спонукати дитину до спілкування з однолітками й дорослими. Головне — допомогти 

дитині усвідомити спосіб мовленнєвої дії, тобто привчити дітей виражати словами свої дії. 

Для цього вихователю потрібно дати зразок виконання доручення: «Марійко, підійди, будь 

ласка, до Світлани Миколаївни і попроси її винести кошик з іграшками на вулицю. До неї 

звернешся так: «Світлано Миколаївно, винесіть, будь ласка, кошик з іграшками на вулицю». 

Можна замість зразка запропонувати дитині проговорити з вихователем очікувані 

мовленнєві дії: «Коли ти підійдеш до неї, як ти скажеш? Якщо вона відповість тобі, що… Що 

ти тоді скажеш?». Поступово потреба у зразку відпадає, і дитина самостійно обирає потрібну 

для виконання доручення мовленнєву форму.[12] 

        Не менш значущим моментом у застосуванні цього прийому є так зване звітування 

дитини про виконання доручення. Вихователь, демонструючи щиру зацікавленість, пропонує 

розповісти, як усе відбувалося, в особах відтворити діалог: «Марійко, розкажи, як ти 

поговорила зі Світланою Миколаївною. Коли ти підійшла, що вона робила? Що ти їй 

сказала? А вона як відповіла? От бачиш, як важливо ввічливо попросити. Ти молодець! 

Дякую». 

         Розвиткові діалогічного мовлення сприяє також прийом створення спеціальних 

мовленнєвих ситуацій. Вони спрямовані на розвиток уміння домовлятися, запитувати 

співрозмовника, дотримуватися правил мовленнєвого етикету, виказувати співчуття, 

доводити свою позицію. Для застосування цього прийому можна використовувати наочність, 

наприклад спеціально дібрані сюжетні картини або серію картин. Дитині пропонують 

програти віртуальний діалог між персонажами, зображеними на картині. 

          Інший варіант — відтворення реальної ситуації, в якій дитині запропоновано зайняти 

певну позицію. Спочатку педагог із вихованцями обговорюють сюжет, наприклад: черговий 

у бюро знахідок веде телефонну розмову з людиною, яка загубила якусь річ; директор школи 



приймає до школи учня, розпитує його та батьків; черговий міліціонер розмовляє з дитиною, 

яка загубилася на базарі; діти знайомляться з новенькою дівчинкою, яка прийшла до 

дитячого садка; господиня по телефону запрошує до себе на гостини тощо. Потім педагог 

допомагає малюку створити образ: наприклад, вдягти шапку міліціонера або краватку 

директора школи, фартух господині; підготувати необхідні атрибути: телефон для зв’язку, 

журнал для запису, рупор для об’яви. Під час розігрування мовленнєвої ситуації, якщо 

дитина не може самостійно виконати завдання, вихователь допомагає навідними 

запитаннями, вказівками, пропонує власні варіанти як зразок дії. Розглянемо приклад 

керівництва вихователем мовленнєвими діями дитини у спеціально організованій ситуації 

«Бюро знахідок» 

          Вихователь розподіляє ролі матері, доньки та чергового у бюро між трьома дітьми; 

вводить дітей у ситуацію — донька забула ляльку на лавці в парку. Мати телефонує в бюро. 

Черговий уточнює прикмети іграшки. Потім пропонує дітям розіграти діалоги мати — 

донька, мати -черговий. Вихователь допомагає дітям побудувати запитання (слова 

вихователя виділені). 

Вихователь: Прийшла донечка додому, сумує. А мати її запитує. 

Мати: Чому ти така… сумна? Що трапилося? 

Донька: У парку… я загубила свою ляльку. 

Мати: Що ж нам… тепер робити? Ти можеш пригадати, яка вона була? 

Донька: Так. Може, зателефонувати в бюро знахідок? 

Мати: Це бюро знахідок? Ви не знаходили нашу ляльку? 

Черговий: Де ви її… загубили? 

Мати: Моя донька говорить, що в парку, на лавці. 

Черговий: Розкажіть, яка вона, якого кольору її волосся, сукня. 

Донька: У неї світле волосся, червона сукня, а ще вона має черевички. 

         Основним методом розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку на 

заняттях є бесіда. У роботі з дошкільниками бесіда може використовуватись як спеціальний 

словесний метод навчання, який визначає зміст заняття з дітьми, наприклад вступна бесіда, 

пояснювальна, узагальнювальна, бесіда-супровід будь-якої діяльності тощо. Бесіда як Метод 

навчання потребує зосередження на певній темі розмови, передбачає достатній рівень знань 

про те, що має обговорюватися. Отже, бесіда використовується на занятті разом з іншими 

методами (розглядання картинки, художнє читання, розповідь), і вимагає ретельної підго-

товки як від дітей, так і від вихователя. 

         На важливості бесіди для інтелектуального, морального, духовного розвитку дітей 

наголошували корифеї вітчизняної педагогіки К. Ушинський, Є. Тихєєва, С. Русова. 

Методику проведення бесід з дітьми дошкільного віку пізніше вдосконалювали О. Радіна, Є. 



Фльорина, А. Богуш, Е. Короткова. Вони звертали увагу на актуалізацію не лише мовленнє-

вого аспекту, а й на необхідність створення особливої духовно-естетичної атмосфери, яка 

забезпечувала б виховний вплив бесіди. Науковці зазначають, що цінність бесіди 

виявляється в систематизації, уточненні, впорядкуванні дитячих уявлень, збагаченні їхнього 

досвіду. Під час бесіди діти навчаються логічно мислити, швидко пригадувати, аналізувати, 

порівнювати, висловлювати судження, робити висновки, формулювати та обстоювати власні 

думки. Діалог, що виникає між дитиною й педагогом під час бесіди, сприяє формуванню 

вміння слухати та розуміти співрозмовника, правильно відповідати та висловлювати власні 

думки, з повагою ставитися до думки іншого, не змінювати тему обговорення, стримувати 

своє бажання висловитися тоді, коли висловлюється інша дитина. Усе це виховує культуру 

діалогу. 

         В. Яшина зауважує, що мовленнєва діяльність дитини під час бесіди відрізняється від 

звичайної розмови з її довільністю висловлювань, передусім внутрішнім програмуванням, 

плануванням свого висловлювання. Активізується, уточнюється та збагачується лексичний 

запас дітей. 

          Велике значення має тематика бесід з дітьми, яка відрізнялася залежно від історичного 

періоду: від спрощення тем, наближення до дитини тих явищ, про які йтиметься в бесіді 

(наприкінці XIX ст. до широкого спектра тем про суспільне життя, працю, техніку, природу, 

побут у сучасній методиці). Вимоги щодо тематики бесід із дітьми можна коротко 

сформулювати так: змістом бесід мають бути явища, добре знайомі дітям, але які потребують 

додаткових пояснень, міркувань. 

          У дошкільній лінгводидактиці бесіди класифікують за таким принципом: за картиною 

чи змістом художнього твору, які використовують на занятті; залежно від мети і методу 

(вступна, супроводжувальна, заключна, узагальнювальна бесіди); відповідно до змісту 

(пізнавальна та етична бесіди). 

          Основною в дошкільному закладі є узагальнювальна бесіда, метою якої є 

систематизація, узагальнення, уточнення та розширення знань і досвіду дітей з певної теми. 

Бесіда здебільшого відбувається у формі чергування запитань і відповідей. Логічна 

структура бесіди залежить від теми, змісту, віку дитини і охоплює такі елементи, як початок, 

основна та прикінцева частини. 

          На початку бесіди вихователь намагається активізувати увагу й мислення дітей, 

викликати в їхній уяві живі, яскраві образи, пов’язані з 400  темою бесіди, створити 

потрібний емоційний настрій, націлити малюків на обговорення низки питань. 

           Почати бесіду можна по-різному — зі згадування, звернення до досвіду дітей, із 

розповіді, розгляду картини, іграшки, предмета, проблемного запитання, загадки, читання 

вірша з теми бесіди. Наприклад, бесіду на тему «Подарунок» можна розпочати із запитання, 



яке зосередить увагу дітей на значенні ключового слова «подарунок»: «Чи чули ви коли-

небудь слово подарунок? У яких випадках? Як ви пояснили б людині з іншої планети, що 

таке подарунок? Чи може яка-небудь річ стати подарунком? За яких умов?». 

             Основна частина бесіди може складатися з кількох логічно завершених етапів: 

розглядання картини, художнє читання тексту, обговорення елементів продуктивної 

діяльності дітей, кожний з яких має закінчуватися узагальненням педагога щодо основних 

позицій, думок, що були висловлені. Зміст бесіди, чергування методів та прийомів націлені 

на постійну мобілізацію уваги, пам’яті, активізацію мислення та мовлення малюків. 

        Успіх і педагогічна результативність бесід багато в чому залежать від методично 

грамотного добору запитань. Усі запитання можна поділити на такі групи: залежно від 

характеру розумових завдань (репродуктивні, які потребують простої констатації фактів, та 

евристичні, або пошукові, проблемні, спрямовані на встановлення зв’язків між предметами і 

явищами); залежно від ролі й місця в бесіді (основні, які вихователь готує, та допоміжні, що 

постають під час заняття). 

         Часто вихователі відчувають труднощі у доборі та формулюванні запитань, що можна 

пояснити, з одного боку, невірою в інтелектуальні можливості дітей, адже педагоги прагнуть 

запитувати лише про те, що, на їхню думку, діти добре знають. Водночас вихователі свідомо 

спрощують запитання, повторюють їх, намагаючись забезпечити рівний, «бездоганний» 

перебіг заняття — жодної паузи, жодного збою: запитання-відповідь, наступне запитання-

відповідь. Такий обмін репліками важко визначити як бесіду. Ось перелік типових запитань 

до узагальнюваль-ної бесіди про зимову природу: «Яка нині пора року? Які ознаки зими ви 

знаєте? Яка погода найчастіше буває взимку? Назвіть птахів, які залишаються зимувати. Як 

живуть звірі у лісі?». Такі запитання мало активізують мислення й мовлення дітей, 

викликаючи у них нудьгу, малюки відповідають на запитання автоматично, не 

замислюючись. Чим старшими стають діти, тим більшого значення набувають пошукові за-

питання і завдання. Причому запитання доцільно поєднувати із творчими завданнями. 

Наприклад, вихователь пропонує дітям пригадати три зимові місяці і намалювати, яким 

буває сніг (погода, сонце, небо) на початку зими, серед лютих зимових холодів та перед 

настанням весни. Свої малюнки діти, обговорюють у підгрупах, коментуючи та пояснюючи 

їх. Бесіда стає дійсно корисною, природною, невимушеною, привчає Дітей прислухатися до 

думок інших, брати участь у розмові. 

       Є. Тихєєва у праці «Розвиток мовлення дітей» визначила такі вимоги щодо керівництва 

розумовою й мовленнєвою активністю дітей під час бесіди: не зловживати запитаннями і не 

вимагати від них повних відповідей, вести бесіду природно, спонукати дітей до запитань, 

заохочувати до оцінки висловлюваних думок та їх словесного викладу всіма дітьми, не 



давати малюкам можливості відхилятися від основної теми бесіди, непомітно підводити їх до 

кінцевих висновків. 

       Отже, які б методи не застосовував педагог в основній частині бесіди, він має пам’ятати - 

бесіда в жодному разі не повинна переслідувати мсту словесного нагромадження знань у 

дітей, її головне завдання -систематизація, впорядкування знань, набутих дитиною раніше, 

розширення кола знань способом спільного обговорення. 

          У бесіді використовують такий прийом, як вказівки, що визначають порядок, правила, 

послідовність висловлювань та привертають увагу дітей до основних аспектів. 

          Важливим прийомом систематизації та уточнення знань є узагальнення, яке робить 

педагог, його власна оцінка фактів, явищ. Узагальнення має бути коротким і водночас 

містити найголовніші аргументи. 

          Вихователь має тактовно оцінювати дитячі думки, висловлювання. Пам’ятаючи про 

величезну силу педагогічного авторитету, важливо навчитися не нав’язувати дітям власну 

думку, надавати їм можливість зробити самостійний вибір. Особливо це стосується ситуацій, 

які допускають різні варіанти відповідей: «Цікаву думку висловив Дмитрик. Це його позиція. 

На мою думку… Але кожен може визначити сам, з ким він може погодитися?. У разі, коли 

дитина висловлює помилкову думку, педагог може запропонувати уточнити цей факт, 

звернувшись до довідника, енциклопедії, словника тощо, а також формувати в дітей: по-

перше, ставлення до помилок як невід’ємного елементу будь-якого творчого процесу; по-

друге, спрямовувати дітей на пошукову діяльність, перехід від незнання до знання. 

           Скеровуючи бесіду вихователь має враховувати індивідуальні особливості дітей, 

намагатись об’єднати бесідою всіх дітей, визначивши для кожного посильне завдання. Не 

можна силоміць вимагати від дитини відповіді, краще дати їй можливість вислухати інших, 

стати на чиюсь позицію, погодитися з висловленою думкою чи, навпаки заперечити. 

Бездумне промовляння, яким дехто з вихователів замінює поняття «мовленнєва активність», 

краще замінити на уважне слухання, ознакою якого є зацікавлений погляд дитини. 

 

Методика навчання дітей монологічного мовлення 

          У дошкільному закладі дітей навчають двох основних форм монологу — самостійної 

розповіді та переказу. Вони відрізняються один від одного тим, що в першому випадку 

дитина самостійно добирає зміст і свого висловлювання, а в другому — матеріалом для 

висловлю-вання-відтворення є літературно-художній текст. 

            Переказ - це відтворення своїми словами літературного зразка. Переказуючи, дитина 

запам’ятовує та використовує емоційні, образні слова та словосполучення з тексту, 

мовленнєві форми (граматичні конструкції, міжфразові зв’язки). 



             Розповідь - самостійно розгорнутий дитиною виклад певного змісту в будь-якій 

літературно-мовленнєвій формі. Це складніший порівняно з переказом вид зв’язного 

мовлення, оскільки його зміст дитина складає самостійно. 

            Зміст і завдання навчання дітей кожної вікової групи зв’язного мовлення визначено у 

програмі та методичних рекомендаціях «Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного 

віку». 

           Для навчання дітей дошкільного віку лінгводидактика пропонує усні тексти, дискурси, 

що існують у різних мовленнєвих жанрах (типах висловлювання), які зумовлюються 

функціональним призначенням і залежать від ситуації: опис, повідомлення, міркування. 

           Опис предмета або явища створює цілісне уявлення про їх ознаки, якості, властивості, 

дії. Усі речення описової розповіді мають якомога повніше, яскравіше, точніше відповісти на 

запитання, яким є предмет. Опис характеризується фіксацією зорових спостережень та 

об’єктивним викладом, що досягається використанням численних прикметників, іменників-

означень тощо. Опис має здійснюватися з певною логіко-синтаксичною схемою, яка 

передбачає спочатку визначення, назви предмета — «Це — …», потім його загальну 

характеристику — «Він такий…», виділення найістотніших його ознак, елементів, 

характеристик — «Він має…», згадування про його можливі дії або дії з ним — «Він може… 

або його можна…» та висловлювання ставлення до предмета опису: «Мені так подобається, 

що він…». Дошкільники мають можливість під час різних видів діяльності познайомитися з 

різними видами опису: в художньо-мовленнєвій діяльності (під час сприймання 

літературного твору) — з художнім описом, в якому предмет репрезентовано за допомогою 

художніх засобів; в попіуково-експериментальній — з елементами наукового опису, в якому 

чітко, без деталізування подано найістотнішу фактичну інформацію; в побутовій діяльності 

— з діловим описом, що містить об’єктивну характеристику предмета, найбільш важливу для 

конкретної ситуації. 

         Повідомлення - функціональний тип мовлення, що характеризується послідовним 

викладом подій з погляду оповідача, наголошуванням на часі їх здійснення. У зв’язку з цим 

семантичне навантаженими є вислови на зразок спочатку, потім, відразу, після того, як, 

сьогодні, торік, вчора, минулої весни. Конструктивну роль у повідомленні відіграють 

дієслова на позначення минулого часу, дій, станів людини тощо. Повідомлення, на відміну 

від інших типів висловлювання, має незмінні структурні компоненти: початок — середину 

— закінчення, без яких воно втрачає цілісність і завершеність. Для збереження логіки 

повідомлення науковці пропонують застосовувати логіко-синтактичну схему, яка 

відображатиме не лише сюжетну лінію, а й включатиме елементи опису, уточнення. «Були 

собі…» (хто, де, з ким) — початок повідомлення, який розвивається далі у зав’язці: «Одного 

разу…». Кульмінація опису подій визначається спеціальним словом «раптом». Повідомлення 



про наступне розгортання подій — розв’язка — розпочинається словами «потім», «відразу 

ж», «після того, як». Закінчення -обов’язкова частина розповіді — може мати такий вигляд: 

«З того часу…», «Так вони і стали…», «І стали вони жити собі…». Дітей знайомлять зі 

специфічними жанровими, структурними та мовними особливостями реальних повідомлень 

— розповідей та фантастичних, уявних — казок. 

         Розглянемо запис розповіді-повідомлення, складеної дитиною за сюжетною картиною. 

Дмитрик (5 років б місяців): «Одного разу котик та зайчик пішли вранці на рибалку, щоб 

ловити рибу. Зайчик узяв парасольку, щоб сонечко в очі не світило й не було спекотно. А 

котик, його звали Пушок, узяв вудку, щоб ловити рибу. Вода в річці була теплою. Раптом 

зайчик вирішив скупатися. Він пірнув у воду, а Пушок подумав, що то пливе під водою 

велика риба, закинув вудку Й витяг на берег зайчика. Потім вони пішли додому». 

          Міркування - найскладніший тип зв’язного висловлювання, який характеризується 

встановленням логічних зв’язків між судженнями, що входять до його складу. У міркуванні 

доводяться будь-які твердження, зіставляються предмети, явища, наводяться приклади, 

формулюються висновки. Воно складається з тез, доведень та висновку. Якщо в по-

відомленні відображається послідовність явищ, їх часове співвідношення з використанням 

дієслівних часових форм та лексики, що визначає рух, дію, час; в описі здебільшого 

використовують мовні засоби вираження ознакових відношень, то в міркуванні переважають 

способи, що відображають причинні та цільові відношення за допомогою складних 

сполучників, вставних слів, синтаксичних конструкцій. Міркування грунтується на 

логічному мисленні. 

            Міркування як специфічний тип висловлювання потребує застосування специфічних 

причинно-наслідкових сполучників: тому що, так, як, адже, оскільки, через те що; 

прислівників, що визнача ють ієрархію доведень: по-перше, по-друге, внаслідок, зрештою, в 

цілому. 

          До міркувань належать висловлювання-інструкції, висловлювання-пояснєння, 

висловлювання-доведення, висловлювання-розмірковування. 

         Розглянемо приклад розмірковування дитини про улюблену іграшку. Сашко (5 років 2 

місяці): «Звичайно, це моя іграшка — ракетниця. Я це точно знаю. По-перше, на самій 

ракетниці є колеса, а коли ці колеса повертаєш, то ракетниця повертається праворуч або 

ліворуч. Там ще е одне колесо позаду, воно трішки подряпане. Не може бути, щоб чиясь  

оакетниця теж була трішечки подряпаною. А ще я знаю, що це моя акетниця, адже вона не 

стріляє, а тільки їздить вперед-назад, і вбік. Я так граю, наче вона стріляє». 

         Обов’язковою умовою формування такого типу висловлювання є діалогічний, 

проблемний характер спілкування педагога і дітей у навчальному процесі. 



         У прямому значенні ці типи висловлювань трапляються зрідка, в мовленні 

дошкільників найчастіше трапляється контамінація.  

          Контамінованими (змішаними) текстами вважаються такі, в яких наявні елементи усіх 

типів висловлювань з переважанням одного з них. Так, наприклад, у процес повідомлення 

може включатись опис місця, часу розгортання сюжету, іноді опис або повідомлення 

доповнюються елементами міркування. Головне, щоб тексти будь-якого виду були 

структурно побудовані та семантичне й синтаксично пов’язані, Вихователь має знати 

особливості кожного з видів текстів: їх призначення, структуру, характерні мовні засоби, а 

також типові міжфразові зв’язки. 

 

Характеристика методів і прийомів навчання дітей  

монологічного мовлення 

        У молодшому дошкільному віці перевага надається такому способу підтримки 

активного мовлення, як спільне мовлення, коли вихователь починає фразу, а дитина її 

продовжує і закінчує. 

Наприклад: 

Вихователь: «На картинці… (показує картинку, на якій зайчик гризе моркву). 

Дитина: … зайчик гризе моркву. 

Вихователь: Морква була така… (мімікою показує задоволення). 

Дитина: … смачна». 

         Заняття краще проводити невеличкими підгрупами (3-5 дітей). Переваги спільного 

мовлення виявляються в тому, що, незалежно від ступеня підготовленості дитини, рівня її 

зв’язного мовлення, результат складання розповіді за картиною завжди буде позитивним, 

оскільки у дитини почуття успіху, стимулює бажання придумувати ще. Важливо, щоб 

мовленнєва допомога вихователя була лише тлом, сполучною ланкою, яка допомагала б 

поєднати окремі слова у зв’язні речення, судження, не гальмувала б дитячої ініціативи, 

спонукала б до самостійності. Складання розповідей бажано супроводжувати предметними 

діями. Такий спосіб активного мовлення, коли розповідь складають спільно вихователь і діти 

або тільки діти під керівництвом вихователя, називають інсценівками з іграшками (Л. 

Шадріна).  

       Розглянемо приклад такого заняття. 

Вихователь починає заняття з молодшою підгрупою, розглядає іграшки на столі, пропонує: 

«Діти, давайте розкажемо та покажемо історію, яка трапилася з котиком на річці. Хто буде 

котиком?» Сашко: Я! (бере котика). 

Вихователь: Котик прийшов до річки, а там плескалося… 

Артур: Каченя (бере каченя). 



Славко (бере зайчика): А потім вони зустріли зайчика. Зайчик стриб-стриб. У нього довгі 

вушка. 

Вихователь розставляє на столі ялинки, розстеляє блакитну хустку. Діти йому допомагають. 

Гра розпочалась. 

Вихователь: Каченя пішло гуляти до річки. Воно… 

Артур: Каченя прийшло до річки та почало пливти. 

Вихователь: Бережком біг… 

Сашко: Котик. Він побачив каченя та й запитав: «Що ти тут робиш?» 

Артур: Я плаваю. Давай разом плавати. Сашко: Котик стрибнув у річку й почав тонути.  

Вихователь: Він закричав… Сашко: Допоможіть! Допоможіть! Я тону! 

Славко: А тут прибіг зайчик і почав його з річки тягти. Витяг і вони разом пішли додому. 

         Аналогічну мету має коментоване малювання. Вихователь створює ситуацію, що, з 

одного боку, захоплює цікавою колективною діяльністю, а з іншого — ця емоційно активна 

ситуація спонукає дітей до активного мовлення, результатом якої є колективно складена 

розповідь.  

         Розглянемо запис фрагмента заняття. 

         Вихователь збирає дітей навколо столу, на якому розміщує великий аркуш паперу і 

пропонує дітям придумати та намалювати історію про їжачка і ялинку, які жили у великому 

лісі. 

Вихователь: У великому лісі ростуть різні дерева. Ось така ялинка (малює посередині 

ялинку). То яка вона? 

Діти: Пухнаста, зелена, колюча, гілочки такі гостренькі. Вихователь: У цьому лісі росли інші 

дерева… Які? Діти: Берізки, дуби. 

Вихователь: Давайте їх намалюємо. (Під час малювання вихователь спонукає дітей до 

коментування малюнка, заохочує відповідати на запитання.) Яка берізка? Як її намалювати? 

Пригадайте, якого кольору в неї стовбур. Пригадайте та покажіть, які гілочки у берізки. 

(Вихователь заохочує дітей показати рухами, як ростуть гілки у берези. Діти малюють 

берізку та домальовують інші дерева. Причому окремі деталі малюнка виконують самі діти, 

наприклад малюють траву, квітки, хмар¬ки, голки у їжачка). 

Вихователь: У цьому лісі на галявині жив у нірці маленький їжачок. Він був такий… 

(Вихователь малює їжачка). 

Діти: Маленький, гарненький, хороший, колючий. Носик, як і очі, чорний. 

Вихователь: У їжачка багато друзів — інших їжачків. Вони також живуть у цьому лісі і 

схожі на нашого їжачка. Намалюйте їх. (Діти коментують намальоване ними. Вихователь 

запитаннями спонукає назвати, де живе їжачок, який він.) Одного разу їжачки грали в 

піжмурки Наш їжачок став голосно кликати своїх друзів. Як він кликав їх? А вони такі хитрі, 



заховалися хто під листком, хто під квіткою, не виходять, а тільки озиваються: «Я тут, під 

великим пеньком». А твій де? (Вихователь звертається до кожної дитини, включає її у гру.) 

Найефективнішим способом навчання розповіді в середньому та старшому дошкільному віці 

є структурно-синтаксична схема (для описової та сюжетної розповіді). Сутність цієї схеми 

полягає в тому, що педагог непомітно для дитини, без зайвих і важких для засвоєння 

пояснень, а лише за допомогою коротких початкових слів подає план-схему опису («Це -…», 

«Він такий…», «У нього є…», «Він може…», «Мені подобається…») чи сюжетної розповіді 

(«Був собі…», «Одного разу…», «Раптом…», «Тоді…», «І став він…»), яку дитина доповнює 

з власної ініціативи, відповідно до своїх інтересів та можливостей. Поступово дитина 

засвоює логіку опису чи сюжетної розповіді і починає використовувати її вже без допомоги 

вихователя. 

        Командний метод складання розповіді активізує процес зв’язного мовлення, вправляє 

дітей у засвоєнні структури висловлювання, привертає їхню увагу до власного мовлення та 

висловлювань однолітків, спонукає до оцінки розповідей. Командний метод — один із 

найефективніших способів навчання дітей розповіді. По-перше, дитина почувається 

самотньою, присутність друзів надає їй впевненості (команда складається з трьох-чотирьох 

дітей лише за бажаннями і симпатіями дитини). По-друге, якщо розповідь складається 

командою, то вона буде під силу навіть найнесміливішим дітям. По-третє, завдяки 

командним розповідям, на занятті в активній мовленнєвій практиці беруть участь майже всі 

діти. Жодна з команд не повторює повністю попередню розповідь, а привносить щось своє. 

Під час розповіді кожен має слухати і бути готовим підтримати іншого, щоб не підвести всю 

команду, зуміти вчасно і правильно продовжити те, на чому спинився товариш. Розповідь 

командами сприяє розвитку креативності, самостійності та ініціативності. 

       Якщо два попередні способи впливали насамперед на розвиток зв’язності мовлення, то 

метод моделювання фіксує увагу дитини на змістовому аспекті, тобто на побудові сюжетної 

лінії, послідовності основних епізодів розповіді. Цей метод, запропонований Л. Венгером і 

О. Дячснко, доречно застосовувати під час навчання переказу, а також складання творчої 

розповіді. 

         Навчання монологічного мовлення відбувається переважно на мовленнєвих заняттях, 

метою яких є навчання різних типів розповіді. В сучасній методиці існує кілька класифікацій 

видів занять з розвитку монологічного мовлення: за характером мовленнєвих дій (заняття зі 

складання реальних і творчих розповідей); за використанням наочності (складання розповіді 

на наочній та словесній основі); домінуючим психічним процесом (створення розповіді на 

основі спрл ймання наочності, розповіді по пам’яті та творчі розповіді на основі ді уяви). 

Розповіді на основі сприймання наочності проводять, починаючі з молодшого дошкільного 

віку. До них належать: складання описової розповіді за картинкою (предметом, іграшкою) 



складання сюжетної розповіді за картиною; порівняльний опис двох іграшок (предметів, 

картин); складання сюжетної розповіді за серією картин; складання описової розповіді за 

змістом пейзажної картини. Перші два види занять можна проводити вже в молодшій групі, 

третій — починаючи із середнього дошкільного віку, оскільки складання цього виду 

розповіді потребує вміння порівнювати предмети між собою. Останні види занять — досить 

складні, тому їх доцільно використовувати у старшому дошкільному віці. 

       Навчання розповіді по пам’яті проводять на таких заняттях:  

- переказ літературних творів; 

- складання розповіді з власного чи колективного досвіду;  

- колективне складання розповіді з досвіду (складання листа);  

- складання розповіді-опису предмета (картинки, іграшки) по пам’яті.  

       Складання розповідей по пам’яті належить до найскладніших видів занять. Воно 

потребує певних мовленнєвих умінь і грунтується на певному рівні розвитку багатьох 

психічних процесів (сприйняття, пам’яті, репродуктивної уяви). Враховуючи це, другу групу 

занять доцільно використовувати, починаючи з середнього дошкільного віку. Останні два 

види занять доступні лише старшим дошкільникам. 

       Навчання творчої розповіді на основі уяви передбачає п’ять видів занять, а саме: 

- складання творчої розповіді за поданим початком (закінченням); 

- складання творчої розповіді (казки) за опорними словами; 

- складання казкової історії (творчої розповіді) за поданим планом; 

- складання творчої розповіді на запропоновану вихователем тему; 

- складання сценарію на основі короткого літературного тексту. 

       На відміну від традиційно існуючого в дошкільній лінгводидактиці твердження про 

неможливість навчання творчої розповіді дітей молодшого дошкільного віку, за 

результатами досліджень Н. Гавриш та Л. Шадріної, присвячених розвитку зв’язного 

мовлення молодших дошкільників, підтверджують оптимальність саме цього періоду як 

початкового для навчання. 

 

Навчання дітей розповіді за картинами 

         Картина - один із головних атрибутів навчального процесу на етапі дошкільного 

дитинства, її переваги над іншими дидактичними засобами досить детально розкрито у 

методичних посібниках та підручниках з педагогіки (М. Коніна, Е. Короткова, Л. Пеньєвська, 

Є. Михєєва, С. Русова та ін.). 

         Навчання дітей розповіді за картиною позитивно впливає на поведінку дітей, на 

вироблення у них якостей, потрібних для успішного навчання в школі. 

      Для роботи з дітьми використовують картини, які розрізняють за такими критеріями:  



- формат (демонстраційні та роздаткові),  

- тематика (світ природний або предметний, світ стосунків та світ мистецтва),  

- зміст (художні, дидактичні, предметні, сюжетні), 

-  характер (реальне, символічне, фантастичне, проблемно-загадкове, гумористичне 

зображення) та  

- спосіб застосування (атрибут для гри, предмет обговорення під час спілкування, 

ілюстрація до літературного чи музичного твору, дидактичний матеріал під час 

навчання або самопізнання довкілля тощо). 

         У вітчизняній та зарубіжній психології існують різні підходи щодо пояснення 

особливостей сприймання та розуміння дітьми змісту картин (дослідження Г. Люблінської, 

В. Мухіної, Г. Овсепян, С. Рубінштейна, А. Біне, В. Штерн та ін.). Водночас загальним для 

цих підходів є визначення певної періодизації в розвитку готовності дитини до сприймання 

картини, що проходить три стадії: називання (перерахування), опису та інтерпретації. 

       На думку вчених, на глибину та адекватність сприйняття дітьми картин впливає низка 

чинників, а саме: рівень художньо-естетичного сприйняття дитини, її життєвий та художній 

досвід, доступні для розуміння зміст і тематика картини, а також правильно організований 

процес розглядання картини. Особливості сприймання та усвідомлення дітьми картин 

враховуються в методиці навчання дітей розповіді за змістом картини. 

       Методика проведення кожного з п’яти видів занять має свою специфіку, проте усі вони 

передбачають дві обов’язкові структурні частини — організацію сприймання, розглядання 

дітьми картини та навчання розповіді за її змістом. Продуктивність другої частини заняття 

значною мірою залежить від результативності першої, тобто від того, наскільки ефективно 

організовано процес сприйняття. Отже, вихователь для правильного керування розумовою та 

мовленнєвою діяльністю дітей на цих заняттях має оволодіти методикою навчання дітей 

розглядання картини та розповіді за її змістом. 

       Численні спостереження та аналіз роботи вихователів з картиною дали змогу визначити 

типові помилки щодо організації процесу сприймання дітьми картин: 

1. Запитання як єдиний методичний прийом у першій частині заняття. 

Дітям дошкільного віку важко перебувати тривалий час у статичному положенні, якого 

потребує бесіда за запитаннями. Використання ігрових прийомів, емоційно-образних 

пластичних етюдів, творчих завдань тощо активізує процес сприймання, сприяє підвищенню 

його результативності. 

2.  Кількість запитань добирається за принципом «Чим більше, тим краще», 

Кількість запитань за змістом картини може бути від 3-4 у молодших дошкільнят до 8-10 — 

у старших. Важлива не кількість запитань, а їх різноманітність. 



3.  Переважна більшість запитань має репродуктивний характер, тобто є запитаннями про 

очевидне. 

Запитання за змістом картини мають збуджувати думку. Надмірне захоплення ними гальмує 

процес мислення, зменшує інтерес до картини. Дітям подобається відчувати себе розумними. 

Саме пошукова діяльність є найприроднішою для допікільнят. Отже, не слід віддавати 

перевагу запитанням про очевидне навіть у молодшому віці. Запитання потрібно ставити так, 

щоб дитина сама шукала відповідь, аналізуючи побачене. 

4. Вихователі здебільшого добирають типові, трафаретні запитання, пов’язані з констатацією 

того, що зображено на картині, та встановленням найпростіших зв’язків між елементами 

зображення. 

        Шаблонні, трафаретні запитання за змістом картини роблять неможливою будь-яку 

ініціативу, активність та самостійність, оригінальність думки кожного учасника заняття. У 

такому пасивному інтелектуальному, емоційному стані навряд чи слід очікувати від дітей 

цікавих власних розповідей. Вони виявляються спроможними лише наслідувати зразок 

розповіді вихователя та чекати, нудьгуючи, закінчення заняття. Отже, поставивши мету, — 

активізувати інтелектуальну та мовленнєву діяльність дітей під час сприймання картини, - 

потрібно ретельно продумати першу частину заняття. 

          У молодшій групі внаслідок малої тривалості занять, вікових особливостей фізичного 

і психічного розвитку дітей не має змоГи проводити вступну бесіду, до того ж зміст картин 

для наймолодших є зазвичай дуже простим. Достатньо звернутися до власного досвіду дітей, 

який пов’язаний зі змістом картини, наприклад: «Вам подобається будувати з кубиків? Що 

найчастіше ви будуєте?», «Пам’ятаєте, ми збирали осіннє листячко на майданчику?», «Ви 

бачили справжнього живого півника? Розкажіть, де саме?», «Ви тримали в руках маленьких 

кошенят?». Актуалізація емоційних переживань, відповідні асоціації допоможуть дітям 

адекватніше сприйняти картину. Доречним буде також відгадування загадки про головного 

персонажа картини, пригадування невеличких, бажано знайомих дітям віршів, що 

відповідають змісту картини. 

          У середній групі картини за змістом стають складнішими. Отже, мета вступної бесіди - 

актуалізація набутих дітьми знань, потрібних для обговорення картини. Звернення до 

власного та колективного досвіду дітей, розв’язання проблемної ситуації, близької до тієї, 

що відображена на картині, лексико-граматичні вправи на добір слів певного лексичного 

поля, - ці та інші методичні прийоми підготують дітей до сприйняття і розуміння каптиніт 

Зміст, тематика картин, що використовують на заняттях у старшій групі дошкільного 

закладу, повинні мати більш пізнавальний та естетичний акцент. У вступній бесіді доречною 

буде узагальнювальна розмова про пори року, життя тварин, людські стосунки тощо, тобто 

те, що налаштовує дітей на сприймання картини. Звернення до власного досвіду дітей, 



участь у полілозі з теми заняття, лексико-граматичні вправи також активізують мисленнєву й 

мовленнєву діяльність дошкільнят, спонукають їх до вияву ініціативи. 

         Вдалим прийомом навчання розповіді є бесіда, що відбувається після самостійного 

розглядання картини дітьми. Основну групу запитань, яку вихователь готує заздалегідь, 

становлять запитання про загальний зміст, характер картини, ті, що стосуються опису, 

характерних дій головних персонажів картини, а також запитання, спрямовані на аналіз 

емоційного стану, засобів вираження експресії, на естетичну оцінку зображеного. 

             Серед запитань певну частину становлять репродуктивні запитання, так би мовити 

констатувального характеру. Нерідко вихователі не замислюються над тим, чи спонукає 

поставлене запитання дитину до розгорнутої (причому не штучно, а природно) відповіді, до 

зв’язного мовлення у формі логічного судження. Так, шаблонні запитання на зразок «Що ви 

бачите на картині?», «Що зображено на картині?» потребують від дитини короткої 

однослівної відповіді або переліку окремих елементів. Отже, немає сенсу чекати від неї 

активних мовленнєвих дій. 

         Більш доцільними є проблемні запитання, які потребують від дитини пошуку відповіді 

в самій картині, аналітичних дій, які виявляються у самостійно складеному малюком 

судженні. Розглянемо опис типової ситуації. Вихователь, демонструючи дітям картину 

«Зимові розваги», запитує: «Яку пору року зображено на картині?». Така сама шаблонна 

відповідь: «Зима», або штучне, теж шаблонне: «На картині зображено пору року зиму» (такої 

розгорнутої відповіді дітей навчили вихователі). Ніякої інтелектуальної та мовленнєвої 

активності, адже очевидні ознаки зими (сніг, санки, лижі, ковзани). Дитина констатує те, що 

бачить на картині. Проте, якщо замінити запитання або переформулювати його, ми змусимо 

її вдивитися в картину і знайти на ній не шаблонну, всім заздалегідь відому, а власну 

відповідь, виявити свою спостережливість, уважність, уміння мислити. Причому це не 

обов’язково може бути запитання на зразок «Як художник на картині показує, що день не 

дуже холодний, приємний?», а й ствердження-провокація: «Я вважаю, що напередодні була 

сильна завірюха. Ви зрозуміли, як я про це здогадалась?» Щоб відповісти на це запитання, 

мало сказати про сніг, потрібно Ще й знайти сліди минулої негоди. Наприклад: «Як ви 

вважаєте, на картині зображено вихідний чи буденний день? Поясніть, як ви це зрозуміли?». 

Таке запитання також потребує від дітей активних аналітичних дій, вихователь допомагає їм 

сформулювати самостійні висловлювання: «Я вважаю, що.., тому що… Якби це був 

вихідний, тоді б…». 

       Розгорнута відповідь стає природним результатом Інтелектуально-мовленнєвої 

активності: дитина мислить і висловлює свою думку не шаб-лонно. Це власна думка дитини і 

для її формулювання вона добирає мовні засоби сама чи за допомогою педагога. Розглянемо 



запис фрагмента заняття-бесіди за змістом картини «Розчищання вулиць від снігу» (серія 

«Картини з розвитку дітей дошкільного віку» Н. Зеленко). 

— Я вважаю, що напередодні був сильний снігопад. Ви здогадались, як я це зрозуміла? 

Якими словами можна розповісти про місто у снігу? (Засипане снігом, прикрашене снігом, 

біле від снігу, вкрите снігом.) 

— Чи всі (пішоходи, водії, діти, двірники, дерева, тварини) однаково радіють такому 

великому снігу? Поясніть, чому ви так вважаєте? 

— Зверніть увагу на цю машину, чи знаєте ви, як вона називається? (Снігоприбиральна.) 

— Поясніть, для чого вона? (Якщо діти не знають точної назви, можна запропонувати 

утворити слово-назву.) Придумайте, яку назву може мати така машина? 

— Розкажіть, як працює ця машина. Хто з людей бере участь у прибиранні снігу? (Водій, 

двірники, робітники.) 

~ Зверніть увагу на хлопчиків. Як ви вважаєте, хлопчики лише йдуть на прогулянку чи вони 

вже повертаються? Поясніть свою думку. Якби ми були поруч із ними, що б ми почули? 

(Складання діалогу.) 

— А тепер погляньте на жінку з дитиною. Розкажіть про них. Як ви вважаєте, хто з них 

першим побачив машину, про що вони говорять? (Складання діалогу.) 

Лексико-граматична вправа «Продовжіть речення». 

-  Давайте пограємо. Я починатиму речення, а ви його продовжуватимете. Для цього ви маєте 

уважно роздивитися картину. . 

— Я вважаю, що на картині зображено початок дня, тому що… 

— Можливо, на картині вечір, тому що… 

— Здається, скоро знов піде сніг, тому що… 

Навіть у молодшій групі бесіда за картиною буде результативнішою, якщо запитання 

спонукатимуть дітей до пошуково-аналітичної діяльності, а не до простої констатації. 

       Розгляньмо запис такої бесіди за картиною «Будуємо дім» (серія «Ми граємо» Н. 

Батуріної). Згадаймо її зміст. На картині троє малюків (два хлопчики і дівчинка) завершують 

будівництво будинку для ляльки. Один із хлопчиків прикрашає будівлю прапорцем, другий -

навантажує будівельний матеріал, а дівчинка везе машину з майном ляльки. 

       Вихователь (після самостійного розглядання картини) надає дітям можливість вільно 

висловити свої думки з приводу зображеного, поділитися враженнями, не поспішає із 

запитаннями, щоб не загасити їхню ініціативу. Потім пропонує дітям уважно подивитися на 

картину, дати імена персонажам. Спонукає до відповіді запитанням: «Розкажіть, що роблять 

діти на картині?». 

Діти: Вони будують дім. 

—  Для ляльки будинок будують. 



— Лялька буде жити, як побудують. 

Запитання, які вихователь ставить дітям, стосуються переважно дій кожного з персонажів: 

«Що робить хлопчик у синій сорочці? Що робить дівчинка?» та ін. Відповіді на подібні 

запитання дуже швидко втомлюють дітей, тому активних залишається небагато, а решта 

чекає, коли скінчаться заняття. Щоб запобігти цьому, потрібно ставити такі запитання, які 

збуджували б інтелектуальну, і відповідно, мовленнєву активність дітей. 

       Розглянемо запис фрагмента заняття. 

Вихователь: Як ви вважаєте, хлопчики ще тільки починають чи вже завершують будувати? 

Як ви це зрозуміли? 

Діти: Коли ще тільки починають, тоді тільки кубики, а будинку немає, а там — будинок. 

—  Вони вже побудували. Будинок такий великий. 

—  Хлопчик вже прапорець ставить, а дівчинка меблі привезла. 

—  У них мало залишилося конструктора, а коли будують, треба багато. 

Вихователь: Ви думаєте, хлопчик привіз будівельний матеріал чи відвозить його? 

Діти: Привіз — це коли сюди (роблять жест руками). 

—  Він складає кубики на машину. 

—  Вони вже побудували, їм більше не потрібно кубиків. 

Вихователь: Давайте пограємо. Якби ми вирішили побудувати такий самий будинок для 

ляльки, щоб я вам мала сказати: «Привезіть чи відвезіть? Коли ви починаєте будувати, ви 

привозите, приносите, чи відвозите, відносите кубики? 

Діти: Так (показують руками), — приносимо, а на машині — привозимо. 

      Після уточнення й промовляння дітьми дієслів, вихователь пропонує пограти — 

підготувати той будівельний матеріал, який потрібен, щоб побудувати саме таку будівлю 

самостійно після заняття. Таке ігрове завдання дає змогу ненадовго переключити увагу дітей 

на окремі деталі, щоб зберегти інтерес до заняття і задовольнити їхню потребу діяти активно. 

Крім того, це ефективна лексико-граматична вправа, Педагог призначає (по черзі) 

«головного будівельника», який має назвати необхідний будівельний матеріал (форму, колір, 

кількість): «Одну велику зелену пірамідку, меншу синю і ще дві менші жовті». А діти (по 

черзі) знаходять їх в ігровій шафі. Після виконання 5-6 завдань вихователь знову привертає 

увагу дітей до картини. 

Вихователь: Уважно подивіться на меблі, що привезла Оля, і скажіть, скільки ляльок буде 

жити в цьому будинку? Як ви про це здогадалися? 

Діти: Багато. 

—  Там одне ліжко і стільчик… 

—  Маленькі самі не живуть, вона з мамою і татом буде жити. Тільки дорослі можуть жити 

самі. 



—  Там усього по-одному. А в холодильнику може багато їжі лежати. 

—  Вона ще привезе стільчик, просто в машині більше не було місця. 

           Вихователь пропонує дітям інший варіант ігрової вправи — «покерувати» процесом 

будування, тобто підказати персонажам, як потрібно діяти далі. Педагог допомагає кожній 

дитині побудувати фрази-коман-ди, з якими вони звертаються до героїв картини: «Володю, 

постав над віконцем Іде одну пірамідку. Буде красиво». Такі завдання сприяють збереженню 

інтересу малюків до картини, забезпечують умови для їхніх ініціативних розумових та 

мовленнєвих дій. 

          У старшому дошкільному віці бесіду за змістом картини можна розпочати з аналізу ЇЇ 

первісної чи пошуку більш вдалої, точної назви. Після самостійного розглядання вихователь 

звертається до дітей: «Картина має назву «Зимові забави», Як ви вважаєте, чому вона так на-

зивається? Що означає слово «забава»? Як, на вапіу думку, можна було б назвати її по-

іншому? Поясніть свій варіант». Це дає змогу дітям осягнути картину в цілому, щоб потім 

перейти до детальнішого її розгляду. 

         Запитання про дії та характери персонажів полегшують дітям виконання завдань щодо 

виокремлення частин картини, сприяють вдумливому їх розгляданню. Ефективним 

прийомом, який допомагає уявно ввійти в ситуацію, зображену на картині, є творче завдання 

«віртуальні діалоги». 

       Розглянемо запис бесіди за змістом картини Е. Орро «Свято на лісовій галявині»; 

—  Діти, погляньте уважно на картину й пригадайте свій .день народження. Порівняйте, чим 

ваше свято подібне, а чим відрізняється від зображеного на картині. 

—  Як ви вважаєте, свято тільки розпочинається, чи вже довго триває? Поясніть, як ви це 

зрозуміли? 

—  Розкажіть, як ви здогадалися, хто зі звірів іменинник? Скільки років йому виповнилося?  

(Вихователь допомагає дітям побудувати фразу-доказ,  використовуючи слова по-перше,  по-

друге,  крім того та ін). 

—  Як ви вважаєте, від кого приніс вітальну телеграму Джмелик? Що в ній написано? 

—  День народження — веселе свято, якому раді всі — гості й сам іменинник. Проте, 

придивіться уважно, дехто на картинці має не дуже святковий настрій. Поясніть, чому. Як би 

ви заспокоїли малюків, які посварились із-за пиріжка.  (Орієнтовна відповідь:  «Залиш собі 

цей пиріжок, бо на столі…».) Що можна сказати про лисеня та вовченя, які вони? 

— Ви здогадалися, хто зі звірів на святі наймолодший? Так, це зайченятко. Можливо, він 

раненько прокинувся, щоб привітати свою сестоичку Заюню. Він так радів, допомагаючи 

готуватися до свята, та втомився й заснув прямо за столом, не дочекавшись торта. Як ви 

вважаєте, що зробить мама-зайчиха? (Орієнтовна відповідь: «Залишить шматочок хорта 

малюку, а його віднесе до ліжечка».) 



— Які подарунки приготували черепаха і равлик? Що, на вашу думку, може бути у великій 

та малій коробках? 

—  Мати приготувала для гостей багато смачненького. Назвіть, чим пригощаються гості. 

—  Головний на столі — торт, прикрашений кремом, чорницями й суницями.  Порахуйте, на 

скільки шматочків його потрібно розрізати, щоб вистачило всім.  Не забудьте про соню-

зайченятко. Як,  на вашу думку, шматочки торта мають бути однаковими за розміром, чи ні, 

чому? 

Вправи, ігрові та логічні завдання: 

1.   Гра «Школа розвідників».   Завдання на спостережливість та кмітливість: кому зі звірів 

потрібен високий стільчик? 

—  їжачок приніс величезний букет. З яких квітів він його склав? 

—  Хто ще привітав Заюню квітами? 

2.  Вправа «Віртуальні діалоги». Уявіть собі, як іменинницю вітали її друзі, що вони їй 

говорили, бажали. Не забудьте змінити голос відповідно до того, від чийого імені бажаєте 

привітати Заюню. 

3.  Творче завдання «Вихід за межі зображеного». Матуся і Заюня із самого ранку 

готувалися до зустрічі гостей. Уявімо, як вони радилися, кому які страви приготувати. Що 

вони говорили? Матуся сказала: «Прийде білочка, то давай…». Заюня запропонувала: «А для 

єнотика приготуємо…». 

        Діти здебільшого відчувають труднощі у складанні самостійної розповіді, тому доречно 

використовувати прийом спільного мовлення (дорослий починає фразу, а дитина її 

продовжує). Вихователь допомагає дітям добирати репліки, підтримувати діалог. Розгляньмо 

запис заняття за картиною «Будуємо дім». 

Вихователь: Якби ми були поряд із дітьми, то змогли б почути про що вони розмовляють. Як 

ви вважаєте, про що говорить Оля хлопчикам? Давайте… 

Діти: … швидше будувати. Лялька хоче додому. 

Вихователь: Миколко, відвези. 

Діти: … швидше конструктор. 

Вихователь: Нехай біля будинку… 

Діти: … буде красиво і чисто. 

Вихователь: А Володя їй що відповідає? 

Діти: Зачекай, я зараз, тільки прапорець поставлю на даху. І підемо пити чай. 

         Найскладнішими для дітей є запитання, пов’язані з оцінкою емоційного стану, описом 

настрою, особистісних якостей тощо. Причиною цьому може бути недостатня кількість 

потрібних для визначення емоційного стану слів та словосполучень. Стимулювальним 



моментом у цьому разі можуть бути пластичні етюди, пропозиції повторити рухи, міміку, 

позу героя картини, спробувати ввійти в його стан і розповісти про це словами. 

         Ефективним доповненням до бесіди за змістом картини може бути модифікована нами 

методика сприймання зображеного на картині різними органами чуттів, розроблена 

російським науковцем І. Муращківською. Методика побудована на принципах теорії 

розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) і спрямована на формування в дітей умінь 

сприймати зображення через уявні можливі відчуття від контакту з різними об’єктами, 

звукові уявлення, аромати і навчання передавати їх у зв’язному висловлюванні. 

Послідовність вправ за цією методикою може бути такою: 

1.  Виокремлення об’єктів, що зображені на картині: «Як справжнім дослідникам, вам 

подобається усе вивчати, розглядати, слухати. Якщо так, то ваша рука може швидко й легко 

перетворитися на зорову або слухову трубу, її треба скласти так, щоб утворилася трубка і в 

дірочку через трубку можна було щось побачити (почути). А тепер спробуємо на картині 

побачити який-небудь предмет і назвати його, незалежно від того, великий він чи малий». 

2.  Установлення рівня взаємозалежностей між об’єктами: «Як чудово, що ви як дослідники 

вже вмієте побачити навіть найдрібнішу, най-непомітнішу річ і назвати її. Проте ніщо не 

існує само по собі. Усе з чимось пов’язане. Спробуймо поєднати між собою два будь-яких 

предмети на картині, визначити їх зв’язок, чому вони важливі один для одного». 

3.  Уявлення об’єктів через сприймання їх різними аналізаторами: «Уявіть, що наша картина 

незвичайна. Наприклад, до неї додаються спеціальні навушники (рукавички), за допомогою 

яких ви можете почути всі звуки (доторкнутися до будь-чого) на картині. Уявіть, що ви 

одягли такі навушники й уважно слухаєте. А тепер скажіть, які звуки, слова ви почули». 

        Останній етап може бути самостійним. Можна запропонувати дітям зосередитися на 

окремих об’єктах картини, знайти уявні варіанти можливих звуків і слів (ароматів, відчуттів 

тощо), що визначають певні відчуття, зімітувати їх, скласти діалоги від імені персонажів. 

Заохочення дітей до виконання цих творчих завдань забезпечить високий рівень 

інтелектуальної, емоційної, мовленнєвої активності, дасть змогу зберегти протягом усього 

заняття гарний настрій та живий інтерес дітей до процесу сприйняття, і, що особливо 

важливо, бажання висловити свої враження у власній розповіді. 

        Отже, успішність, продуктивність другої частини заняття, тобто якість дитячих 

розповідей, значною мірою залежить від продуманої, ретельно проведеної першої частини, 

яка забезпечує глибоке сприймання та усвідомлення дітьми картини. 

        Традиційно в методиці розвитку мовлення дітей провідним прийомом навчання 

розповіді за картиною вважається зразок розповіді вихователя. Поступово, залежно від 

вікових можливостей дітей, готовності до процесу складання зв’язного висловлювання, 

спроможності виконувати це завдання самостійно, зразок розповіді змінюється від повного - 



на початкових етапах навчання, до часткового зразка, зразка-дублера - в середньому 

дошкільному віці. У навчанні дітей старшого дошкільного віку зразок використовують лише 

в тих випадках, коди цього потребує ситуація. Дітей навчають складати план розповіді. 

Спочатку педагог разом із дітьми детально аналізує складений ним план, потім пропонує їм 

скласти план самостійно, тобто відбувається поступовий перехід від повного наслідування 

зразка, до свідомого або напівсвідомого наслідування алгоритму дій, до самостійного 

складання розповіді. 

        Хоча така система застосування зразка як прийому навчання розповіді в загальній 

картині дошкільної освіти виглядає логічною, проте вихованці нерідко так «прив’язуються» 

до схеми, що не можуть звільнитися від неї навіть у старшому дошкільному віці. Зразок, з 

одного боку, є орієнтиром, за яким діти можуть складати розповідь, з другого — за умови 

надмірного захоплення зразком відбувається гальмування самостійності думки й ініціативи 

дитини в доборі мовних засобів її адекватного висловлювання. 

       Крім зразка як прийому навчання результативними є структурно-синтаксична схема 

описової та сюжетної розповідей (розроблено Л. Шадріною), супровідне мовлення та 

розповідь командами. 

       Багатьом педагогам буває важко уникнути типових помилок під час керування 

розповіддю дітей. [16]  

Проаналізуємо основні помилки. 

1.  Розповідь, складена вихователем, уважається прикладом для наслідування, тому що діти 

слухають її 6-7 разів. 

      Нерідко вихователі помилково замінюють поняття «мовленнє-ш активність» вужчим за 

змістом поняттям «говоріння», примушуючи Іітей на занятті бездумно повторювати, 

проговорювати готові тексти ,’слова, фрази) для забезпечення «високого рівня мовленнєвої 

активності». Проте, як доводять науковці, опанування рідної мови, формування мовленнєвих 

умінь можливе лише за активної, тобто самостійної, свідомої мовленнєвої практики для 

виявлення людської індивідуальності. Отже, завдання вихователя полягає в тому, щоб, 

орієнтуючи, допомагаючи та підтримуючи, дати змогу кожній дитині розповісти по-своєму, 

виявити через самостійне мовлення своє «Я». 

2.  Педагоги прагнуть, щоб дитина у своїй розповіді відтворювала зміст усієї картини. 

Предметна, а тим більше сюжетна картина, має таку велику кількість елементів, нюансів, що 

розповіді про кожен із них і всю картину в цілому можуть бути різноманітними й 

неповторними. Проте нерідко вихователі вимагають повного опису картини, чого дитина 

через свою непідготовленість ще неспроможна зробити. Тому дитина й повторює зразок 

розповіді вихователя. На нашу думку, у другій частині заняття спочатку потрібно складати 

розповіді про окремі блоки, частини, деталі картини за ініціативою дітей: «Про що 6 ти хотів 



розповісти?» чи «Можливо, ти хотів би розповісти про маленьке кошеня?». Потім можна 

запропонувати скласти колективну чи індивідуальну розповідь, що відображає загальний 

зміст картини. За таких умов кожна дитина сама обирає для себе завдання, а не виконує 

нав’язане вихователем . 

3,   Вихователі припускаються помилки, втручаючись у розповідь дитини, вважаючи, що 

таким чином можна позбавити її самостійності. 

Одним із найважливіших принципів організації навчальної діяльності, який впливає на її 

продуктивність, результативність, є принцип успішності. Сутність його полягає в тому, що 

кожна дитина, навчаючись, має відчувати свою успішність (тоді вона робитиме це з 

бажанням). Відчуття успішності зумовлюється багатьма чинниками, зокрема відповідністю 

завдання можливостям дитини, а також тактовним, ненав’язливим керуванням дитячими 

діями з боку дорослих. Відчуваючи доброзичливу підтримку, зацікавленість, дитина 

поводить себе впевненіше, охоче приймає допомогу вихователя. 

4.  У керуванні розповіддю за змістом картини вихователі не виходять за межі зображеного, 

мало використовують словесну творчість. 

          Виконання творчих завдань, складання віртуальних діалогів у першій частині заняття 

доповнює розповіді дітей цікавими подробицями, оригінальними сюжетними лініями. Якщо 

діти відчувають труднощі у виконанні творчих завдань, спочатку можна запропонувати 

колективне складання сюжету, поки діти не виявлять готовність до самостійного виконання 

завдань такого типу. Мовленнєво-творча діяльність під час розповіді за змістом картини 

робить заняття радісними і цікавими, сприяє розвитку уяви, творчого мислення й мовлення. 

Збереження, запис розповідей із подальшим оформленням у вигляді книжечки, альбому, 

листівки тощо є додатковим стимулом їхньої активності. 

         Великого значення під час навчання опису картини надають оцінюванню та аналізу 

розповідей дітей. У молодшому дошкільному віці оцінка має бути тільки схвальною. 

         У дітей середнього віку вихователь аналізує їхні розповіді, підкреслюючи насамперед 

позитивні моменти і коротко висловлюючи пропозиції щодо поліпшення якості розповіді. До 

аналізу можна заохочувати й дітей, пропонуючи їм дібрати точніше слово, чи скласти 

вдаліше висловлювання: «Діти, ви звернули увагу, як сказав Сашко про… А як інакше 

можна сказати? Скажіть про це по-своєму». 

       Діти старшого дошкільного віку можуть аналізувати власні розповіді та розповіді 

товаришів. Цей момент на занятті слід використати для вдосконалення зв’язного мовлення 

дітей через більш вдалу лексичну заміну, добір та висловлювання додаткових варіантів щодо 

характеристики образу, сюжетної лінії, будови речення, структури розповіді тощо, тобто 

вихователь має не просто вказати на помилки, а запропонувати дітям знайти інші можливі 

варіанти висловлювання. 



       Методика навчання розповіді за змістом картини постійно збагачується цікавими 

методами та прийомами керування мовленнєвою діяльністю дітей, новими творчими 

знахідками педагогів. Важливо, щоб за добором, сполученням різних методичних способів 

не забували, що картина — це лише ефективний засіб, а головна дійова особа на занятті -

дитина, розвиток якої слід спрямовувати й супроводжувати. 

       Оскільки основні методичні рекомендації щодо організації навчання розповіді за 

картиною розглянуто вище, проаналізуємо специфіку проведення занять зі складання 

порівняльного опису двох картинок, іграшок або предметів та методику навчання розповіді 

за серією сюжетних картин. 

       На першому етапі навчання описова розповідь мало подібна до монологу. На початку 

заняття вихователь привертає увагу дітей до іграшок, пропонує розглянути їх, вибрати одну і 

розповісти про неї. Потім організовує спілкування з дитиною (дітьми), під час якого 

репліками підказує зміст та оформлення висловлювання. 

Вихователь: У мене ведмедик. 

Дитина: А в мене курчатко. 

Вихователь: Мій ведмедик великий, товстий, темного кольору, волохатий. 

Дитина: А моє курчатко маленьке, жовтеньке, у нього пір’ячко. Воно як маленька кулька. 

Вихователь: Мій ведмедик клишоногий, у нього чотири короткі лапки. 

Дитина: А в мого курчатка тільки дві лапки… 

Вихователь: Ведмедику подобається малина та мед. 

Дитина: А курчатко знаходить собі черв’ячків і їсть пшоно. 

        Згодом, коли діти оволоділи порівнянням, способом зіставлення в парі з дорослим, 

педагог пропонує виконати завдання самостійно. В першій частині заняття вихователь 

організовує розглядання іграшок (предметів, картинок), керуючи процесом сприйняття 

запитаннями в такій послідовності: спочатку просить назвати предмети, виокремити кілька 

істотних ознак кожного, а потім просить відповісти, чим вони відрізняються і чим схожі. 

Слід зауважити, що важливо так мотивувати завдання, щоб активізувати інтелектуальну та 

мовленнєву діяльність дитини, зробити її цікавою для дітей. Наприклад, можна запро-

понувати гру «Бюро знахідок». Бажано підібрати на заняття 4-5 пар предметів, схожих за 

деякими ознаками, наприклад, два автомобілі, Двох зайців, дві ляльки, два іграшкових 

будиночки, дві вази для квітів, у першій частині заняття діти вибирають для себе іграшки, 

розглядають їх, називають окремі ознаки за запитаннями вихователя. Потім дорослий бере на 

себе роль чергового бюро знахідок, а діти (за бажанням) — клієнтів бюро, яким потрібно 

довести, що саме ця іграшка, а не схожа на неї інша, належить їм.  

       Розглянемо запис такого діалогу: 

Вихователь: Можливо, ви не цього зайчика загубили, адже у нас два зайчики? 



Дитина (розглядає двох зайчиків): Ні, це мій зайчик. Бачите, мій зайчик маленький, а той — 

більший. У мого немає бантика, а в цього зайчика є синій бантик на шиї. Мій зайчик вміє 

повертати лапки, а цей зайчик не вміє… 

        У старшому дошкільному віці для порівняльного опису доцільно використовувати не 

тільки предмети, Іграшки, а й репродукції пейзажних картин. Для порівняння краще 

добирати картини, на яких одні й ті самі природні явища (дощ, сніг, відлига, спека), але 

картини відрізняються за настроєм, характером, способом зображення. Можна також 

порівнювати картини одного художника або різних художників, на яких певні об’єкти 

природи зображено в різні пори року. Логічна структура заняття така сама: спочатку 

послідовне розглядання картин за запитаннями, потім зіставлення, причому спершу 

виявляються протилежні ознаки, а потім — ознаки за схожістю. 

         Ефективна методика навчання дітей розповіді за серією картин. 

        Сучасна методика застосування серій сюжетних картин для розвитку зв’язного 

мовлення старших дошкільників розроблена російським методистом О. Смирновою, яка є 

також автором серії картин. Педагог врахувала, що під час сприйняття діти фіксують увагу 

на сюжеті, діях та стосунках персонажів, виразності образів. Серія картин передбачає 

послідовне розгортання сюжетної лінії, чітко виокремлені композиційні частини розповіді 

(перша картина — початок, зав’язка; друга, третя -розкриття основного змісту; четверта або 

п’ята — закінчення), щоб при переході від картини до картини зберігалися смислові та 

граматичні зв’язки між частинами висловлювання (картинами). Методика проведення цього 

виду занять охоплює п’ять способів подання дітям картин. 

         Перший спосіб передбачає послідовне розглядання картин (на початку заняття відкрита 

тільки перша). Перед тим, як відкрити наступну картину, вихователь пропонує дітям 

відгадати, що на ній зображено. Тільки після дитячих відповідей педагог відкриває наступну 

картину. До кожної з картин вихователь підбирає одне-два запитання та одне-два лексико-

граматичних завдання (вправи, ігри, творчі завдання). За кожною картиною складається 

розповідь, яка поступово ускладнюється: спочатку тільки за змістом першої картини, потім 

— першої та другої, потім — першої, другої та третьої тощо. 

          Другий спосіб полягає в тому, що вихователь показує дітям відразу всі картини, які 

вони самі мають розмістити в логічній послідовності. Потім заняття відбувається за 

стандартною схемою — послідовне розглядання кожної картини за запитаннями та 

складання розповідей. 

Третій спосіб — показ картин, при цьому три перші картини закриті, остання відкрита. В 

першій частині заняття діти колективно творчо фантазують щодо початку розповіді. Потім 

послідовно відкриваються усі картини і складаються розповіді. 



          Четвертий спосіб характеризується тим, що на початку заняття вихователь відкриває 

першу та останню картини. Після фантазування про зміст середніх картин діти послідовно 

розглядають решту та складають за ними розповіді. 

          П’ятий спосіб полягає в тому, що картини відкривають через одну. Методика заняття 

зберігає логіку. Слід зауважити, що практика застосування цього виду занять переконливо 

доводить, - найефективнішим способом організації розповіді є розповідь командами. Це не 

тільки спосіб забезпечення високої мовленнєвої активності (на занятті присутні не менше 12-

16 дітей), а й засіб розвитку зв’язності як однієї з характеристик розповіді та стимулювання 

творчих виявів дітей — жодна команда не повторює попередньої розповіді, а складає власну. 

Під час складання перспективного плану бажано чергувати різні види занять з навчання 

розповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 

Поняття виразності мовлення 

        Виразність мовлення - багатоаспектна проблема, яка розглядається у лінгвістиці, 

психології та лінгводидактиці. 

       Поняття «виразність мовлення» поєднує в собі два окремі, але взаємозалежні аспекти, 

що становлять діалектичну єдність: емоційну насиченість (експресивність) та образність 

(зображувальність). 

        У мовознавстві термін «експресія» (від лат. - вираження) означає — «виразно-

образотворчі якості мовлення, що відрізняють його від звичайного (стилістично 

нейтрального) мовлення і надають йому образності та емоційної «забарвленості», а також 

«виразно-образотворчі якості мовлення, що надаються їй [експресії] лексичними, 

словотворчими й граматичними засобами (експресивною лексикою, особливими афіксами, 

тропами, фігурами)». 

       Експресія мовлення, за Б. Головіним, — це комунікативна якість культурного мовлення, 

особливість його структури, яка впливає не лише на свідомість, а й на емоції читача і 

слухача, підтримує його увагу та інтерес. 

        Виразність, експресію та образність мовлення вивчають у розділі мовознавства, який 

називається культура мовлення. 

      Учені виокремлюють такі типи виразності: структурну, образно-емоційну, поняттєву та 

змішану (Б. Головін); структурно-інтонаційну й логічну (Н. Бабич); експресивно-фонетичну, 

експресивно-морфологічну (словотворчу), експресивно-лексичну та експресивно-

синтаксичну (В.Телія). 

      Традиційним є поділ усіх засобів виразності на виразні — синтаксичні фігури (анафори, 

антитези, повтори та ін.) та образотворчі — тропи (вживання слова, його вираження в 

переносному значенні за допомогою епігегів, метафор, порівняння, гіперболи тощо). 

      Отже, виразність співвідноситься із синтаксисом мови, а зображувальність — із лексикою 

і семантикою. Проте такий підхід спростував Б. Головін, зауваживши, що «виразність може 

підсилюватись одиницями мови усіх її рівнів». Запропонована ним типологія зображувально-

виразних засобів побудована на основі структури мови: лексичні, словотворчі, морфологічні, 

синтаксичні, інтонаційні, фонемно-акцентологічні. 

            На основі структурних рівнів крім ситуації спілкування, за Б. Головіним, можна 

виокремити такі типи виразності мовлення: вимовні, акцентологічні, лексичні, словотворчі, 

синтаксичні, інтонаційні, стилістичні . 

           У роботах інших учених (Н. Бабич, М. Пентилюк) наголошується на двох групах 

засобів виразності: художнього і звукового мовлення. До першої групи належать тропи, 



слова, що мають звукове й зорове відображення, емоціино-оцінну лексику, синтаксичну 

конструкцію тексту (фігури) тощо. До другої — виділення синтаксично значущого слова, 

зміна голосу, темп, емоційна тональність мовлення, що передають настрій, оцінку 

сприйнятого, моделюють перспективу сприйняття за допомогою понятійних, емоційно-

експресивних й екстралінгвістичних засобів. 

         Типи, або варіанти, виразності як комунікативної якості можуть визначатися з 

урахуванням впливу слів відношення мовної та немовної структур. На підставі досліджень Б. 

Головін виокремлює структурну, образно-емоційну, понятійну й змішану виразність. У лін-

гвістиці загальноприйнята така класифікація типів виразності: експресивно-фонетична, 

експресивно-морфологічна (словотворча), експресивно-лексична та експресивно-

синтаксична. Н. Бабич, крім наведених типів, виокремлює ще структурно-інтонаційну й 

логічну виразність. 

            Отже, усі засоби виразності можна поділити на дві групи: мовні (лексичні, 

синтаксичні, морфологічні, інтонаційні та ін.) та немовні (позалінгвістичні, додаткові: 

міміка, пантоміміка, що включає жести, пози, ходу). 

            Образність мовлення як категорія, що належить до її змісту, забезпечується мовними 

засобами і може розглядатись як мовна, внутрішня, художня виразність чи як художність 

мовлення, її вивчають у літературознавстві, у розділі практичної стилістики. 

Експресія мовлення, що виражається в його звуковій формі, досягається мовними (інтонація) 

й немовними (міміка, пантоміміка) засобами. Цей тип виразності визначається як 

мовленнєва, інтонаційна, емоційно-експресивна виразність або виразність форми; вивчається 

у фонетиці, культурі мовлення, паралінгвістиці. 

        Основним засобом виразності звукового мовлення є інтонація. Це «ритміко-мелодійна 

сторона мови, що слугує засобом вираження синтаксичних значень і емоційно-експресивного 

забарвлення». Як зауважує Н. Черемісина, інтонація — це «найважливіша прикмета 

звукового усного мовлення, засіб оформлення будь-якого слова або сполучення слів у 

позиції, уточнення його комунікативного змісту та емоційно-експресивних відтінків». 

        Комунікативна функція інтонації полягає в оформленні речення як мінімальної, 

відносно самостійної одиниці спілкування. При цьому остання є інформативним центром 

висловлювання і сприяє встановленню, підтриманню контакту між тими, хто говорить. З нею 

пов’язані й інші функції. Емоційно-експресивна функція — це інтонаційне вираження 

відношення того, хто говорить, до того, що повідомляється, або до адресата мовлення. 

        Розрізняють такі структурні компоненти інтонації:  

 мелодика (підвищення і зниження сили голосу у фразі);  

 ритми (чергування наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів); 



 інтенсивність (сила і слабкість вимови, що пов’язані з посиленням або послабленням 

видиху);  

 темп (швидкість або повільність мовлення в часі і тривалість паузи між 

мовленнєвими відрізками);  

 тембр (звукове забарвлення, що надає мовленню певних емоційно-експресивних 

відтінків (веселий, похмурий та ін.); 

  фразові й логічні наголоси (слугують засобом виділення мовленнєвих відрізків чи 

окремих слів у фразі). 

        Основними засобами вираження емоційно-експресивних відтінків у мовленні є тембр, 

мелодика, рідше — наголос (змістовий та емфатичний) і темп. 

       Тембр - найбільш значущий компонент звукового вираження емоцій у мовленні. Це — 

додаткове забарвлення звучання, що надає мовленню різних емоційно-експресивних 

відтінків. (Цей компонент інтонації має особливе значення у практиці мовлення: у виразному 

читанні й ораторському мистецтві.) 

        Мелодика - це «тональний контур мовлення», модуляція висоти основного тону під час 

мовлення частин або цілих пропозицій, тісно пов’язаних синтаксично. Українській мові 

властиві чотири види мелодики залежно від спрямованості руху тону: спадна — зниження 

тону, Його рух зверху вниз; висхідна — підвищення основного тону; висхідно-спадна — 

«злам» мелодійної кривої; рівна (однотон) — збереження однакової чи майже однакової 

висоти основного тону протягом визначеного відрізку мовлення. 

         Із мелодикою співвідносяться тональні яруси, або рівні тону: високий, середній і 

низький, Кожний із них зумовлює певне емоційно-експресивне забарвлення. 

Високий тон характеризує радісне, схвильоване, урочисте мовлення.  

Середній тон сприймається як емоційно й експресивно нейтральний. 

Низький — вживається для передачі тривожного, похмурого, трагічного змісту.  

       Наголос — компонент інтонації, що грунтується на інтенсивності, силі звука. 

Розрізняють словесний наголос (своєрідна силова і тональна вершина слова, «критична 

точка», через яку здійснюється інтонаційний рух фрази) і змістовий (синтагматичний, 

фразовий і логічний). Так, Н. Чере-місина підкреслює, що найбільшу емоційну значущість 

мають синтагматичний і фразовий наголоси, оскільки наголошене слово є головною 

«точкою» у вираженні підтексту, тобто «осередком емоцій». Логічний наголос харак-

теризується сильним акцентуванням, чітким інтонаційним виділенням «психологічного 

присудка» в реченні. У мовленнєвому потоці логічний наголос завжди збігається із 

синтагматичним і фразовим, «поглинаючи» їх. 

Особливий вид наголосу — емфатичний. Автор зазначеного терміна Л. Щерба зауважує, що 

емфаза слугує для посилення емоційної насиченості мовлення. Цей вид наголосу підсилює 



емоційну сторону слова або виражає афективний стан того, хто говорить, у зв’язку з тим чи 

тим словом. Характеризуючи відмінність між логічним і емфатичним наголосом, Л. Щерба 

зазначає, що логічний наголос привертає увагу до певного слова, а емфатичний — надає 

йому емоційної насиченості.  

         Отже, у першому випадку виявляється намір того, хто говорить, а в другому -його 

безпосереднє почуття. 

          Темп - швидкість мовлення, відносне прискорення або уповільнення окремих його 

відрізків (звуків, складів, слів, речень і більших за обягом фрагментів) залежно від стилю 

вимови, змісту мовлення, емоційного стану того, хто говорить, та емоційного змісту 

висловлювання. Яскравим емоційним засобом мовлення є варіювання темпу. Швидкий темп 

створює враження динамічності, уповільнений — іноді використовується для передачі 

урочистості. 

           Пауза - зазвичай «не звуковий» інтонаційний засіб. Н. Череміси-на розрізняє дійсну й 

уявну (нульову) паузу. Дійсна пауза — це зупинка, перерва у звучанні. Уявна — 

характеризується відсутністю перерви у звучанні, але наявністю зміни тонального контуру. 

Емоційно насиченому розмовному мовленню притаманна відсутність нормативних пауз, 

поява несподіваних пауз, пауз коливання, що свідчать про непідготовленість, спонтанність 

такого мовлення. 

         Вивченню немовних засобів виразності в лінгвістиці присвячені спеціальні дослідження 

А. Акишиної, Т. Акишиної, Е. Красильникова, Т. Ніколаєвої, Б. Успенського та ін. До 

немовних засобів виразності належать: виразні мелодійні модуляції голосу (так звані звукові 

жести), а також міміка (рух лицьових м’язів обличчя та голови), жести рук, положення тіла і 

загальні рухи. 

          Загальноприйнятою в мовознавстві є класифікація жестів, розроблена Т. Школаєвою. 

Автор поділяє усі жести на дві великі групи: умовні й неумовні. 

         Умовні жести може зрозуміти не кожен учасник комунікації, оскільки вони мають 

національний, вузькоспеціальний, рідко — інтернаціональний характер. Слов’янська система 

умовних жестів характеризується невеликою кількістю загальноприйнятих жестів, 

пов’язаних із мовленнєвим етикетом. 

         Між умовними й неумовними жестами відсутнє чітке розмежування. Неумовні жести, 

за відповідної домовленості між учасниками комунікації, можуть перетворитися на умовні. 

Неумовні жести зрозумілі і без попереднього пояснення. Вони поділяються на такі групи: 

вказівні та передавальні, що, у свою чергу, мають різновиди: зображувальні й емоційні та 

підкреслювальні і ритмічні. Вказівні жести спрямовані на предмет або об’єкт мовлення. До 

показувальних (передавальних) жестів належать зображувальні, що передають форму й 

зовнішній вигляд об’єктів мовлення, а також емоційні, які виражають внутрішній стан того, 



хто говорить. Підкреслювальні жести самостійного значення не мають, їх функція полягає в 

тому, щоб допомогти слухачеві зрозуміти й усвідомити думку мовця. Вони починають і 

завершують мовлення, відокремлюючи головне від другорядного. Ритмічні жести в мовленні 

поєднуються з ритмом звука, слова, підкреслюють його. До першої групи належать також 

жести вагання, невпевненості (знизування плечима, розведення рук та ін.). 

          Учені-лінгвісти (А. Акишина, Т. Акишина, Т. Ніколаєва та ін.) вказують на національні 

особливості, характерні для вживання немовних засобів виразності у слов’янському 

звуковому мовленні. Так, низка жестів супроводжується виразними мелодійними 

характеристиками з великими модуляціями голосу. Жестикуляції у слов’янському звуковому 

мовленні притаманна деяка стриманість у рухах рук (не прийнято жестикулювати, 

притискаючи лікті до тулуба), жести здійснюються тільки однією рукою, а друга не бере 

участі зовсім або ніколи не повторює рухів першої, які нерідко замінюються рухами голови 

чи плечей. Існують певна міміка, жести, пози співрозмовників, що зумовлюються ситуацією, 

стосунками між тими, хто спілкується, їх соціальною належністю. 

          Засоби виразності звукового мовлення (інтонація, міміка, пантоміміка) під час 

спілкування виступають компонентами засобів невербаль-ної комунікації, що є предметом 

вивчення паралінгвістики (М. Горелов, Є. Вінарська, Г. Колшанський та ін.). За Г. 

Колшанським, поняття «паралінгвістика» міцно закріпилося у мовознавстві на позначення 

галузі науки, що вивчає сферу несловесної комунікації. Цим терміном позначають також 

сукупність невербальних засобів, що беруть участь у мовленнєвій комунікації. 

          Дослідниками культури мовлення (Н. Бабич, Б. Головін, І. Ільяш, М. Пентилюк) 

розкрито чинники, що впливають на формування виразності мовлення: мовленнєве 

середовище (родина, друзі, колеги та ін.), мовлення фахівців у галузі лінгвістики (учитель, 

майстер сцени та ін.) художня література або інші зразкові тексти. Вчені з’ясували умови, від 

яких залежить виразність мовлення, а саме: самостійність мислення автора, його 

небайдужіш», інтерес до того, про що він говорить чи пише, і до тих, для кого він це робить; 

знання мови, її засобів виразності, властивостей і особливостей мовних стилів; систематичне 

й усвідомлене тренування мовленнєвих навичок; самоконтроль, свідомий намір автора 

говорити й писати виразно, психологічно цільова настанова на виразність. Наявність у мові 

засобів, здатних надавати мовленню виразності — об’єктивне мовне явище, що не залежить 

від волі, бажань, свідомості окремої людини. М. Пентилюк виокремлює також чинник «чуття 

мови». 

        Виразне мовлення є предметом вивчення риторики (від гр. ораторське мистецтво), що 

так само, як і поетика та стилістика досліджує засоби побудови художньо-виразного 

мовлення, насамперед прозаїчного та усного. Близькими до риторики є ораторське мистецтво 

(Г. Аиресян та ін.), основи ораторської майстерності (Є. Ножин та ін.). 



         В основу риторики покладено вільне володіння людиною комунікативними якостями 

мовлення (виразністю, правильністю, точністю тощо), що наближує сутність цієї дисципліни 

до змісту поняття «культура мовлення». Відмінність між ними, на думку Г. Сагач, полягає в 

тому, що культура мовлення вивчає зазначені якості мовлення у статиці: кожна з цих якостей 

досліджується окремо й відносно самостійно з метою якомога повнішої їх характеристики. 

Близьким за значенням до цих понять є термін «красномовство», але з додатковою 

індивідуальною характеристикою мовленнєвих здібностей людини: уміння красиво та 

переконливо говорити - «ораторський талант». 

        Поняття «виразність мовлення» — складне й неоднозначне. Воно поєднує в собі дві 

взаємозалежні сторони цього явища: естетичну (художність, образність) й емоційну 

(експресивність). Більш глибокий аналіз призводить до умовного розмежування виразності 

на внутрішню, художню (виразність змістової сторони мовлення), складовою частиною якої 

є образність, і зовнішню виразність звукового мовлення. Перший тин виразності належить до 

змісту мовлення і притаманний усній і письмовій її формам. Другий — характеризує форму 

мовлення та існує в усному мовленні. 

           Виокремлені типи виразності забезпечуються різними засобами, наприклад, художня 

виразність — мовними (образність — стилістичними). 

          Виразність усного звукового мовлення здійснюється як мовними (інтонаційними), так і 

немовними (міміка, пантоміміка) засобами. Зазначені засоби взаємодіють і доповнюють один 

одного, їх спеціально вивчають у риториці і розділах лінгвістики: фонетиці, культурі 

мовлення, паралінгвістиці. 

          Отже, у мовознавстві «виразність» розглядають у трьох функціональних аспектах: 

комунікативному, естетичному та емоційно-експресивному. 

         Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби виразності можуть бути словесними 

(вербальними) і несловесними (невербальними). Вони досліджуються наукою кінесикою. 

Засоби виразності усного й писемного мовлення розглядаються як вербальні, тобто такі, що 

не мають словесного позначення. До них можуть належати мовні засоби виразності, які 

класифікують на основі системи мови: лексичні, морфологічні, синтаксичні, словотворчі, 

стилістичні. До невербальних належать немовні засоби виразності: оптико-кінетичні (міміка, 

пантоміміка); паралінгвістичні, екстралінгвістичні, візуальні засоби. Особливе місце посідає 

інтонація, що не має відповідного словесного вираження і належить до невербального 

засобу. 

           Найбільш насиченим засобом виразності є усне мовлення (особливо його діалогічна 

форма). Як зауважує Д. Ельконін, усне мовлення є звучним мовленням, воно завжди повне 

інтонацій, жестів, підкреслень, і ця інтонаційна жвавість і образність мовлення додає йому 

специфічного характеру порівняно з писемним. В інтонації, що супроводжує усне мовлення, 



виражена її психологічна вмотивованість. Додаткові засоби (міміка, пантоміміка) слугують 

для компенсації граматичної неповноти цієї форми мовлення, що пояснюється безпосереднім 

контактом співрозмовників. С. Рубінштейн таке мовлення назвав ситуативним. 

           Усне монологічне мовлення за своєю структурою наближається до писемного. Воно 

характеризується повнотою, завершеністю конструкцій, насиченістю мовними засобами 

виразності і визначене як контекстове. Основним засобом виразності усного монологічного 

мовлення є інтонація, наявність немовних засобів виразності в ньому мінімальна. 
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