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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку є однією із 

стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики. ЇЇ актуальність зумовлюється пріоритетними 

напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ1 столітті, Законів України „Про 

освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови”, спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення 

змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури 

мовлення та мовленнєвого спілкування. 

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина оволодіває в 

онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У 

процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і 

соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний 

внутрішній світ, свій образ „Я”; засвоює і створює культурні цінності, виступаючи при цьому 

активним суб’єктом взаємодії. Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою 

мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної 

компетенції. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона 

встановлює контакт з довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Водночас, як 

засвідчує практика, поширення комп’ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, які 

стали доступними і дітям дошкільного віку як у сім'ї, так і в дошкільних закладах, обмежує 

безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого збагачується їхня пізнавальна 

сфера і водночас гальмується мовленнєва. Зазначимо, що мовленнєва компетенція є однією з 

провідних базисних характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства 

(А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, О.Л.Кононко, К.Л.Крутій та ін.). Саме тому вчені 

приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Своєчасний і якісний 

розвиток зв’язного мовлення (діамонологічної компетенції) – важлива умова повноцінного 

мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу. 

Проблема розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новою в науковій проблематиці. Вона 

досліджувалася класиками наукової думки і сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: 

психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, Т.О.Піроженко, С.Л. Рубінштейн, 

І.О.Синиця та ін.); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв О.М. Шахнарович та ін.); 

лінгвістичному (М.П.Кочерган, Т.О. Ладиженська, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ, В.М.Русанівський, 

Л.В.Щерба та ін.); педагогічному (Л.В.Ворошніна, В.Г.Захарченко, А.А.Зрожевська, Е.П. 

Короткова, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва, О.С.Ушакова та ін); лінгводидактичному (А.М.Богуш, 

О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, Т.К.Донченко, С.О.Караман, В.Я.Мельничайко, 



Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк та ін.). Досліджено такі аспекти розвитку зв язного мовлення дітей 

дошкільного віку: навчання розповідання за дидактичними картинками (Н.В.Гавриш, 

Л.І.Глухенька, Н.Ф.Виноградова, Н.Г.Смольнікова, Е.М.Струніна  та ін.), іграшками 

(А.М.Бородич, Е.П.Короткова та ін.), навчання описових розповідей (В.В.Гербова, 

А.А.Зрожевська, С.В.Ласунова та ін.), переказування дітьми художніх творів (Р.П.Боша, 

О.М.Лещенко, Н.В.Малиновська, Н.П.Орланова та ін.), навчання творчих розповідей 

(Л.І.Березовська, Н.В.Водолага, Л.В.Ворошніна, Н.В.Гавриш, С.В.Ласунова та ін.), розвиток 

зв’язного мовлення за текстом казок (С.Л.Алієва, Н.Н.Насруллаєва, Ю.А.Руденко, Л.І.Фесенко та 

ін.), у продуктивній діяльності (Т.Г.Постоян та ін.), розвиток пояснювального (Н.І.Кузіна, 

М.М.Поддьяков та ін.) і діалогічного мовлення (Е.І.Матецька, Т.Слама-Казаку, С.К.Хаджирадєва, 

Г.В.Чулкова та ін.), в ігровій діяльності (В.Г.Захарченко, Б.Ф.Контаутене, Н.В.Савінова та ін.). 

Натомість ознайомлення з результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і практичним 

досвідом засвідчило, що питання зв’язності дитячого мовлення попри всю різноманітність 

пропонованих методичних систем, розглядається не лише практиками, але й науковцями 

однобічно, з погляду оволодіння дітьми загальноприйнятими в лінгвістиці якостями зв’язного 

мовлення. 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників посідає гра. Її 

вплив на виховний процес дітей було розкрито в роботах педагогів-класиків (А.Я.Коменський, 

С.Ф.Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д.Ушинський та ін.), психологів (Ю.А.Аркін, М.Я.Басов, 

П.П.Блонський, Л.С.Виготський, Н.Д.Виноградов, Д.Б. Ельконін, С.Л.Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе та 

ін.), сучасних педагогів (Л.В. Артемова, А.К.Бондаренко, Г.І.Григоренко, Р.І.Жуковська, 

В.Г.Захарченко, Т.О.Маркова, Д.В.Менджерицька, О.І.Сорокіна, О.П.Усова, Г.С.Швайко, 

К.І.Щербакова та ін.). Зазначимо, що хоча проблема гри завжди була в центрі уваги педагогічної 

науки, однак її лінгвістичний аспект щодо розвитку зв’язного мовлення розглядався лише у 

зв’язку з дослідженням сюжетно-рольової гри (В.Г.Захарченко). Аспекти ж ігрового потенціалу в 

процесі формування мовленнєвих навичок і, зокрема зв’язного мовлення дошкільників 

залишаються поза увагою науковців. Психологи розглядають гру як діяльність, що відображає 

дійсність шляхом активного її пере творення (Ю.А.Аркін, Л.С.Виготський, Н.Д.Виноградов, 

Д.Б.Ельконін,  О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн та ін.). У ході гри діти мають можливість 

діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і водночас спрямовують 

розвиток гри. Це перехідна, проміжна ланка між повною залежністю мовлення від речей і 

предметних дій та свободою слова. 

Психолінгвістичний компонент проблеми мовленнєво-ігрової діяльності розкривається у 

працях Є.М.Верещагіна, М.І.Жинкіна, І.О.Зимньої, О.О.Леонтьєва, О.Р.Лурії, Т.О.Піроженко, 

І.О.Синиці, О.М.Соколова та ін. Він ґрунтується на уявленнях про структуру мовленнєвої 



діяльності та різноманітні психофізіологічні механізми породження мовлення, що забезпечують 

реалізацію мовленнєвого акту на знайомому матеріалі з використанням комунікативно 

спрямованих одиниць висловлювання. 

У межах лінгвістичного підходу вчені визначають процес використання в мовленнєвому 

спілкуванні ігрових ситуацій як стилістично нейтральних, що набувають образного потенціалу 

шляхом актуалізації їх значень, семантичного зрушення, внесення до них емоційно-естетичних 

нашарувань, що досягаються здебільшого на лексико-семантичному рівні (Е.О.Баринова, 

Б.М.Головін, І.І.Ковалик, І.С.Збарський та ін.). 

Лінгводидактичний аспект означеної проблеми знайшов своє практичне втілення в низці 

дисертаційних досліджень останніх років (О.П.Аматьєва, Л.І.Березовська, С.В.Ласунова, 

Н.В.Савінова та ін.). Доведено, що здатність дитини використовувати в ігрових ситуаціях зв’язні 

висловлювання впливає на емоційно чуттєву сферу їхньої життєдіяльності і водночас максимально 

активізує мовлення дітей. Відтак, позитивний вплив гри на розвиток мовлення дітей дошкільного 

віку, з одного боку, і недостатнє дослідження й розробка методики використання гри в розвитку 

мовлення дітей, з другого, - зумовили вибір теми дослідження „Теорія і практика розвитку 

зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності”. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Наукове дослідження 

виконувалося відповідно до тематичного плану науково-дослідницької роботи ПНЦ АПН України 

"Лінгводидактичні засади мовної освіти в навчально-виховних закладах різного типу" 

(№0197110062370). Автором досліджувавсь аспект розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-

ігровій діяльності. Тема затверджена Вченою радою Південноукраїнського державного 

педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (протокол №2 від 29 вересня 2002року) та 

закоординована радою з координації АПН України (протокол № 10 від 21 грудня 2004 року). 

Мета дослідження: розробити теоретико-методичні й концептуальні засади розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку, що розкривають закономірності розвитку мовлення з 

позицій комунікативно-діяльнісного, системного та культурологічного підходів; виявити інтеракцію 

різних видів діяльності у процесі розвитку зв’язного мовлення; визначити, науково обґрунтувати 

педагогічні умови, розробити експериментальну методику розвитку зв’язного мовлення дітей в 

мовленнєво-ігровій діяльності; виявити закономірності та стадії розвитку зв’язного мовлення дітей. 

Відповідно до мети дослідження реалізовувалися такі завдання: 

1. Розробити теоретико-методичні та концептуальні положення розвитку зв’язного мовлення 

дітей у мовленнєво-ігровій діяльності. 

2. Виявити взаємозв’язок (інтеракцію) різних видів діяльності (мовленнєва, навчально-

мовленнєва, ігрова, комунікативна) у процесі розвитку зв’язного мовлення дітей та вплив 

мовленнєво-ігрової діяльності на розвиток зв’язного мовлення дітей. 



3. Визначити та науково обґрунтувати сутність і структуру понять „мовленнєво-ігрова 

компетенція”, „мовленнєво-ігрова діяльність”, класифікувати вербальні ігри. 

4. Виявити сутність, показники, структуру й охарактеризувати щаблі розвитку діалогічної, 

монологічної та ігрової компетенцій дітей старшого дошкільного віку. 

5. Визначити показники, критерії та охарактеризувати рівні розвитку зв’язного мовлення дітей 

старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

6. Виявити й науково обґрунтувати педагогічні умови ефективного розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

7. Розробити й апробувати функціональну модель та експериментальну методику розвитку 

зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

8. Виявити закономірності та стадії розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

Об’єкт дослідження – мовленнєво-ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження – методика розвитку зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій 

діяльності. 

Гіпотеза дослідження: ефективність розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності значно підвищиться, якщо забезпечити такі педагогічні 

умови: 

- взаємозв’язок (інтеракція) навчально-мовленнєвої, мовленнєвої, комунікативної та провідної – 

ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку;  

- формування мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для побудови зв’язних висловлювань; 

- єдність сформованості діамонологічної та ігрової компетенцій щодо розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності; 

- максимальне занурення дітей в мовленнєво-ігрову діяльність; 

- використання системи вербальних ігор, мовленнєвих ігрових вправ і ситуацій, спрямованих на 

розвиток зв’язного мовлення дітей. 

Провідна ідея дослідження – розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 

зумовлюється спеціальною організацією освітньо-мовленнєвого простору, що поєднує в собі 

низку чинників: мовленнєвий (розвиток діалогічного і монологічного мовлення), театрально-

ігровий (розвиток умінь і навичок зв’язного мовлення у вербальних іграх), виразно-емоційний 

(використання формул мовленнєвого етикету, засобів виразності мовлення в різних мовленнєвих 

ігрових ситуаціях і вправах); характеризується максимальною мовленнєвою активністю дітей в 

мовленнєво-ігровій діяльності та особистісно орієнтованій взаємодії її учасників. 

Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти, що сприяють реалізації 

провідної ідеї. 



1. Методологічний концепт передбачає категоріально-аспектний аналіз розвитку мовлення та 

мовленнєво-ігрової діяльності з таких позицій: 

- філософії, що дозволяє дослідити сутнісний бік феноменів „зв’язне мовлення” і „мовленнєво-

ігрова діяльність”, вивчити атрибутивні параметри на основі їх зіставлення з однопорядковими 

категоріями (діяльність, розвиток, гра, мова, мовлення); 

- системного підходу, який дозволяє вивчити структуру і функції цілісних лінгводидактичних 

категорій (мова, мовлення, мовленнєва, ігрова, мовленнєво-ігрова діяльність), визначити системні 

якості та характер взаємозв’язків між ними (мовленнєва, навчально-мовленнєва, ігрова діяльність і 

спілкування); 

- комунікативно-діяльнісного підходу, який зумовлює суб’єктно-перетворювальне ставлення до 

дійсності, послідовно взаємопов’язані переходи до „оновлених” умов і способів спілкування: 

цільові настанови і комунікативні стимули особистості на спілкування в ігровій діяльності; 

наявності досвіду спілкування; процедурного забезпечення розвитку зв’язного мовлення в 

мовленнєво-ігровій діяльності (наявність системи вербальних ігор, мовленнєвих ігрових вправ і 

ситуацій); 

- культурологічного підходу, який передбачає взаємозв’язок мови, мовлення, культури, етносу і 

гри у проектуванні технологій розвитку зв’язного мовлення дітей у мовленнєво-ігровій діяльності 

(народознавчий і етнокультурний навчальний матеріал, народні ігри і т.ін.). 

2. Теоретичний концепт включає психолінгвістичний аналіз сутності теорій мовленнєвої та 

ігрової діяльності як розвивального середовища, що стимулює розвиток зв’язного мовлення дітей 

на етапі дошкільного дитинства. 

3. Технологічний концепт передбачає розробку експериментальної функціональної моделі і 

методики розвитку зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності. 

Основні принципові підходи дослідження випливають також із сучасних концепцій і положень 

щодо мовної освіти громадян України, в яких обґрунтовано нове розуміння процесу формування 

мовленнєвої культури як закономірних, послідовних і неперервних змін, що відбуваються у 

процесі становлення національно свідомої мовної особистості на всіх етапах життєдіяльності від 

дошкілля до зрілого віку. 

На етапі дошкільного дитинства мовленнєво-ігрова діяльність виступила домінантною в 

пошуках ефективних шляхів і визначенні механізмів розвитку зв’язного мовлення дітей. 

Продуктивність мовленнєво-ігрової діяльності забезпечується сформованістю в дітей ігрових дій, 

мовленнєвих умінь і навичок, що супроводжуються виразним зв’язним мовленням, використанням 

дітьми у процесі спілкування формул мовленнєвого етикету. 

Розвиток зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності забезпечується сукупністю 

чинників, а саме: спеціальній організації мовленнєво-ігрової діяльності, що ґрунтується на 



особистісно орієнтованій моделі взаємодії його учасників (вихователів і дітей); системі 

мовленнєвих технологій, спрямованих на перехід дитини від репродуктивних до креативних 

мовленнєво-ігрових дій; функціональному характері мовленнєво-ігрової діяльності. 

Методологічними засадами дослідження стали положення філософії та наукової теорії 

пізнання щодо пріоритетної ролі мовлення в розвитку особистості; взаємозв’язок мови, мислення і 

мовлення, свідомості,  діяльності і мови; культурно-історичний (Л.С.Виготський), 

культурологічний (В.Гумбольдт, М.С.Каган, В.А.Маслова, В.С.Мухіна, О.О.Потебня, Є.Р. Тарасов 

та ін.), системний (А.М. Аверьянов, Ю.К.Бабанський, Т.О.Ільїна, О.Г.Ільченко, М.С.Каган, 

О.І.Уємов, П.Т.Фролов та ін.) та комунікативно-діяльнісний підходи до розвитку зв’язного 

мовлення і формування мовленнєвої культури особистості; теорії змісту мовної освіти в Україні; 

положення про формування національно свідомої мовної особистості; законодавчі акти і концепції 

дошкільної освіти в Україні. 

Теоретичні засади дослідження становлять: праці психологів щодо механізмів породження 

мовленнєвого висловлювання (Л.С.Виготський, М.І.Жинкін та ін.); мовленнєвої діяльності 

(Л.В.Виготський, І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін.); ігрової (Ю.А.Аркін, 

Л.В.Артемова, Д.Б. Ельконін, О.М.Леонтьєв, О.І.Сорокіна та ін.); інших видів діяльності (Б.Г. 

Ананьєв, М.С.Каган, О.М.Леонтьєв та ін.); лінгвістів (М.П.Кочерган, О.С. Мельничук, М.Я.Плющ, 

С.В.Семчинський, В.М.Русанівський, Л.В. Щерба та ін.); лінгводидактів (А.М.Богуш, 

М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, С.О. Караман, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, Л.І.Мацько, В.Я. 

Мельничайко, Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк, О.Н.Хорошковська,  І.М.Хом’як та ін.); педагогів 

(Л.В.Артемова, В.Г.Захарченко, О.С.Ушакова та ін.). 

Методи дослідження: - 1)теоретичні: системний аналіз та узагальнення лінгвістичної, 

психолінгвістичної, психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми розвитку 

зв’язного мовлення; теоретичне осмислення й узагальнення передового педагогічного досвіду 

вихователів з метою аналізу досліджуваної проблеми, теоретичного обґрунтування і створення 

системи роботи з розвитку зв’язного мовлення у мовленнєво-ігровій діяльності; комплексний 

аналіз функціональних можливостей мовного і мовленнєвого матеріалу відповідно до цілей і 

завдань роботи з розвитку зв’язного мовлення; 2)емпіричні: діагностичні (бесіди, тести, анкети); 

обсерваційні (психолого-педагогічні спостереження: пряме і опосередковане); прогностичні 

(експертні оцінки); експериментальні (педагогічний експеримент: констатувальний, 

формувальний), які були застосовані для педагогічного оцінювання рівня сформованості 

комунікативно-мовленнєвих умінь, експериментального обґрунтування актуальності та 

доцільності обраної проблеми, перевірки ефективності пропонованої системи роботи з розвитку 

зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності; 3)статистичні: кількісна та якісна 



обробка результатів дослідження з метою отримання найдостовірніших результатів щодо розвитку 

зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності. 

База дослідження. Експериментальна робота здійснювалася на базі ДНЗ №3,11,29 м. Івано-

Франківська; № 5,8 м. Калуша; №9,11 м.Стрія Львівської області; №31,88,105, 127 м. Львова; 

№13,16,18,19,25,34,35,38   м. Тернополя; №4,21,29,40 м. Ужгорода; №5,9,16,18 м. Мукачева; №1,3     

м. Виноградова; №1 м. Берегова; №2 м. Іршави, Закарпатської області; НВК №275 "Надія" м. 

Одеса. На констатувальному етапі експерименту брало участь 400 дітей, 400 вихователів і 200 

батьків;на формувальному етапі – 250 дітей. 

Етапи дослідження. 

Дослідження проводилось упродовж 1996 - 2004 років і охоплювало кілька етапів науково – 

педагогічного пошуку. 

На першому етапі (1995-1996 рр.) вивчалася психологічна, лінгвістична, лінгводидактична, 

методична література з теми дослідження, аналізувалася навчально – виховна документація 

дошкільних закладів освіти (програми, методичні посібники, плани навчально-виховної роботи 

тощо) з метою конкретизації предмета і завдань дослідження. Визначалася гіпотеза наукового 

дослідження, пріоритетні напрями експериментальної роботи, уточнювалися та обґрунтовувалися 

поняття „мовленнєво-ігрова діяльність”, „мовленнєво-ігрова компетенція”. 

На другому етапі (1997 -1999рр.) з’ясовувався вплив мовленнєво-ігрової діяльності на розвиток 

зв’язного мовлення дітей в умовах спеціального навчання. Визначалися діагностичні прийоми 

дослідження, розроблялися критерії, показники, з’ясовувалися щаблі розвитку зв’язного мовлення 

дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

На третьому етапі (2000–2002рр.) проводився формувальний етап експерименту. Було 

розроблено та експериментально перевірено лінгводидактичну модель розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

На четвертому етапі (2003–2004рр.) здійснювалася дослідно-експериментальна перевірка 

висунутої гіпотези, концептуальних положень на базі дошкільних закладів, узагальнювалися та 

систематизувалися результати експериментальної роботи. 

Наукова новизна дослідження. Вперше: розроблено теоретико-методичні засади та концепцію 

розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності на 

основі системного, комунікативно-діяльнісного й культурологічного підходів; доведено 

позитивний вплив мовленнєво-ігрової діяльності на розвиток зв’язного мовлення дітей, що 

зумовлюється спеціальною організацією освітньо-мовленнєвого простору, який поєднує в собі 

мовленнєвий (розвиток діалогічного і монологічного мовлення), театрально-ігровий (вербальні 

ігри), виразно-емоційний (мовленнєві ігрові вправи і ситуації) чинники, характеризується 

максимальною мовленнєвою активністю дітей в мовленнєво-ігровій діяльності та особистісно 



орієнтованій взаємодії її учасників; виявлено сутність, структуру, показники й охарактеризовано 

щаблі розвитку діалогічної, монологічної та ігрової компетенцій дітей старшого дошкільного віку; 

визначено критерії, показники й охарактеризовано рівні розвитку зв’язного мовлення дітей в 

мовленнєво-ігровій діяльності; визначено педагогічні умови ефективного розвитку зв’язного 

мовлення дітей в мов леннєво-ігровій діяльності; науково обґрунтовано функціональну модель 

розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності; 

науково обґрунтовано й апробовано методику розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності; уточнено: сутність понять „вербальна гра” „словесна гра”, 

„ігрова компетенція”; дістала подальшого розвитку методика навчання дітей рідної мови і 

розвитку зв’язного мовлення.  

Теоретична значущість дослідження:  

- на основі категоріально-аспектного аналізу визначено й науково обґрунтовано атрибутивні 

параметри феноменів „мовленнєво-ігрова діяльність”, „мовленнєво-ігрова компетенція”, введено 

їх у науковий обіг дошкільної лінгводидактики; 

- з опорою на культурологічний підхід, що передбачає взаємозв’язок мови, мовлення, культури, 

етносу і гри науково обґрунтовано взаємозв’язок (інтеракцію) мовленнєвої, навчально-

мовленнєвої, комунікативної та ігрової діяльності на етапі дошкільного дитинства; 

- визначено, класифіковано й охарактеризовано словесні, вербальні  (репродуктивні і творчі) 

ігри; 

- розроблено якісні характеристики мовленнєво-ігрової діяльності: доступність, довільність, 

варіативність, виразність, емоційність, логічність,  доречність; 

- виявлено закономірності й стадії розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що одержані експериментальні 

результати розширюють і збагачують традиційні підходи до навчання дітей рідної мови на 

заняттях, тобто в навчально-мовленнєвій діяльності і презентують уявлення про додаткові 

потенційні педагогічні ресурси, які містить у собі мовленнєво-ігрова діяльність, зокрема вербальні 

ігри. Розроблено: систему вербальних ігор, мовленнєво-ігрових вправ і ситуацій, спрямованих на 

розвиток зв’язного мовлення; спецкурс „Мовленнєво-ігрова діяльність дітей в дошкільному 

закладі освіти” для вихователів системи післядипломної освіти та студентів дошкільних 

факультетів. Розроблена й апробована експериментально методика розвитку зв’язного мовлення 

дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності дає можливість: 

використовувати положення, висновки і рекомендації дослідження для вдосконалення методики 

навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дітей різних вікових груп; застосовувати основні 

положення дисертації у практиці роботи ДНЗ, у лекційних курсах „Дошкільної лінгводидактики” 



та „Методики організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ” у ВНЗ різних рівнів 

акредитації; в системі післядипломної підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в дошкільних закладах м. Тернополя (довідка від 25 

травня 2005), м.Ужгорода, м.Мукачева, м. Виноградова, м.Берегова, м.Іршави Закарпатської 

області (довідка №310 від 27.12.2004), Івано-Франківському обласному інституті післядипломної 

освіти (довідка № 01/ 387 від 03.09.2004), Львівському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 266 від 08.10.2004), Запорізькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 42 від 21. 11.2004), Навчально-виховному 

об’єднанні „Надія” „Школа 1-ІІІ ступенів – дошкільний заклад” №275 (довідка №2-К від 25 

листопада 2004). 

Достовірність результатів дослідження забезпечується: комплексним підходом до вирішення 

поставлених завдань; ґрунтовною підготовкою і проведенням експерименту із застосуванням 

методів, адекватних предмету і завданням дослідження; якісними і кількісними даними дослідного 

навчання; апробацією розробленої системи у практиці роботи дошкільних закладів.  

Апробація і впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертаційного дослідження 

доповідалися на міжнародних (Івано-Франківськ, 1995; Чернівці-Київ, 1996; Чернівці, 1996; Київ-

Чернівці, 1997; Рівне, 1999), всеукраїнських (Івано-Франківськ, 1996, 2004; Хмельницький, 2002, 

2004), міжвузівських (Умань, 1996) науково-практичних, науково-методичних конференціях, 

нарадах; обговорювалися на науково-методичних семінарах Південноукраїнського державного 

педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, на звітних наукових конференціях 

Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника впродовж 1996-2005рр., Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної освіти.  

Публікації. Результати дослідження відображено в 49 публікаціях автора, зокрема 26 статей у 

науково-фахових виданнях України, одноосібна монографія, спецкурс, 21 - в інших виданнях та 

збірниках матеріалів конференцій. 

Матеріали кандидатської дисертації „Методика розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку за текстами українських народних ігор”, захищеної у 1995 р., в тексті докторської 

дисертації не використовувалися. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти  розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел (426 найменувань), додатків. Зміст викладено на 405 сторінках 

тексту, до яких входять 30 таблиць, 11 схем, 8 рисунків й 2 діаграми, що займають 6 сторінок 

основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено його об’єкт, предмет, 

сформульовано гіпотезу і завдання, охарактеризовано методи дослідження, розкрито 



методологічні засади, наукову новизну, теоретичне і практичне значення здобутих результатів, 

подано дані щодо їх апробації. 

У першому розділі „Лінгводидактичні та психолінгвістичні засади розвитку усного 

мовлення” подано аналітичний огляд теоретичних і методичних праць, присвячених дослідженню 

усного мовлення; проаналізовано його види: діалогічне та монологічне мовлення; уточнено зміст 

понять „усне мовлення”, „діалогічне мовлення”, „монологічне мовлення”, „тип мовлення”. 

Проблема усного мовлення досліджувалася психологами (Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, 

О.Р.Лурія, І.О.Синиця та ін.) і мовознавцями (Д.Х.Баранник, В.В.Виноградов, Б.Н.Головін, 

Т.О.Ладиженська, В.Л.Щербакова та ін.). Під усним мовленням учені (Т.О.Ладиженська, 

І.О.Синиця) розуміють процес створення усних висловлювань та результат цього процесу – усне 

висловлювання. Усне мовлення – продуктивний тип мовленнєвої діяльності, за яким інформація 

передається за допомогою звуків мови. Усне мовлення – живе мовлення, яке не тільки 

вимовляється, звучить, а головне – створюється в лічені секунди, в момент говоріння. Це твірне, 

вимовне мовлення. 

Дослідники (В.В.Одинцов, В.В.Соколов) акцентують увагу на таких особливостях усного 

мовлення, як : надлишковість (повтори, різні пояснення, уточнення і т.ін.); економія (пропускає те, 

про що можна легко здогадатись); перебивання (самоперебивання); використання несловесних 

засобів спілкування: гнучкість голосу, жестів, міміки і т.ін.. 

Учені виокремлюють різні якості мовлення. Так, Н.Д.Бабич, В.Г.Костомаров, Т.О. Ладиженська 

наголошують на важливості таких якостей, як: правильність, точність, чистота, доречність та 

комунікативна доцільність. Б.Н.Головін, Д.Е.Розенталь виділяють: логічність, точність, 

правильність, виразність, дієвість. М.І.Пентилюк і М.М.Михайлов розглядають логічність, 

стислість, правильність, виразність та образність як основні якості мовлення. 

Залежно від характеру і змісту спілкування, комунікативних особливостей тих, хто спілкується, 

розрізняють діалогічне і монологічне мовлення.Під діалогічним мовленням розуміємо 

комунікативний акт, в якому має місце зміна ролей мовця і слухача. Він відбувається в певній 

ситуації спілкування і є її продуктом. Ситуація спілкування включає в себе обстановку, в якій 

протікає розмова, відносини між співрозмовниками, мов леннєве спонукання і процес 

діалогізування. 

Психологи розглядають процес діалогізування як складний психологічний акт, в якому основа 

утворення висловлювань у співрозмовників неоднакова. Так, започатковуючи діалог, його перший 

учасник оцінює комунікативні можливості партнера, орієнтується в обстановці і на цій основі 

складає свою програму мовлення, актуалізує мовленнєвий намір і тему. Другий співрозмовник, 

сприйнявши мовленнєве повідомлення, аналізує його і вимовляє свою репліку. Отже, 



співрозмовник повинен: повідомити інформацію, запросити її у партнера, привернути увагу до 

певного об’єкта чи події, висловити емоції і т.ін.  

У мовознавчій науці питання діалогічного мовлення досліджувалося такими вченими, як 

Г.А.Барінова, В.А.Бухбіндер, Т.Г.Винокур, Н.В. Володіна, Т.С. Дученко, Н.В.Шведова, Л.В.Щерба 

та ін. Лінгвістичний аспект діалогічного мовлення містить у собі низку особливостей, а саме: 

еліптичність, клішованість, фразеологічність, ситуативність і стилістичну диференційність. 

Монологічне мовлення у психологічному і лінгвістичному відношеннях – більш складна форма 

усного мовлення, оскільки це мовлення однієї особи до слухачів, воно більш розгорнуте, вимагає 

зосередженості пам'яті і уваги до змісту і форми мовлення. Монолог не підтримується ситуацією 

чи запитаннями, на відміну від діалогу, він здебільшого адресований не одній людині, а багатьом. 

Монологічне мовлення, як мовлення однієї особи, потребує розгорнутості, повноти, чіткості і 

взаємозв'язку окремих частин розповіді, вміння мовця зосередити свою думку на головному, не 

захоплюватися дрібницями, водночас говорити емоційно, жваво, образно. У монологічному 

мовленні наочно виступає усвідомлення дитиною мовленнєвої дії. У центрі побудови зв’язного 

висловлювання перебуває навчання вміння використовувати різноманітні засоби зв’язку (між 

словами, реченнями, частинами тексту), формування уявлень про структуру різних типів 

висловлювань – розповідь, опис, міркування та пояснення. 

Розповідь є однією з форм монологічного мовлення. Це текст, в якому речення перебувають у 

відношенні послідовності, що виражена співвіднесеністю модальних планів. У розповіді є три 

частини – зав’язка , кульмунація, розв’язка. 

Опис – це спеціальний текст, що започатковується загальною тезою, яка визначає і називає 

предмет чи об’єкт; надалі подаються ознаки, властивості, якості, дії; завершує опис підсумкова 

фраза, що дає оцінку предмета чи передає ставлення до нього. 

Міркування – це висловлювання, до якого входять причинно-наслідкові конструкції, запитання, 

оцінки. Воно містить тезу (початкове речення), доведення висунутого положення і висновок, що з 

нього випливає. Пояснювальне мовлення – складний тип мовлення, який вимагає чіткої структури, 

послідовності. Одна з особливостей пояснення в тому, що той, хто пояснює, в розгорнутій формі 

будує умовисновок, який дозволяє розкрити перед слухачем сутність об’єкта, що пояснюється, 

його зв’язки і відношення з іншими об’єктами. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що в дітей дошкільного віку наявні всі типи мовлення: 

розповідь, опис, міркування і пояснення. Водночас учені відзначають, що найбільш розвинутими 

типами мовлення є розповідь і опис, а такі типи, як міркування і пояснення вимагають навчання, 

оскільки на етапі дошкільного дитинства вони  тільки зароджуються. 

Розрізняють зовнішнє і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення – це мовлення, що доступне 

для зовнішнього сприйняття, обслуговує процеси комунікації, взаємодії між людьми. Внутрішнє 



мовлення – це схована вербалізація, за допомогою якої проходить логічна переробка чуттєвих 

даних. У дошкільному віці воно слугує мовним супроводом ігрових дій. 

Другий розділ „Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі 

дошкільного дитинства” присвячено дослідженню  лінгводидактичної та психологічної природи 

зв’язного мовлення, розкрито і науково обґрунтовано сутність понять „зв’язне мовлення”, „текст”; 

досліджено стан проблеми зв’язного мовлення в дошкільній лінгводидактиці. 

Аналіз психологічної, лінгвістичної й лінгводидактичної літератури з досліджуваної проблеми 

засвідчив різні підходи щодо її визначення. Так, психологи (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, 

С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін.) під зв’язним мовленням розуміють мовлення, форма якого 

закономірно пов’язана і визначається його змістом, а зміст є вираженням відповідного бажання 

або думки мовця. За визначенням лінгвістів (Е.О.Баринова, Б.М.Головін, М.П.Ерастова, 

І.С.Збарський та ін.), зв’язне мовлення – це мовлення, в якому виступають усі види зв’язку, що 

визначають співвіднесеність висловлювання об’єктивному світові, об’єкту спілкування та законам 

мови. Вчені лінгводидактичної галузі науки (А.М.Богуш, А.М.Бородич, М.С.Вашуленко, 

С.І.Дорошенко, М.Р.Львов, С.О.Караман, Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк та ін.) розглядають зв’язне 

мовлення як організовану за законами логіки, граматики й композиції єдність, що має тему, 

виконує певні функції, має відносну самостійність і завершеність, розчленовується на більш чи 

менш значущі структурні компоненти. 

Психологічна природа зв’язного мовлення, її механізми і процес становлення розглядалися в 

низці досліджень (Л.С.Виготський, Д.Б. Ельконін, І.О.Зимняя, М.І.Жинкін, О.О.Леонтьєв, 

О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, Ф.О.Сохін та ін.). Розкриваючи психологічні процеси, що є засадами 

мовленнєвої діяльності, дослідники виокремлюють насамперед мотивацію мовленнєвого 

висловлювання, розглядають мотив як імпульс, що дозволяє здійснити відбір слів, а предмет і мета 

майбутнього повідомлення визначають логічну послідовність і синтаксичну правильність 

мовленнєвого висловлювання. 

Найбільш повно психологічну сутність зв’язного мовлення дав С.Л.Рубінштейн. Учений 

розглядає феномен зв’язного мовлення з різних позицій. Зв’язним у специфічному, 

термінологічному значенні слова С.Л.Рубінштейн називає мовлення, що відображає в мовному 

плані всі суттєві зв’язки свого предметного змісту; це смислове розгорнуте висловлювання, яке 

забезпечує спілкування і взаєморозуміння між людьми, це мовлення, яке може бути зрозумілим 

лише на основі свого предметного змісту, відповідно до мовленнєвого контексту, саме тому його 

називають ще контекстним мовленням. 

У лінгвістиці зв’язне мовлення визначається як відрізок тексту, що має значну протяжність, 

розчленовується на більш чи менш закінчені частини і передає завершену тему (І.Р.Гальперін, 

Г.В.Колшанський, Л.М.Лосєва, О.В.Текучов). Прихильники логіко-граматичного напряму в 



лінгвістиці вважають основним у характеристиці зв’язного мовлення єдність та взаємозв’язок 

змісту і форми мовлення (Б.А.Ахмедов, Р.А.Будагов, Б.М. Головін, Н.П.Єрастов). Вони 

виокремлюють чотири групи зв’язків: логічна співвіднесеність мовлення з об’єктивним світом і 

мисленням; функціонально-стильова  співвіднесеність мовлення з об’єктивним світом і мисленням; 

функціонально-стильова співвіднесеність мовлення з партнерами спілкування; граматична 

співвіднесеність мовлення зі сферою спілкування. 

Методистами зв’язне мовлення розглядається як організоване за законами логіки, граматики і 

композиції єдине ціле, що має тему, виконує певну функцію (найчастіше – комунікативну), має 

відносну самостійність і завершеність, розчленовується на більш чи менш значущі структурні 

компоненти. Визначено  якості зв’язного мовлення, з-поміж яких нормативними прийнято 

вважати: точне, доречне, багате і виразне (Н.Д.Бабич, Н.П.Єрастов, Г.В.Колшанський, 

В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк). 

Поняття „текст” належить до категорії центральних, основних понять у системі роботи з 

розвитку зв’язного мовлення дітей. Науковий аналіз засвідчує існування відмінності між 

лінгвістичними (І.Р.Гальперін, М.П.Кочерчан, Л.М.Лосєва, Л.І.Мацько, О.С.Мельничук, 

М.Я.Плющ, З.Я.Тураєва та ін.), психологічними та психолінгвістичними (Є.М. Верещагін, 

Л.С.Виготський, М.І.Жинкін, І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Т.М.Ушакова, та ін.) 

підходами до визначення тексту. Психологічні проблеми тексту вивчалися О.О.Леонтьєвим, 

М.І.Жинкіним та ін.. Цілісність тексту, за О.О.Леонтьєвим, визначається змістом, що подається як 

„осмислена доцільна єдність”. М.І.Жинкін розвинув ідею внутрішньої будови тексту, оскільки 

найбільш повно думки людини виражаються у тексті.  

Психолінгвістика текст трактує як модель мовленнєвої діяльності найнижчого рівня абстракції, 

що корелюється з моделлю мовного стандарту і є передумовою створення цієї останньої. У 

сучасній лінгвістиці не існує єдиного тлумачення тексту, але всі дослідники, характеризуючи цю 

категорію, вказують на тематичну єдність, завершеність змісту, пов’язаність речень як основної 

ознаки зв’язного висловлювання. Вони вбачають у тексті насамперед мовленнєвий матеріал. 

Поряд з поняттям „текст” у науковий обіг уведено поняття „дискурс”. Вчені (Ю.Н.Караулова, 

А.Е.Кібирик, В.В.Красних та ін.) розглядають текст як одиницю дискурсу, оскільки текст 

безпосередньо пов’язаний з екстралінгвістичною реальністю. Текст – одиниця лінгвістичного 

аналізу, дискурс-комунікативного. Дискурс –  це мовленнєве висловлювання у всій повноті свого 

виразу (вербального, невербального, паралінгвістичного) з урахуванням усіх екстралінгвістичних 

факторів (соціальних, культурних, психологічних), що є суттєвими для успіху у взаємодії. 

У дошкільній лінгводидактиці проблема зв’язного мовлення висвітлюється в низці праць 

(А.М.Богуш, О.І.Білан, Н.В.Водолага, Н.В.Гавриш, А.А.Зрожевська, С.В.Ласунова, О.М.Лещенко, 

Н.В.Малиновська, Н.П. Орланова, Т.Г.Постоян, Г.В.Чулкова, С.К.Хаджирадєва, Л.І.Фесенко та 



ін.). Досліджено різні аспекти зв’язного мовлення. У процесі вивчення особливостей зв’язного 

мовлення дошкільників науковці встановили не лише вікові й індивідуальні властивості дитячого 

зв’язного мовлення, а й розкрили взаємозв’язок між структурою мовлення та його змістом, а 

також залежність цієї структури від різних форм спілкування дитини з її співрозмовником.      

У третьому розділі „Комунікативно-діяльнісний підхід до розвитку зв’язного мовлення 

дітей засобами гри” охарактеризовано феномен „діяльність”, розкрито види діяльності: 

навчальну, ігрову, мовленнєву; описано механізми породження висловлювань у процесі 

мовленнєвої діяльності, види мовленнєвої діяльності. 

Діяльність як психологічна категорія досліджувалася багатьма вченими (Л.С.Виготський, 

В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін та ін.). За О.М.Леонтьєвим, діяльність 

це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, що регулюється свідомою 

метою. В яких би умовах не протікала діяльність людини, якої б структури не набувала, її не 

можна розглядати поза суспільними відносинами, поза життям суспільства. Конституціональною 

характеристикою діяльності О.М.Леонтьєв визначає її предметність. Саме предмет діяльності 

надає їй визначену спрямованість. Предметом діяльності виступає її мотив, оскільки діяльність без 

мотиву не існує. Головними складовими людських діяльностей є мета, завдання, дії та операції. 

Механізми планування, контролю і регуляції діяльності досліджувалися низкою вчених 

(П.К.Анохін, М.С.Бернштейн, О.М.Леонтьєв та ін.). 

Проблема місця різних видів діяльності у психічному розвитку дитини достатньо повно 

представлена в сучасній дитячій психології (Л.І.Божович, Л.С.Виготський, О.В.Запорожець, 

В.К.Котирло, О.М. Леонтьєв, Д.Б.Ельконін та ін.).За їхніми даними, перехід від одного етапу 

вікового розвитку до іншого пов’язаний зі зміною одного виду провідної діяльності іншим, тобто 

діяльності, „розвиток якої обумовлює найважливіші зміни у психічних процесах і психічних 

властивостях особистості дитини на певній стадії її розвитку” (О.М.Леонтьєв). Провідна 

діяльність, за Д.Б.Ельконіним, це та діяльність, у середині якої зароджуються і виникають нові 

види діяльності. Кожний період характеризується своїм видом провідної діяльності. Провідним 

типом діяльності в дошкільному віці є ігрова діяльність. Саме ця наукова сентенція стала 

теоретичною платформою започаткованого нами дослідження. 

Проблема ігрової діяльності досліджувалась як психологами (Ю.А. Аркін, М.Я.Басов, 

П.П.Блонський, Л.С.Виготський, Н.Д.Виноградов, Д.Б.Ельконін, С.Л.Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе             

та ін.), так і педагогами (Л.В. Артемова, А.К.Бондаренко, Г.І.Григоренко, Р.І.Жуковська, В.Г. 

Захарченко, Т.О.Маркова, Д.В.Менджерицька, О.І.Сорокіна, О.П.Усова, Г.С. Швайко, 

К.І.Щербакова та ін.). Гра, на думку вчених, є виявом дитячої активності, спрямованої на 

засвоєння суспільного досвіду, оволодіння рідною мовою і спілкування. 



У дослідженнях О.М.Леонтьєва, Д.Б.Ельконіна, Р.Й.Жуковської, розвиток гри впродовж 

дошкільного віку проходить у напряму від гри предметної, що відтворює дії дорослих, до рольової 

гри, яка відбиває відносини між людьми. Ігрова діяльність, як  зазначають учені (О.В.Запорожець, 

В.В.Давидов, Н.Я.Михайленко), не створюється дитиною, а задається їй дорослими, які вчать 

дитину грати, знайомлять зі способом ігрових дій, що загально склалися. Саме у грі активізуються і 

розвиваються всі психічні процеси, формується особистість дошкільника, розвивається мовлення. 

Більшість учених (Д.Х.Баранник, І.К.Білодід, Є.М.Верещагін, І.О. Зимняя, О.О.Леонтьєв, 

О.О.Потебня, Л.В.Щерба та ін.) зголошуються на тому, що мова – специфічно людський, 

найважливіший засіб спілкування між членами певного колективу, а мовлення – практичне 

користування мовою з різними комунікативними, виражальними і пізнавальними цілями. Крім 

термінів „мова”, „мовлення”, в науковий обіг уведено поняття „мовленнєва діяльність”. 

Л.В.Щерба розглядає мовленнєву діяльність у трьох аспектах: „мовленнєва організація”, „мовна 

система”, „мовний матеріал”. Під мовною організацією автор розуміє організацію індивіда; під 

мовною системою - узагальнення правил; під мовним матеріалом - мовленнєву діяльність. 

Мовленнєва діяльність як процес установлення комунікації має два взаємопов’язаних боки: видачу 

інформації (кодування) та її сприймання і розуміння (декодування). До структури мовленнєвої 

діяльності входять: мовленнєвий акт, мовленнєві дії і операції, мовленнєва ситуація. Як бачимо, 

співвідношення понять „мова”, „мовлення” і „діяльність” не є простим, між ними існують складні 

діалектичні взаємовідносини, в яких відбивається методологічний принцип взаємозв’язку 

свідомості, особистості, мови і діяльності. Водночас простежується взаємозв’язок мови і мовлення 

з різними видами діяльності, особливо яскраво такий взаємозв’язок виступає на етапі дошкільного 

дитинства. Це дало підставу для виокремлення таких видів дитячої діяльності, як художньо-

мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, музично-мовленнєва, мовленнєвотворча, мовленнєво-

ігрова, що і стало предметом нашого подальшого дослідження. 

За характером мовленнєвого спілкування мовленнєва діяльність розподіляється на види, що 

реалізують усне спілкування (слухання, говоріння) та ті, що реалізують письмове спілкування 

(читання, письмо). 

Види усного спілкування характеризуються складною розумовою діяльністю з опорою на 

внутрішнє мовлення і механізм прогнозування. Єдине їх розмежування - це породження 

висловлювань для говоріння і сприйняття мовлення для слухання. У методичному відношенні 

важливим є те, що слухання і говоріння перебувають у тісному взаємозв’язку і сприяють розвитку 

один одного у процесі навчання. Відтак, будь-яка мовленнєва діяльність зазвичай забезпечується 

спільною роботою декількох аналізаторів, об’єднаних "єдиною робочою дією". Однак функція 

кожного аналізатора в будь-якому виді мовленнєвої діяльності залишається тільки 



диференційною, а взаємозв’язок між аналізаторами - динамічним, руховим, що змінюється при 

переході від одного виду мовленнєвої діяльності до іншої. 

У четвертому розділі „Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку” визначено 

взаємозв’язок  ігрової, мовленнєвої діяльності і спілкування на етапі дошкільного дитинства; 

подано класифікацію дитя чих ігор; охарактеризовано дидактичні, словесні, вербальні ігри, 

мовленнєві ігрові вправи і мовленнєві ситуації.  

У системі взаємодії діяльностей за функціональними ознаками пріоритетними є такі види, як 

пізнавальна, мовленнєва і комунікативна, оскільки вони супроводжують усі види діяльності. 

Дотично дітей дошкільного віку серед пріоритетних, стрижньових і взаємопов’язуючих, без 

сумніву, є ігрова діяльність. У ході гри діти мають можливість діяти, конкретні дії зумовлюють 

мовленнєву активність і водночас спрямовують розвиток гри. Гра – перехідна, проміжна ланка між 

повною залежністю мовлення від речей і предметних дій та свободою слова.  

Дослідженню гри як провідної діяльності дошкільників присвячені праці Ш.О.Амонашвілі, 

Л.В.Артемової, Т.О.Маркової, Д.Т. Менджерицької, Є.І.Тихеєвої, О.І.Сорокіної, Є.І.Удальцової, 

О.П.Усової та ін. Учені дійшли висновку, що гра може виступати засобом, який пов’язує різні 

види діяльності: ігрову, комунікативно-мовленнєву і навчально-мовленнєву. Виокремивши гру як 

вид діяльності, що посідає найважливіше місце в розвитку дітей дошкільного віку, зауважимо, що 

гра дитини – це не тільки згадка про пережите, а й творча переробка пережитих вражень, 

комбінування їх і відображення в мовленнєвому плані; вона є найефективнішим засобом вияву 

мовленнєвої активності дітей. Гра є інтерактивною, оскільки для того, щоб грати, дитина повинна 

взаємодіяти з різними предметами та іншими особами, впливати на цю особу або предмет, 

реагувати на зміни, які вона викликає. Ця діяльність є взаємною, навіть, предмети “реагують”, 

коли з ними грають. Гра є відкритою, образною, виразною, творчою, різноманітною. У 

найкращому варіанті відсутні переможці і переможені. Коли діти грають, вони зайняті процесом, 

де все, що вони роблять (якщо це не завдає шкоди їм та тим, хто їх оточує), є прийнятним і 

характеризує цінність цієї діяльності. Водночас тільки грою діяльність дитини не обмежується. 

Доведено, що оволодіння діяльністю охоплює такі взаємопов язані між собою базисні властивості 

особистості: ініціативність, активність, свободу вибору і відповідальність. Дитина усвідомлює 

себе як індивідуальність тоді, коли може здійснити діяльність за своєю ініціативою й уявити собі її 

наслідки. Це дитина може зробити тільки завдяки мовленню, що супроводжує всі види діяльності. 

У грі дитина спілкується з іншими її учасниками. Мовчазної гри не буває. Відтак, М.І.Лісіна в 

результаті довготривалих досліджень дійшла висновку про наявність ще одного виду провідної 

діяльності – спілкування, яке супроводжує ігрову та інші види діяльності. Її погляд на діяльність 

спілкування як провідний вид підтримують і такі вчені, як Б.Г.Ананьєв, О.О.Бодальов, 

Т.В.Драгунова, Д.Б.Ельконін, Р.А.Максимова, Т.Ф.Федотова та ін. 



Психологи розуміють спілкування (О.О. Бодальов, Р.А. Максимова, Т.Ф. Федотова) як один з 

видів людської діяльності, в ході якої відбувається пізнання фактів дійсності і формується 

суб’єктивне відношення до неї. Мовленнєве спілкування – одна з найбільш складних і досконалих 

форм спілкування. Спілкування як і будь-який інший вид діяльності має мотиви, предмет, зміст, 

засоби, результат. Предметом спілкування є інша людина, партнер, який одночасно виступає і 

суб’єктом спілкування. Потреба спілкування визначається як бажання і прагнення людини до 

пізнання, оцінки інших. Згідно концепції О.О.Леонтьєва,  мотивами можуть бути якості партнера, 

що стимулюють спілкування. Дослідник уважає, що для досягнення ефективності спільної 

діяльності необхідно, щоб її учасники правильно розуміли й оцінювали себе і своїх партнерів. 

Суб єктивне переживання, потреба спілкування відчувається як інтерес до інших людей, спільних 

дій (бажання розповісти, домовитись у грі). Отже, можна вести мову про мовленнєво-ігрову 

діяльність як різновид діяльності дітей дошкільного віку і водночас ефективний засіб 

мовленнєвого розвитку дитини. Ігрова діяльність дозволяє створити життєві ситуації, що 

стимулюють мовленнєву активність та спілкування дітей і сприятимуть мовному і лінгвістичному 

розвитку дітей.  

Мовленнєво-ігрова діяльність - двокомпонентний утвір, в основі якого лежить розвиток 

дитячого мовлення засобами гри. Як  складне педагогічне явище, мовленнєво-ігрова діяльність 

базується на ігрових методах навчання дітей дошкільного віку. 

Словесна гра – це гра, змістом якої виступає мовленнєве висловлювання; засобом реалізації 

ігрової дії і ігрового задуму є слово; результатом гри – породження нового висловлювання – 

тексту. Це природний спосіб організації спілкування дітей дошкільного віку, оскільки вона 

невимушено залучає дітей в міжособистісне спілкування. Поруч із словесними іграми у 

психологічній та лінгвістичній літературі використовують термін „вербальні ігри”. 

Під вербальними іграми  розуміємо ігри, спрямовані на вирішення мовленнєвих завдань, 

змістом яких виступає безпосередньо мовлення, мовленнєві висловлювання різного типу, що 

побудовані за змістом художніх текстів. Вербальні ігри поділяємо на репродуктивні 

(відтворювальний характер) та творчі (творча інтерпретація). До вербальних репродуктивних ігор 

належать: ігри-драматизації, за змістом літературних творів, ігри інсценізації, ігрові мовленнєві 

вправи і ситуації; до творчих: сюжетно-рольові ігри, театралізовані, режисерські та ігри-

небувальщини. 

Викладу експериментальної методики в п’ятому розділі „Експериментальне дослідження 

розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності дітей старшого дошкільного 

віку” передувало дослідження стану ігрової діяльності в розвитку мовлення дітей в сучасних 

дошкільних закладах та теоретичне обґрунтування системи педагогічної роботи з розвитку 

зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності. Подано результати експериментального 



дослідження, що проводилось із 1996 до 2004р. включно, і було спрямоване на вивчення 

стрижньових питань мовленнєво-ігрової діяльності дошкільників; визначено сутність понять 

„мовленнєво-ігрова компетенція”, „ігрова компетенція”. 

Вивчення стану організації мовленнєво-ігрової діяльності в дошкільних закладах (аналіз 

чинних програм, педагогічної документації, анкетування вихователів, педагогів-методистів, 

студентів випускників та батьків, аналіз методичних посібників для дошкільних навчальних 

закладів) засвідчив, що мовленнєві ігри у програмах не посідають належного місця. У розділі 

„Гра” недостатньо висвітлюється завдання з формування зв’язного мовлення дітей дошкільного 

віку. У БКДО у змістовій лінії „Світ гри” відсутні показники щодо сформованості в дітей 

відповідних мовленнєвих умінь і навичок, пов’язаних з ігровою діяльністю дітей. У навчально-

виховній роботі вихователі використовують словесні ігри, ігрові вправи й ігрові мовленнєві 

ситуації на заняттях і в повсякденному житті, проте їх кількість і тематика надзвичайно обмежена, 

не було визначено мету щодо розвитку зв’язного мовлення дітей. Вихователі не планують 

вербальні ігри з метою розвитку зв’язного мовлення. Результати анкетування довели, що 

вихователі не знають і не планують мовленнєві ігри з розвитку монологічного і діалогічного 

мовлення, недостатньо використовують мовленнєві ігрові вправи і ситуації в роботі з дітьми. У 

дошкільних навчальних закладах майже зовсім не проводиться робота з вихователями і батьками 

щодо організації ігрової діяльності дітей, а майбутні вихователі не достатньо обізнані з 

вербальними іграми, тому не можуть послугуватися цими знаннями в роботі з дошкільниками. 

Аналіз навчальних збірок для дошкільників засвідчив незначну кількість ігор, спрямованих на 

розвиток зв’язного мовлення дошкільників, в яких здебільшого не передбачаються мовленнєві 

завдання. До того ж переважали збірки, видані російською мовою.  

Причинами недостатньої роботи практиків щодо використання ігрової діяльності в розвитку 

зв’язного мовлення дітей виступили: відсутність підрозділу в програмах розвитку, виховання і 

навчання дітей у ДНЗ „Мовленнєво-ігрова діяльність”; у розділах варіативних програм „Ігрова 

діяльність”, „Ігри дітей”, у змістовій лінії Базового компонента дошкільної освіти „Світ гри” 

відсутні завдання (вміння і навички) з розвитку мовлення дітей; відсутність в Україні відповідної 

методичної літератури з організації мовленнєво-ігрової діяльності в дошкільних навчальних 

закладах; необізнаність вихователів з іграми різної класифікації, які сприяли б розвитку мовлення 

дітей; недостатня підготовка майбутніх вихователів до здійснення і організації мовленнєво-ігрової 

діяльності з дітьми у процесі їхнього навчання у вищих педагогічних закладах.  

Теоретичними засадами організації експериментального дослідження виступили: культурно-

історична теорія розвитку психіки дитини (Л.С.Виготський) та культурологічна концепція 

розвитку мовлення і навчання мови (В.Гумбольдт, М.С.Каган, В.А.Маслова, В.С.Мухіна, О.О. 

Потебня, Є.РТарасов та ін); комунікативно-діяльнісний підхід до розвитку мовлення (А.М.Богуш, 



Н.В.Гавриш, І.О.Зимняя, О.М.Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, М.І.Лісіна, І.О.Луценко, А.К.Маркова, 

Т.О.Піроженко та ін.); системний підхід до організації мовленнєво-ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку (А.М.Аверьянов, Ю.К.Бабанський, Т.О.Ільїна, О.Г. Ільченко, М.С.Каган, 

О.І.Уємов, П.Т.Фролов та ін); функціональний характер мовленнєво-ігрової діяльності 

(А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, Д.Б.Ельконін, О.О.Леонтьєв та ін.); вчення про механізми породження 

висловлювання (Т.В. Ахутіна, М.І.Жинкін, О.О.Леонтьєв, Т.М.Ушакова та ін.); принципи 

організації мовленнєво-ігрової діяльності (А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, І.О. Зимняя); стадіальний 

характер розвитку дитячої активності у грі (А.М. Богуш, Г.І.Григоренко, Р.Й.Жуковська, 

Є.В.Зворигіна, С.Л.Новосьолова, В.І. Яшина та ін.); змістові лінії Базового компонента дошкільної 

освіти (А.М. Богуш, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко). 

У межах діяльнісного підходу до розвитку психіки дитини (Б.Г. Ананьєв, Л.В.Виготський, 

О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін.) свідомість і діяльність розглядаються в єдності. Діяльність 

розуміють: як умови виникнення, фактор формування, об’єкт спрямування свідомості людини;  

форма активності людини; регулятор поведінки і дій людини. Людина живе в соціумі, що 

забезпечує її життєдіяльність і розвиток через спілкування (комунікацію) з іншими людьми. Зміст 

спілкування, відносин і взаємовідносин відображено в мові, в мовному знаку. Відтак, мовний знак 

виступає знаряддям спілкування, засобом пізнання довкілля і культури народу, її національних 

особливостей. Завдяки розвитку спілкування і пізнання, зазначає Б.Г.Ананьєв, у процесі навчання і 

виховання, їх взаємодії і злиття в різноманітних формах виникає на їх основі така „синтетична” 

форма діяльності, як ігрова. 

В ігровій діяльності відбувається пошук предметів - замісників і символічне зображення 

предметних дій, що передають характер відносин між людьми, форми і типи їхнього спілкування. 

Ігрова діяльність тренує знакову функцію: заміщення знаками і знакові дії. Ігрова діяльність 

виступає засобом пізнання культури свого народу, його традицій, обрядів, звичаїв. Відтак, у 

дитячих іграх яскраво відображується взаємозв’язок національної культури народу і його мови, 

взаємозв’язок пізнання, спілкування і діяльності дитини, що і становить сутність мовленнєво-

ігрової діяльності. 

Мовленнєво-ігрова діяльність – це діяльність, що вимагає використання набутих раніше знань, 

мовленнєвих умінь і навичок у нових зв’язках і обставинах. У цій діяльності діти, на основі 

набутих уявлень про предмети, уточнюють і поглиблюють свої знання. Основою для мовленнєво-

ігрової діяльності є сформовані уявлення про побудову ігрового сюжету,  різноманітні ігрові дії з 

предметами, засвоєні мовленнєві вміння і навички. Як форма навчання дітей, мовленнєво-ігрова 

діяльність виконує  пізнавальну і розважальну функції. Однією з найважливіших функцій ігрової 

діяльності є функція мовленнєвого спрямування. Мовленнєво-ігрові дії гравців спрямовані на 

інших учасників гри. У процесі гри дитина користується як діалогічним, так і монологічним 



мовленням. Саме в ігровій діяльності яскраво виявляється образність і виразність дитячого 

мовлення, в якому поєднуються мовні і немовні засоби виразності. Мовленнєво-ігрові дії 

виступають і засобом творчого мовленнєвого самовираження (Л.І.Березовська). Як самостійний 

вид діяльності, мовленнєво-ігрова діяльність - це процес, що ґрунтується на інтересі дитини до 

гри, її правил і дій. У кінцевому результаті мовленнєво-ігрова діяльність спрямована на розвиток і 

вдосконалення мовлення дітей.  

Наступним теоретичним підґрунтям організації дослідження виступило врахування 

фізіологічних і психологічних механізмів породження зв’язного висловлювання. Як відомо, 

дитина не народжується з готовим мовленням. Оволодіння мовою – це складний процес, поява і 

розвиток якого залежить від багатьох факторів. Формування у старших дошкільників умінь 

користуватися мовними засобами у процесі сприймання і продукування текстів усної форми – 

провідне завдання у навчанні дітей зв’язного мовлення. Набуття дітьми елементарної 

лінгвістичної освіти має тісно пов’язуватись з опануванням основних рис мовленнєвої культури, 

що передбачає вміння комплексно застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації. 

При організації експериментального дослідження  ми враховували наукові доробки вчених 

(А.М.Богуш, Г.І.Григоренко, Р.Й.Жуковська, Є.В. Зворигіна, С.Л.Новосьолова, В.І.Яшина та ін.) 

щодо стадійного характеру загальної активності дітей у грі, які були нами використані для 

виокремлення стадій розвитку мовленнєвої активності в мовленнєво-ігровій діяльності.  

Ігрова компетенція – це сформованість у дітей ігрових дій, ініціативність, їхня самостійність в 

ігровій діяльності; творче відображення реальних і казкових ситуацій; ініціювання і розгортання 

ігрового задуму і сюжету гри; вміння об’єднуватись з однолітками на основі ігрового задуму, 

рольової взаємодії, особистих уподобань; дотримання норм та етикету спілкування . 

Мовленнєво-ігрова компетенція – це комплексна характеристика особистості, 

полікомпонентний утвір, чинниками якого виступають діалогічна, монологічна, когнітивно-

мовленнєва, виразно-емоційна, оцінно-етична, театрально-ігрова та ігрова компетенції. 

У дослідженні було визначено показники  (діалогічна, монологічна та ігрова компетенції) і 

критерії розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності. Критеріями діалогічної 

компетенції виступили: кількість діалогічних єдностей, вміння будувати діалог, трилог, полілог, 

функціональні типи діалогу, виразні засоби мовлення;  критеріями монологічної компетенції було 

обрано: вміння будувати різні типи розповідей, кількість речень у тексті розповіді, типи речень 

(прості, поширені, складні), наявність образних виразів у тексті розповіді; критеріями ігрової 

компетенції стали: вміння дітей пояснити гру, самостійність та ініціативність в організації ігор, 

розгортанні дітьми ігрового задуму, сюжету гри, творче відображення реальних і казкових ситуацій, 

вживання дітьми мовленнєвого етикету під час спілкування у грі (формування мовленнєвого 

етикету у грі). 



Окреслені критерії і показники виступили підґрунтям для виокремлення рівнів розвитку 

зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності: високий, 

достатній, середній і низький. 

Високий рівень. Дитина активна у спілкуванні, вміє слухати і розуміє мовлення, будує 

спілкування з урахуванням ситуації. Діалог довготривалий. Кількість діалогічних єдностей 7-8. 

Самостійно формулює запитання, відповідає поширеними реченнями на запитання товариша, 

використовує різні типи діалогічних єдностей: запитання-відповідь, повідомлення-запитання, 

спонукання-повідомлення; функціональні типи діалогу: домовленість, розпитування, обмін 

враженнями та обговорення. Уміло поєднує мовні й немовні засоби виразності; вміє будувати 

трилог, полілог, підтримувати групову бесіду. Вміє самостійно складати всі типи розповідей: 

сюжетні, творчі, описові, розмірковування; давати адекватну назву розповіді. Складає план своєї 

розповіді; дотримується композиційної структури побудови розповіді; виокремлює всі ознаки (до 

7-8) предмета чи об’єкта опису; наводить адекватні аргументи щодо обґрунтування своїх доказів 

(до 5 і більше) у розповідях-розмірковування. Кількість речень у тексті розповіді до 10 і більше, 

при цьому використовує всі типи речень; наявні образні вирази (до 3 і більше) в тексті розповіді. 

Знає тексти ігор і адекватно їх відтворює, не відволікаючись від тексту. Самостійно пояснює хід і 

правила гри, показує ігрові дії,  організовує знайому гру з іншими дітьми. Самостійно і творчо 

розігрує казкові і реальні ситуації за змістом знайомих казок і оповідань: розподіляє ролі, добирає 

атрибути, домовляється про гру, розігрує текст. У процесі гри без нагадування використовує 

формули мовленнєвого етикету як у діалогічному, так і монологічному мовленні. 

Достатній рівень. Дитина вміє слухати і розуміє мовлення, бере участь у спілкуванні. Складає 

діалог без допомоги педагога. Діалог тривалий. Кількість діалогічних єдностей 5-6. Користується 

такими функціональними типами діалогів, як: домовленість, розпитування, обмін враженнями; 

використовує діалогічні єдності: запитання – відповідь, повідомлення – запитання. Користується 

невербальними засобами виразності, володіє інтонацією та силою голосу, будує трилог. Уміє 

самостійно складати всі типи розповідей: сюжетні, творчі, описові, розмірковування; дає 

адекватну назву розповіді. Складає план своєї розповіді; дотримується композиційної структури 

побудови розповіді; виокремлює всі ознаки (до 7-8) предмета чи об’єкта опису; наводить адекватні 

аргументи щодо обґрунтування своїх доказів (до 5 і більше) у розповідях –розмірковування. 

Кількість речень у тексті розповіді до 10 і більше, при цьому використовує всі типи речень; наявні 

образні вирази (до 3 і більше) в тексті розповіді. Знає текст гри, самостійно пояснює хід, правила 

гри і показує ігрові дії, проте організувати знайому гру з іншими дітьми їй не вдається. Розігрує 

казкові та реальні ситуації за змістом знайомих казок і оповідань: розподіляє ролі, добирає 

атрибути, розігрує текст. У ході гри як у діалогічному, так і монологічному мовленні використовує 

всі формули мовленнєвого етикету, окрім компліменту. 



Середній рівень. Дитина бере участь у спілкуванні здебільшого за ініціативою інших. Діалог 

будує з допомогою педагога, використовуючи прості, короткі однослівні речення. Діалог 

короткотривалий. Кількість діалогічних єдностей 3-4. Правильно будує прості типи діалогічних 

єдностей: запитання – відповідь, повідомлення – запитання та діалогів: домовленість, 

розпитування. Володіє розповідною інтонацією та найбільш поширеними невербальними 

засобами виразності. Складає здебільшого сюжетні та описові розповіді; дає випадкову назву 

розповіді; планує свою розповідь за допомогою вихователя; частково дотримується композиційної 

структури побудови розповіді; виокремлює 3-4 ознаки предмета або об’єкта опису. Кількість 

речень у тексті розповіді 5-6. Наявні паузи, незначні пропуски тексту. Речення здебільшого прості, 

відсутні образні вирази. При відтворенні тексту використовує слова-замінники, пояснює частково 

хід або правила гри, не може організувати гру. За допомогою дорослого розігрує казкові та реальні 

ситуації, відтворює зміст близько до тексту, ігрові дії відсутні. У процесі гри використовує 

формули мовленнєвого етикету: вітання, прохання, знайомство як у діалогічному, так і 

монологічному мовленні. 

Низький рівень. У дитини відсутня самостійність та ініціативність, постійно потребує 

допомоги педагога. Відповідає одним словом, не вміє правильно сформулювати запитання. 

Кількість діалогічних єдностей 1-2. Використовує простий тип діалогічних єдностей: запитання - 

відповідь. Не вміє користуватися мовними засобами виразності. Невербальні засоби виразності 

використовує рідко. Зазнає значних труднощів під час складання різних типів розповідей, дає 

випадкову назву розповіді. Не вміє самостійно планувати свою розповідь; композиційна структура 

побудови розповіді порушена; виокремлює 1-2 ознаки об’єкта опису. Кількість речень у тексті 

розповіді до 4. Використовує прості непоширені речення, що межуються з довготривалими 

паузами та позбавлені образних виразів. Не знає повністю текст гри, відмовляється пояснити та 

організувати гру. Не вміє самостійно розігрувати текст казкової та реальної ситуації. Серед 

формул мовленнєвого етикету, при нагадуванні, використовує тільки вітання, прощавання.  

Визначенню загальних рівнів розвитку зв’язного мовлення передувало виявлення щаблів 

розвитку мовлення за кожним критерієм. Кількісні дані щаблів розвитку діалогічної компетенції 

засвідчили, що на високому щаблі перебувало по 14% дітей експериментальної і контрольної груп. 

На достатньому щаблі було виявлено 20% дітей експериментальної та 18% -   контрольної груп. 

На середньому щаблі розвитку знаходилося 30% дітей експериментальної та 32% – контрольної 

груп. На низькому - по 36% дітей експериментальної та контрольної груп. 

Кількісні дані щодо щаблів розвитку монологічної компетенції дітей виявили, що лише 6% 

дітей експериментальної і контрольної груп досягли високого щабля розвитку монологічної 

компетенції. Достатній щабель було відзначено в 16% дітей експериментальної і 12% – 

контрольної груп. Переважна більшість дітей перебувала на середньому щаблі розвитку 



монологічного мовлення (46% - в експериментальній і 44% - у контрольній групах). Низький 

щабель було зафіксовано у 32% дітей експериментальної та 38% - контрольної груп. 

Щодо кількісних даних щаблів розвитку ігрової компетенції, то вони виявилися такими: ні в 

експериментальній, ні в контрольній групах не було виявлено дітей із високим щаблем розвитку 

ігрової компетенції за визначеними нами показниками. Достатній щабель був характерний лише 

для 2% дітей експериментальної групи. На середньому - перебувала більшість дошкільників (86%  

- в експериментальній і 84% - у контрольній групах). Низький щабель розвитку ігрової 

компетенції засвідчили 12% дітей експериментальної і 16% - контрольної груп. 

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що переважна більшість дітей 

перебувала на середньому (54% - експериментальної і контрольної груп) і низькому (27% - 

експериментальної і 30% - контрольної груп) рівнях розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-

ігровій діяльності. На високому рівні було всього по 6% дітей в обох групах і на достатньому: 13% 

дітей в експериментальній і 10%  -  у контрольній групах. 

Лінгводидактичними принципами розробки експериментальної методики, спрямованої на 

розвиток зв’язного мовлення у мовленнєво-ігровій діяльності виступили такі: принцип 

комунікативної спрямованості навчання; потреби дитини в закріпленні набутих раніше знань; 

емоційності гри, партнерства; принцип забезпечення максимальної мовленнєвої активності; 

врахування єдності виховних, мовленнєвих і пізнавальних завдань; єдності свідомості й діяльності 

у процесі розвитку зв’язного мовлення; дотримання зв’язності висловлювання на основі активної 

пізнавальної діяльності. Принципи домінуючої ролі ігрової діяльності та емоційної насиченості 

заняття були втілені у процесі розробки вербальних ігрових ситуацій і вправ, спрямованих на 

формування вмінь і навичок зв’язного мовлення. Під час навчання ми використовували також 

багатоступеневий підхід як методичний принцип навчання. 

Нами було визначено педагогічні умови розвитку зв’язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності, а саме: 

- взаємозв’язок (інтеракція) навчально-мовленнєвої, мовленнєвої, комунікативної та провідної – 

ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку;  

- формування мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для побудови зв’язних висловлювань; 

- єдність сформованості діамонологічної та ігрової компетенцій щодо розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності; 

- максимальне занурення дітей в мовленнєво-ігрову діяльність; 

- використання системи вербальних ігор, мовленнєвих ігрових вправ і ситуацій, спрямованих на 

розвиток зв’язного мовлення дітей. 

На основі означених вище теоретичних позицій було розроблено функціональну модель 

розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності, 



яка обіймала три етапи: мовленнєво-стимулювальний, продуктивно-діяльнісний і креативний              

(див схему). Безпосередньому навчанню дітей передував підготовчий етап, метою якого була 

підготовка педагогічних кадрів до експериментальної роботи. Враховуючи одержані дані 

пошуково-розвідувального експерименту щодо обізнаності вихователів-практиків і студентів-

випускників дошкільних факультетів з методикою розвитку мовлення дітей в мовленнєво-ігровій 

діяльності та озброєності їх відповідною методичною літературою, було розроблено спецкурс 

"Мовленнєво-ігрова діяльність дітей у дошкільних закладах освіти" для вихователів 

післядипломної системи освіти та студентів випускних курсів. Метою спецкурсу було озброєння 

вихователів експериментальних груп теоретичними знаннями, а також практичними вміннями і 

навичками щодо організації мовленнєво-ігрової діяльності з дітьми в дошкільному закладі. 

Спецкурс читався на базі обласних інститутів післядипломної освіти та студентам старших курсів, 

які проходили практику в експериментальних ДНЗ. Вихователів було ознайомлено з провідною 

діяльністю  дітей дошкільного віку – ігровою; розкрито сутність і характеристику навчально-

мовленнєвої діяльності, мовленнєвої, комунікативної, мовленнєво-ігрової, показано їх 

взаємозв’язок на етапі дошкільного дитинства. Педагоги ознайомились з наявною класифікацією 

ігор у дошкільній педагогіці, сутністю і характеристикою словесних і вербальних ігор, системою 

ігрових мовленнєвих вправ та ігрових мовленнєвих ситуацій, методикою їх проведення. На 

лабораторних заняттях під нашим керівництвом розроблялись вербальні ігри за змістом художніх 

творів, мовленнєві ігрові вправи, ситуації; складали експериментальні конспекти занять, 

спрямованих на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій 

діяльності, складали перспективні плани роботи на кожний квартал і на рік. Крім того було 

розроблено систему ігрових мовленнєвих вправ для навчання дітей в ігровій формі будувати 

діалог у різних життєвих ситуаціях, а саме: "Знайомство", "Вітання", "Прощання", "Прохання", 

"Звертання", "Подяки", "Співчуття", "Комплімент", "Вибачення", "Згода, відмова, заборона, 

дозвіл", "Вручення подарунків на день народження, свято", "Розмова по телефону", "Зустріч на 

вулиці", "Розмова з другом (подругою)", "Розмова з дорослими", "Розмова казкових героїв", 

"Зустріч новенького" і т. ін. До кожної ситуації було складено тематичний словник мовленнєвих 

штампів, реплік, формул мовленнєвого етикету, які ми вводили поступово у словник дитини і 

активізували у процесі побудови діалогічних єдностей. 

Метою першого – мовленнєво-стимулювального етапу був розвиток у дітей діалогічного і 

монологічного мовлення дітей засобами ігор. На цьому етапі на мовленнєвих заняттях, іграх-

заняттях та у процесі вербальних ігор знайомили дітей і вчили їх будувати такі типи діалогу: 

розпитування, домовленість, обговорення, обмін враженнями і монологу: опис, розповідь, 

розмірковування, пояснення. На першому етапі реалізувались такі педагогічні умови: єдність 

сформованості діамонологічної та ігрової компетенції; формування умінь і навичок зв’язного  
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мовлення, для побудови зв’язних висловлювань. Провідною виступила навчально-мовленнєва 

діяльність. Оскільки засобом розвитку зв’язного мовлення дітей було обрано мовленнєво-ігрову 

діяльність, то цей вибір зумовив і такі форми навчання, як мовленнєві ігри-заняття, мовленнєві 

ігрові вправи і мовленнєві ігрові ситуації. На першому постанов чому занятті дітей познайомили з 

"Країною Телепузиків", герої яких були надалі постійно діючими особами в різних ігрових 

мовленнєвих вправах і ситуаціях. Для розвитку діалогічного мовлення було розроблено систему 

мовленнєвих вправ, а саме: тренувальні: підстановочні ("Зустріч на вулиці", "Телефонна розмова", 

"Улюблений герой", "Що ти думаєш про це?") і трансформаційні ("уявіть, що ви...", "Розпитай 

друга про...","Про що говорили друзі?", "Продовж далі", "Про що розмовляють діти?"); 

комунікативні: питально-відповідні ("Запитай у телепузика, з яким ти щойно познайомився...", 

"Швидко дай відповідь на запитання", "Хто більше запитає?") і реплікові ("Заборонені слова", 

"Ланцюг слів", "Зустріч друзів"); описові: репродуктивні ("Закінч речення", "Скажи правильно", 

"Де зроблено помилку?"), ситуативні ("Відгадай за описом?", "Продовж далі", "Аукціон іграшок") 

і композиційні ("Опиши картинку", "Буває чи не буває", "Придумай гру", "Вмій пояснити"). 

Тренувальні ігрові вправи забезпечували частотну повторюваність одних і тих самих мовленнєвих 

зразків, у нашому випадку – типів і форм діалогу. Серед тренувальних вправ використовували 

насамперед  підстановочні, метою яких було засвоєння дітьми готових мовленнєвих зразків, 

мовленнєвих моделей, різних типів діалогу шляхом повторення та імітації в ігровій формі. 

Підстановочні вправи використовувались тільки на початковому етапі формування діалогу, коли 

потрібно було запам’ятати нову діалогічну єдність. Хоча структурне співвідношення реплік у них 

повне, діти мали можливість самостійно обирати те, що їм потрібно. Це певною мірою 

наближувало навчальну розмову до природного спілкування дітей. Поступово постановочні 

вправи замінювались трансформаційними. Під трансформаційними вправами розуміємо 

мовленнєво-ігрову діяльність дітей, що передбачає видозміну певного висловлювання, заміну 

(зміну, підстановку) його основної лексико-граматичної структури за запропонованою моделлю 

або інструкцією. При цьому смисловий бік трансформованого висловлювання зазнала значної 

зміни залежно від мети, типу і конкретної форми ігрової вправи. Метою трансформаційних вправ 

було навчання дітей продукувати нові висловлювання при побудові діалогу на основі мовленнєвих 

зразків (моделей).  

Метою комунікативних вправ було навчання дітей звертатись із запитаннями і відповідати на 

них, розпитувати інших. З поміж комунікативних вправ було обрано питально-відповідні та 

реплікові вправи. Питально-відповідні вправи передбачали досить мобільні, прості і водночас 

комунікативні форми роботи, що розвивали навички усного мовлення. мовна реакція 

спрямовувалася лише загальним комунікативним завданням (інструкцією). Діти самі на основі 

раніше засвоєних мовних форм і власної смислової програми продукували висловлювання – 



репліки. Для розвитку монологічного мовлення використовували описові ігрові вправи, вербальні 

ігри та ігрові мовленнєві ситуації. Дітей вчили складати описи, сюжетні розповіді, розповіді 

міркування і пояснення. 

Метою другого – продуктивно-діяльнісного етапу було активізація підготовленого діалогічного 

і монологічного мовлення дітей в ігровій діяльності. На означеному етапі реалізувались такі 

педагогічні умови, як використання системи вербальних ігор, мовленнєвих ігрових вправ і 

ситуацій; взаємозв'язок мовленнєвої, навчально-мовленнєвої та ігрової діяльності. На 

продуктивно-діяльнісному етапі провідною була мовленнєва діяльність.  На цьому етапі ми 

знайомили дітей із структурою діалогу, а саме: з діалогічною єдністю, вчили їх будувати 

мікродіалог, розгортати діалог; стимулювали вживання формул мовленнєвого етикету; 

дотримуватися мовних і немовних виразних засобів мовлення в різноманітних ігрових 

мовленнєвих ситуаціях і вербальних іграх. Знайомили дітей із структурою різних типів монологу: 

опис, розповідь, розмірковування, пояснення ігор; спонукали їх  вживати різні типи висловлювань 

в активній мовленнєво-ігровій діяльності. Вправи виконувались у ситуації: "вихователь-дитина", 

"дитина-вихователь", "дитина-дитина" ("Скажи про себе", "Незгоден", " Оживи картинку", "Хто 

сказав "комплімент", "Вручення подарунків", "Імітація", "У кого, який настрій", "Складання 

загадок описів", "Опиши героя улюбленої казки", "На гостини до лісовичка", "Склади розповідь-

квітку", "Довідкова служба", "Новини" і т. ін.). 

На третьому – креативному - етапі було створено необхідні умови для самостійної мовленнєво-

ігрової діяльності дітей, у процесі якої діти ставилися в ігрові мовленнєві ситуації, що 

стимулювали їх до побудови різних типів діалогу і монологу, трилогу, полілогу. Дітям потрібно 

було організувати і пояснити гру, продовжити гру, змінити її сюжет або дійових осіб (ролі), 

виявити свої творчі здібності. На цьому етапі використовувались ігри-драматизації за змістом 

художніх творів, театралізовані ігри ("Сторінками улюблених казок", "Казкове лото", "Подорож до 

країни казок", "Казкова плутанина", "Моделюємо казку", "Кольорові казки", "Слон у шафі" і т. ін.), 

стимулювали дітей до організації самостійної мовленнєво-ігрової діяльності. 

Кожний спосіб побудови гри вимагав від партнера специфічних мовленнєвих висловлювань 

пояснювального характеру. При ускладненні змісту гри, пропонували дітям більш докладно 

пояснити партнеру подію, яку дитина хоче відтворити у грі  ("Давай пограємося так, ніби у мене 

сьогодні день народження. Я буду іменинником, а ти гостем..."), це давало змогу партнеру 

продумати свої дії відповідно до ситуацій. Спільне складання дітьми змісту гри  вимагало певного 

рівня розвитку пояснювального мовлення. Ми навчали дітей спільного сюжетоскладання: вміння 

виділяти, позначати цілісні сюжетні події, комбінувати їх у певній послідовності та узгоджувати з 

партнером. Задля цього дітям було запропоновано елементи змагання: хто краще вигадає сюжет? 

Пропонувалось почергове складання сюжету учасниками гри. При цьому, дорослий виступав у 



ролі учасника гри. Партнери діяли почергово, кожний складав свій зміст чергової сюжетної події. 

Шляхом поступового нанизування конкретних сюжетних подій розгортався спільний ігровий 

сюжет. Спільне сюжетоскладання об’єднувалося певною темою. Наприклад, "На гостини до 

бабусі", або ж  пропонувалось дітям продовжити прочитати книгу, казку. Наприклад, "Давай 

придумаємо, що було далі з бабусею та онукою у казці "Червона шапочка". Отже, діти брали 

участь у плануванні сюжету гри, який не нав’язувався ззовні дорослим, а створювався за власною 

ініціативою дітей. Стимулом до виникнення нової гри були атрибути, іграшки, декорації до 

знайомих казок. У вечірні години влаштовували  ігри за сюжетами знайомих казок з елементами 

змагання "Хто придумає кращу гру за знайомою казкою?". Діти по черзі називали казку, назву гри, 

ролі, пропонований сюжет. Спільно з дітьми обирали найкращий сюжет, організатором цієї гри 

була дитина, чий сюжет гри обрали діти. Їй потрібно було самостійно розподілити ролі, пояснити і 

організувати гру. Один раз на місяць діти запрошувались до театру "Пантоміми", в якому його 

учасники мімікою, жестами, рухами, позою зображували героїв знайомих казок, інші –  глядачі – 

відгадували, оцінювали, хто найкраще, більш точно і виразно відтворив образ казкового героя 

(немовними засобами виразності). 

Аналогічно проводились театральні ігрові дійства "Відгадай мого улюбленого героя". Діти з 

допомогою мовних і немовних засобів виразності зображували "показували", "подавали" в ігрових 

діях когось із героїв казок. Глядачі відгадували, з якої казки герой, оцінювали дії і мовлення того, 

хто представляв героя. Завершувався навчальний рік театрально-ігровим дійством "Казкова 

ігротека", в якій брали участь усі діти старшої групи. На свято запрошувались батьки, діти 

середньої групи. Казкова ігротека – це своєрідна гра-вікторина, в якій діти розігрували свої 

сюжети за змістом знайомих казок. Ведучий дідусь-казкар (вихователь) разом із глядачами 

відгадували, за якою казкою була розіграна гра, обирали найкращого виконавця ролі. 

Отже поєднання мовленнєвих і ігрових завдань у процесі організації мовленнєво-ігрової 

діяльності сприяло розвитку як зв’язного мовлення, так і формування ігрових умінь і навичок. 

Відтак, реалізувались такі педагогічні умови: максимальне занурення дітей в активну мовленнєво-

ігрову діяльність; взаємозв’язок мовленнєвої, комунікативної та ігрової діяльності. 

Ефективність проведеного експериментального навчання виявилась у процесі контрольного 

етапу експерименту. Порівняльні дані, що були одержані на прикінцевому етапі, засвідчили 

суттєві зміни щодо розвитку діалогічної компетенції дітей за всіма критеріями діалогічного 

мовлення. Так, на високому щаблі кількість дітей експериментальної групи збільшилась із 14% до 

26%,  на достатньому – із 20% до 44% дітей. Відповідно зменшилася кількість дітей на середньому 

– із 30% до 20% і низькому щаблях – із 36% до 10% дітей. Зазначимо, що незначні позитивні зміни 

щодо розвитку діалогічної компетенції відбулись і в контрольній групі. Так, дещо збільшилася 

кількість дітей на достатньому – з 18% до 26%  і середньому щаблях – із 32% до 36% дітей. 



Відповідно зменшилась і на низькому щаблі – з 36% до 24%. Показники високого щабля в 

контрольній групі залишилися без змін (14%). Це закономірні вікові зміни в розвитку діалогічного 

мовлення, які відбулись у процесі навчання за традиційною методикою. 

18% дітей експериментальної групи досягли високого щабля розвитку монологічної компетенції 

(було тільки 6%); на достатньому щаблі стало 48% дітей (було 16%). Досить суттєво зменшилася 

кількість дітей на середньому (із 46% до 22%) і низькому щаблях (із 32% до 12%). У дітей 

контрольної групи позитивні зміни щодо щаблів сформованості монологічної компетенції були 

незначними. Так, на високому щаблі стало 8% дітей (було 6%), на достатньому – 14% (було 12%), на 

середньому щаблі 58% (було 44%). І на низькому щаблі залишилось ще 20% дітей (було 38%). 

Після експериментального навчання на високому щаблі розвитку ігрової компетенції стало 20% 

дітей, на достатньому – 64% (було2%). Відповідно зменшилася кількість дітей на середньому 

щаблі з 86% до 16%. В експериментальній групі на прикінцевому етапі не було виявлено дітей з 

низьким щаблем розвитку ігрової компетенції (на констатувальному етапі було 12%). У дітей 

контрольної групи також відбулися незначні зміни в розвитку ігрової компетенції: на високому 

щаблі було відзначено 4% дітей, на достатньому – 14% дітей (до навчання не було дітей на цьому 

щаблі). На середньому щаблі зменшилася кількість дітей із 84% до 68% і на низькому - відповідно 

з 16% до 14% дітей. 

Порівняльні кількісні дані рівнів розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 

в мовленнєво-ігровій діяльності подано в таблиці.  

Таблиця  

Рівні розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій 

діяльності (%) 

Група 

 

   

Етапи  

Рівні розвитку зв’язного мовлення 

Високий Достатній Середній Низький 

КЕ ПЕ КЕ ПЕ КЕ ПЕ КЕ ПЕ 

ЕГ 6 22 13 52 54 20 27 6 

КГ 6 6 10 18 54 54 30 22 

Як засвідчує таблиця, значна частина дітей (74%) експериментальної групи дістались високого і 

достатнього рівнів розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності. Якщо на 

констатувальному етапі на високому рівні було всього 6% дітей і на достатньому 13%, то на 

прикінцевому етапі на високому рівні стало 22% і на достатньому – 52% дітей. На середньому 

рівні залишилось 20% і на низькому – 6% дітей. У дітей контрольної групи відбулися незначні 

зміни. Так, показники високого рівня залишилися без змін (6%); на достатньому рівні збільшилася 



кількість дітей з 10% до 18% і на низькому – з 30% до 22%. Як і на констатувальному етапі, 

половина дітей (54%) залишилися на середньому рівні розвитку зв’язного мовлення. 

Обробка результатів експерименту здійснювалася методами математичної статистики. Нами 

було використано t – критерій Стьюдента, який дозволив визначити, наскільки значущою є 

відмінність середніх значень за двома незалежними вибірками (в нашому випадку, 

експериментальна і контрольна групи). З’ясувалось, що на прикінцевому етапі середні оцінки у 

двох групах відрізняються суттєво, причому можна стверджувати, що середня оцінка 

експериментальної групи зросла по відношенню до середньої оцінки контрольної групи. 

 У висновках викладено результати дослідження, основні з них такі. 

Дослідження було спрямоване на розвиток зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій 

діяльності дітей старшого дошкільного віку; в дисертації подано теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється в розробці й теоретичному обґрунтуванні 

експериментальної методики розвитку зв’язного мовлення дітей. 

1. У дослідженні представлено принципово новий концептуально-методичний підхід до 

проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку, що зумовлюється 

спеціальною організацією освітньо освітньо-мовленнєвого процесу, який поєднує в собі такі 

чинники: мовленнєвий (розвиток діалогічного і монологічного мовлення), театрально-ігровий 

(вербальні ігри), виразно-емоційний (ігрові мовленнєві вправи, ігрові мовленнєві ситуації), 

характеризується максимальною мовленнєвою активністю дітей в мовленнєво-ігровій діяльності 

та особистісно орієнтованій взаємодії її учасників. 

У дисертації вперше досліджено у взаємозв’язку розвиток діалогічного (різні типи діалогу) і 

монологічного (різні типи монологу) мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій 

діяльності. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку розглядається нами як 

поєднання організованого навчання мови на мовленнєвих заняттях та іграх-заняттях і 

опосередкованих мовленнєвих впливів на дітей в повсякденному житті в ігровій діяльності дітей. 

2. Методологічними засадами експериментального дослідження виступив категоріально-

аспектний аналіз розвитку мовлення та мовленнєво-ігрової діяльності з таких позицій: філософії, 

що дозволив з’ясувати сутнісний бік феноменів „зв’язне мовлення” і „мовленнєво-ігрова 

діяльність”, їх атрибутивні параметри на основі зіставлення з однопорядковими категоріями 

(діяльність, розвиток, гра, мова, мовлення); системного підходу, що дозволив вивчити структуру і 

функції цілісних лінгводидактичних категорій (мова, мовлення, спілкування, мовленнєва, ігрова, 

навчальна, мовленнєво-ігрова діяльність), визначити системні якості і характер взаємозв’язків між 

ними; комунікативно-діяльнісного підходу, який зумовив суб’єктивно-перетворювальне ставлення 

до мовленнєвого освітнього простору, дозволив здійснити послідовно взаємопов’язані переходи до 

„оновлених” умов і способів спілкування дітей, процедурне забезпечення розвитку зв’язного 



мовлення в ігровій мовленнєвій діяльності; культурологічного підходу, що забезпечив взаємозв’язок 

мови, мовлення, культури, етносу і гри у проектуванні технологій розвитку зв’язного мовлення 

дітей у мовленнєво-ігровій діяльності (народознавчий і етнокультурний навчальний матеріал, 

народні ігри і т. ін.); теоретичний концепт дозволив здійснити психологічний аналіз сутності 

теорій мовленнєвої та ігрової діяльності як розвивального середовища, що стимулює розвиток 

зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. На етапі дошкільного дитинства мовленнєво-ігрова 

діяльність виступила домінантною в пошуках ефективних шляхів і визначенні механізмів розвитку 

зв’язного мовлення дітей. 

3. Доведено, що розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку забезпечується 

спеціальною організацією мовленнєво-ігрової діяльності, що ґрунтується на особистісно 

орієнтованій моделі взаємодії її учасників (вихователів і дітей); системі мовленнєвих технологій, 

спрямованих на перехід дитини від репродуктивних до креативних мовленнєво-ігрових дій; 

функціональному характері мовленнєво-ігрової діяльності. 

Мовленнєво-ігрова діяльність дітей – це двокомпонентне утворення, в основі якого лежить 

розвиток мовлення дітей засобами гри. У мовленнєво-ігровій діяльності виокремлено й 

охарактеризовано такі аспекти, як психологічний, лінгвістичний, лінгводидактичний і естетичний, 

а також визначено якісні характеристики мовленнєво-ігрової діяльності: доступність, довільність, 

варіативність, виразність, емоційність, логічність, доречність. 

Визначено поняття „мовленнєво-ігрова компетенція”, яку ми розуміємо як комплексну 

характеристику особистості дитини, полікомпонентне утворення, чинниками якого виступають 

діалогічна, монологічна, когнітивно-мовленнєва, виразно-емоційна, оцінно-поетична, театрально-

ігрова та ігрова компетенції. 

4. У досліджені визначено, класифіковано й охарактеризовано словесні і вербальні 

(репродуктивні і творчі) ігри. Змістом словесної гри виступає  мовленнєве повідомлення, засобом 

реалізації ігрової дії та ігрового задуму є слово, а результатом гри – породження нового 

висловлювання – тексту. У словесних іграх вирішуються завдання на виховання звукової культури 

мовлення, формування його граматичної правильності, збагачення, уточнення і активізацію 

словника, розвиток зв’язного мовлення, комунікативної спрямованості мовлення, 

міжособистісного спілкування. Під вербальними іграми ми розуміємо ігри, змістом яких є 

безпосередньо зв’язне мовлення (діалогічне чи монологічне), мовленнєві висловлювання різного 

типу (опис, розповідь, міркування, пояснення), які побудовані за змістом художніх текстів. До 

репродуктивно вербальних ігор було віднесено ігри-драматизації, ігри за змістом художніх творів, 

ігри-інсценізації, а також ігрові мовленнєві ситуації. До творчих вербальних ігор належать 

сюжетно-рольові ігри за змістом художніх творів, театралізовані, режисерські, ігри-небувальщини. 



Мовленнєва ігрова вправа це спеціальні ігрові дії, спрямовані на розвиток і вдосконалення 

мовленнєвих умінь і навичок. Ігрова мовленнєва ситуація це штучно змодельовані обставини 

(дитиною чи дорослим) за змістом художніх текстів (оповідань, віршів, казок) або з епізодів життя 

дитини та створені для цього умови їх реалізації (ролі, дієві особи, позитивні мовленнєві стимули, 

атрибути, знайомий текст), що стимулюють і активізують мовленнєве спілкування дітей, сприяють 

розвитку діалогічного і монологічного мовлення. 

5. У дослідженні було визначено показники (діалогічна, монологічна та ігрова компетенції) та 

критерії розвитку зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності. Критеріями 

діалогічної компетенції виступили: кількість діалогічних єдностей, вміння будувати діалог, 

трилог, полілог, функціональні типи діалогу, виразні засоби мовлення; критеріями монологічної 

компетенції було обрано: вміння будувати різні типи розповідей, кількість речень у тексті 

розповіді, типи речень (прості, поширені, складні), наявність образних виразів у тексті розповіді; 

критеріями ігрової компетенції стали: вміння дітей пояснити гру, самостійність та ініціативність в 

організації ігор, розгортанні дітьми ігрового задуму, сюжету гри, творче відображення реальних і 

казкових ситуацій, вживання дітьми мовленнєвого етикету під час спілкування у грі (формування 

мовленнєвого етикету в грі).  

6. Кількісний і якісний аналіз щаблів розвитку діалогічної компетенції засвідчив, що на 

високому щаблі перебувало по 14% дітей експериментальної і контрольної груп. На достатньому 

щаблі - 20% дітей експериментальної та 18% - контрольної груп. На середньому щаблі розвитку 

знаходилося 30% дітей експериментальної та 32% дітей – контрольної груп. На низькому щаблі 

перебували по 36% дітей експериментальної та контрольної груп. Кількісні дані щодо щаблів 

розвитку монологічної компетенції дітей засвідчили, що лише 6% дітей експериментальної і 

контрольної груп досягли високого щабля розвитку монологічної компетенції. Достатній щабель 

було відзначено в 16% дітей експериментальної і 12% – контрольної груп. Переважна більшість 

дітей перебувала на середньому щаблі розвитку монологічного мовлення (46% - в 

експериментальній і 44% - у контрольній групах). Низький щабель було зафіксовано у 32% дітей 

експериментальної та 38%  - контрольної груп. Щодо кількісних даних щаблів розвитку ігрової 

компетенції, то вони виявилися такими: ні в експериментальній, ні в контрольній групах не було 

виявлено дітей із високим щаблем розвитку ігрової компетенції за визначеними нами 

показниками. Достатній щабель був характерний лише для 2% дітей експериментальної групи. На 

середньому щаблі перебувала більшість дошкільників (86%  - в експериментальній і 84% - у 

контрольній групах). Низький щабель розвитку ігрової компетенції засвідчили 12% дітей 

експериментальної і 16% - контрольної груп. 

За результатами констатувального етапу експерименту було виявлено, що переважна більшість 

дітей перебувала на середньому (54% - експериментальної і контрольної груп) і низькому (27% - 



експериментальної і 30% - контрольної груп) рівнях розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-

ігровій діяльності. На високому рівні було всього по 6% дітей в обох групах і на достатньому: 13% 

дітей в експериментальній і 10% у контрольній групах. 

7. Стрижнем експериментальної методики виступила функціональна модель розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності, що обіймала три 

етапи: мовленнєво-стимулювальний, продуктивно-діяльнісний і креативний, на кожному з них 

послідовно вводилися в мовлення дітей різні типи діалогу і монологу; на мовленнєвих заняттях, 

іграх-заняттях та у процесі вербальних ігор вчили дітей будувати такі типи діалогу, як 

розпитування, домовленість, обговорення, обмін враженнями і монологу: опис, розповідь, 

міркування, пояснення, спонукали дітей вживати різні типи висловлювань в активній мовленнєво-

ігровій діяльності. На завершальному – креативному етапі створювалися необхідні умови для 

самостійної творчої мовленнєво-ігрової діяльності (ігрові мовленнєві ситуації, вербальні ігри), що 

стимулювали дітей до побудови різних типів діалогу і монологу, їм пропонувалось організувати 

гру, пояснити її, продовжити розпочату гру, змінити її сюжет чи дієвих осіб, виявити свої творчі 

здібності. 

8. У процесі дослідження було реалізовано такі педагогічні умови: взаємозв’язок (інтеракція) 

навчально-мовленнєвої, мовленнєвої, комунікативної та провідної – ігрової діяльності дітей 

старшого дошкільного віку; формування мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для побудови 

зв’язних висловлювань; єдність сформованості діамонологічної та ігрової компетенцій щодо 

розвитку зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності; максимальне занурення дітей 

в мовленнєво-ігрову діяльність; використання системи вербальних ігор, мовленнєвих ігрових 

вправ і ситуацій, спрямованих на розвиток зв’язного мовлення дітей.  

9. Порівняльний аналіз щаблів розвитку діалогічної компетенції в експериментальній та 

контрольній групах засвідчив позитивний вплив запропонованої методики розвитку зв’язного 

мовлення у мовленнєво-ігровій діяльності дітей експериментальної групи. Так, кількість дітей 

високого щабля розвитку діалогічної компетенції збільшилася до 26%, на достатньому  - до 44%. 

На середньому рівні стало 20% дітей. Особливо наочно простежуються зрушення у показниках 

низького щабля, на якому залишилось 10% дітей. Підвищилися показники і з розвитку 

монологічної компетенції: на високому щаблі стало 18%дітей; на достатньому їх кількість  

збільшилась до 48%. На середньому рівні залишилось – 22% і на низькому - 12% дітей. Після 

експериментального навчання на високому щаблі розвитку ігрової компетенції стало 20% дітей, на 

достатньому – 64%.  Відповідно зменшилася кількість дітей на середньому щаблі до 16%. В 

експериментальній групі на прикінцевому етапі не було виявлено дітей з низьким щаблем 

розвитку ігрової компетенції. 



Зрушення, що відбулися в щаблях діалогічної, монологічної та ігрової компетенцій дітей 

контрольної групи виявилися не такими значними, як в експериментальній. Так, кількість дітей, 

які засвідчили високий щабель сформованості діалогічної компетенції, залишилася без змін (14%). 

Дещо збільшилася кількість дітей на достатньому –до 26%  і середньому щаблях – до 36% дітей. 

Відповідно зменшилось і на низькому щаблі – до 24%. На високому щаблі сформованості 

монологічної компетенції стало 8% дітей, на достатньому – 14%, на середньому щаблі - 58%.  І на 

низькому щаблі залишилося ще 20% дітей. 

У дітей контрольної групи також відбулися незначні зміни в розвитку ігрової компетенції: на 

високому щаблі було відзначено 4% дітей: на достатньому – 14% дітей. На середньому щаблі 

зменшилася кількість дітей до 68% і на низькому - до 14% дітей. 

Як засвідчили результати прикінцевого етапу дослідження, діти експериментальної групи 

досягли високого (22%) і достатнього (52%) рівнів розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-

ігровій діяльності. У дітей контрольної групи відбулися незначні зміни впродовж року. Так, 

показники високого рівня залишилися без змін (6%) і на достатньому рівні збільшилася кількість 

до 18%. Як і на констатувальному етапі половина дітей (54%) залишилися на середньому рівні. 

10. Аналіз результатів експериментальної роботи дав змогу виявити закономірності розвитку 

зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності: 

ефективність розвитку зв’язного мовлення дітей зумовлюється інтеракцією, взаємозв’язком 

мовленнєвої, навчально-мовленнєвої, комунікативної та ігрової діяльності дітей;  розвиток 

зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності залежить від сформованості у них 

діалогічної, монологічної та ігрової компетенцій; активізація діалогічного мовлення залежить від 

обізнаності дітей старшого дошкільного віку з різними типами і формами діалогу та педагогічним 

стимулюванням їх в ігровій діяльності; питома вага використання монологічних висловлювань 

дітей в ігровій діяльності зумовлюється рівнем розвитку в них умінь і навичок будувати різні 

форми монологу (опис, розповідь, розмірковування, пояснення); найсприятливішим мовленнєво-

ігровим середовищем виявилося таке, розвивальний потенціал якого був спрямований на розвиток 

ініціативності, самостійності і творчості дітей як у складанні ігрових сюжетів, задумів, організації 

ігрової діяльності, так і у виборі мовленнєвого супроводу (діалогічне, монологічне мовлення, 

мовні, немовні засоби виразності) обраної гри; прояви ініціативності, креативності самостійності 

щодо організації ігрової діяльності залежать від обізнаності дітей з текстами художніх творів 

(казок, оповідань, пісень і т. ін.) і рівнем розвитку зв’язного мовлення; прослідковується також 

залежність розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій діяльності від занурення дітей в 

комунікативно-ігрові, наближені до життєвих, ситуації. 

11. У дослідженні було виявлено, що розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку в мовленнєво-ігровій діяльності відбувається за певними стадіями, а саме: - ознайомлення 



дітей з текстами художніх творів (казки, оповідання, малі жанри фольклору), зміст яких 

стимулював би дітей до організації ігрової діяльності; - послідовне введення в мовлення дітей 

різних типів (запитання, відповідь, розпитування, домовленість, обговорення, обмін враженнями) і 

форм діалогу (діалог, трилог, полілог) та монологу (опис, розповідь, розмірковування, пояснення); 

- занурення дітей в мовленнєво-ігрову діяльність (ігрові мовленнєві вправи, словесні і вербальні 

ігри, мовленнєві комунікативно-ігрові ситуації, сюжетно-рольові ігри тощо); - педагогічне 

стимулювання ініціативної, креативної, самостійної мовленнєво-ігрової діяльності дітей. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні впливу мовленнєво-ігрової 

діяльності на формування граматичної правильності та звукової культури мовлення. 
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Анотація 

 

Луцан Н.І. Теорія і практика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 

– теорія і методика навчання (українська мова). – Південноукраїнський державний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського. - Одеса, 2006. 

У дисертації представлено концептуально-методичний підхід до проблеми розвитку зв’язного 

мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності; розроблено і науково 

обґрунтовано функціональну модель розвитку зв’язного мовлення в мовленнєво-ігровій 

діяльності, яка поєднує мовленнєво-стимульований, продуктивно-діяльнісний і креативний етапи, 

доведено ефективність її використання. У процесі дослідження було визначено поняття 

„мовленнєво-ігрова діяльність”, „мовленнєво-ігрова компетенція” „вербальна гра”, уточнено і 

структуровано зміст понять „словесна гра”, „ігрова компетенція”, „ігрова мовленнєва вправа”; 

визначено показники, критерії та охарактеризовано рівні розвитку зв’язного мовлення дітей в 

мовленнєво-ігровій діяльності; встановлено педагогічні умови й закономірності сприяння її 

розвитку. Основний навчально-дослідний матеріал було впроваджено у практику роботи 

вихователів дошкільних закладів. 

Ключові слова: мовленнєво-ігрова діяльність, вербальна гра, мовленнєво-ігрова компетенція, 

зв’язне мовлення. 

 

 



Аннотация 

Луцан Н.И. Теория и практика развития связной речи детей дошкольного возраста в 

рече-игровой деятельности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения (украинский язык). – Южно-Украинский государственный 

педагогический университет имени К.Д.Ушинского. - Одесса,2006.  

Диссертация посвящена проблеме развития связной речи детей дошкольного возраста в рече-

игровой деятельности. В процессе проведенного исследования определена сущность понятий 

«рече-игровая деятельность», «рече-игровая компетенция», уточнено и структурировано 

содержание понятий «словесная игра», «игровая компетенция». 

В диссертационной работе представлен принципиально новый концептуально-методический 

подход к проблеме изучения дошкольников связной речи. В процессе исследования 

рассматриваются вопросы игры как ведущей деятельности, представлено аналитический обзор 

работ, посвященных устной речи, проанализирована монологическая и диалогическая речь, 

исследованы проблемы связной речи в дошкольной лингводидактике. 

В процессе исследования были определены критерии и показатели уровней развития связной 

речи старших дошкольников в рече-игровой деятельности, среди которых: 1) критерии 

диалогической компетенции: количество диалогических единств, формы диалогической речи 

(трилог, полилог), функциональные типы диалога,  выразительные  средства речи; 2) критерии 

монологической компетенции: умение строить разные типы рассказов, количество предложений в 

тексте рассказа, типы предложений (простые, распространенные, сложные), наличие образных 

высказываний в тексте рассказа; 3) критерии игровой компетенции: умение детей объяснить игру, 

самостоятельность и инициативность в организации игр, развертывание детьми игрового замысла, 

сюжета игры, творческое отражение реальных и сказочных сюжетов, употребление детьми 

речевого этикета во время общения в игре. 

Была научно обоснована и апробирована функциональная модель развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста в рече-игровой деятельности, которая включала три 

взаимосвязанных этапа: рече-стимулированый, продуктивно-деятельностный, креативный; 

доказана эффективность ее использования. Методика специальной работы в соответствии 

ветствии с моделью использовалась поэтапно.  

В исследовании определены такие педагогические условия: взаимосвязь (интеракция) учебно-

речевой, речевой, коммуникативной и ведущей – игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста; единство сформированности диамонологической и игровой компетенции 

относительно развития связной речи детей в рече-игровой деятельности; максимальное 



погружение детей в рече-игровую деятельность; использование системі вербальных игр, речевых 

игровых упражнений и ситуаций, направленных на развитие связной речи детей.  

В результате исследования установлено: дети последовательно проходят такие стадии развития 

связной речи  в рече-игровой деятельности, как: ознакомление детей с текстами художественных 

произведений (сказки, рассказы, малые фольклорные жанры), содержание которых стимулировало 

бы детей к организации игровой деятельности; последовательное введение в речь детей разных 

типов (вопрос, ответ, расспрос, договоренность, обсуждение, обмен впечатлениями), форм диалога 

(диалог, трилог, полилог) и монолога (описание, рассказ, размышление, объяснение); погружение 

детей в рече-игровую деятельность (игровые речевые упражнения, словесные и вербальные игры, 

словесные коммуникативно-игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры); педагогическое 

стимулирование инициативной, креативной, самостоятельной рече-игровой деятельности детей. 

Результаты проведенного исследования позволили опредилить следующие тенденции развития 

связной речи детей в рече-игровой деятельности: эффективность развития связной речи детей 

обуславливается интеракцией, взаимосвязью речевой, учебно-речевой и игровой деятельностью 

детей; развитие связной речи детей в рече-игровой деятельности зависит от сформированности 

диалогической, монологической и игровой компетенций; активизация диалогической речи зависит 

от осведомленности детей старшего дошкольного возраста с разными типами и формами диалога 

и педагогическим стимулированием их в игровой деятельности; удельный вес использования 

монологических изречений детей в игровой деятельности обуславливается уровнем развития 

умений и навыков строить разные формы монолога (описание, рассказ, размышление, 

объяснение);   

Ключевые слова: рече-игровая деятельность, рече-игровая компетенция, вербальная игра, 

связная речь. 
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The dissertation introduces the conception-methodic approach to the problem of development relation 

speech of under school age children in the speech-game activity. It is worked out and scientifically well-

founded the function model of relation speech development in speech-game activity that combine speech-

stimulate, productive-functioning and creative stages. The effectiveness of use was proved. Such 

conceptions were defined during the process of investigation, as: “speech-game activity”, “speech-game 



competence”, “verbal game”, was made more exact and structured the substance of conceptions “verbal 

game”, “game competence”, “game-speech exercise”. It was defined the indicators, criteria and 

characterized stages of relation speech development of children in speech-game activity and determined 

pre-conditions and conformities of further its development. The main study-investigation material was 

introduced in practice work of the teachers at pre-school establishments. 

Key words: speech-game activity, verbal game, speech-game competence, relation speech.      

 

 

 

 


