
Консультація для вихователів на тему: 

«Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності на 

засадах дитино центризму» 

Дитиноцентризм – ціннісна установка суспільства на прийняття дитини 

як найвищої етнокультурної цінності.  

Будувати освітній процес на засадах дитиноцентризму означає 

забезпечення кожній дитині активної, необхідної для розвитку особистості 

життєдіяльності, в якій задовольняються усі її потреби ( у враженнях, русі, 

пізнанні, увазі та підтримці), реалізуються індивідуальні здібності, 

схильності.  

Принцип дитино центризму орієнтує педагогів на встановлення 

суб’єкт-суб’єктних відносин з вихованцями, тобто взаємодію з ними як з 

рівними учасниками освітнього процесу, що передусім проявляється в 

організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят.  

Проте, не кожний вихователь прагне (або вміє) організувати 

психологічно рівноправне, партнерське мовленнєве спілкування з 

вихованцями. Вихователь, як правило, прагне більше сказати, ніж почути, 

запропонувати, ніж прийняти. Його запитання мають передбачувані 

відповіді. Також спостерігається недостатня увага до розвитку дружніх 

відносин між дітьми, стимулювання їх до самостійної комунікативно-

мовленнєвої діяльності. Все це негативно позначається на діяльності, 

розвитку, самопочутті дитині в дитячому садку.  

Як  організувати ефективну комунікативно-мовленневу діяльність 

старших дошкільників пропонує Ірина Луценко, д.п.н., доцент Інст. Розв. 

Дитини, НПУ ім. Драгоманова. Вона вважає, що оскільки комунікативно-

мовленнєва діяльність є інтеракційною за своєю природою, слід приділяти 

особливу увагу навчанню дітей налагоджувати взаємодію – формувати 

вміння слухати і чути співрозмовника, враховувати його думки, пропозиції, 

інструктувати одне одного, координувати взаємні дії, висловлюватися з 

власної ініціативи та у відповідь, ,ставити запитання, надавати емоційну 

підтримку, пояснювати свою позицію, використовуючи такі прийоми, як 

уточнення, доповнення тощо.  

Таке навчання доцільно проводити на тематичних заняттях 

комунікативного спрямування.  

Мета тематичного комунікативного заняття – розвивати мотиви 

спілкування, комунікативні якості та здібності дітей. 



Структура тематичного комунікативного заняття: 

1. Початок заняття – початок спілкування. Цей етап передбачає моделювання 

певної комунікативно-мовленнєвої ситуації: зустріч, знайомство або 

контакт. При цьому визначаються обставини, за яких розгортається 

ситуація і виникає проблема. Мета – зацікавити дітей наступною 

діяльністю, спонукати до участі в ній. 

2. Хід заняття – спілкування. Діти разом з вихователем зясовують, які 

комунікативно-мовленнєві дії допоможуть розв’язати проблему 

(Проблемні запитання відкритого типу: що б ти сказав, опинившись у 

даній ситуації; уяви, що ти пребуваєш поруч з …і звернися до …тощо).. 

Завершує цей етап умотивоване подання нового мовленнєвого матеріалу і 

його первинне засвоєння.  

3. Підсумок заняття – завершення спілкування. Це передусім ініціативні 

висловлювання дітей про те, що відбувалося на занятті, а також 

планування разом з вихователем нових зустрічей та ситуацій спілкування.  

Групи комунікативно-мовленнєвих ситуацій на тематичному 

комунікативному занятті: 

 Ситуації, що створюють умови для комунікативно вмотивованого 

сприймання, розуміння і продукування мовлення:послухай розповідь 

про Петрика і поясни, чому він учинив неправильно; послухай, що 

вирішила зробити дівчинка, і переконай її вчинити інакше (правильно); 

послухай, як старший хлопчик пояснює молодшому , і розкажи нам про 

це тощо. 

 Ситуації, які потребують добору адекватних умовам їхнього перебігу 

мовленнєвих засобів для побудови дітьми цілісного мовленнєвого 

висловлювання або його частини: підкажи правильну відповідь; встав 

потрібні репліки; продовж розповідь; як можна розповісти інакше 

тощо.  

 Ситуації, які зумовлюють потребу довільно побудувати або 

перебудувати мовлення, виходячи з власного комунікативного 

завдання, ситуації спілкування, мовленнєвої реакції партнера, його 

особистісних характеристик: розпитай, поясни, переконай, знайди 

кращі слова, спробуй поліпшити настрій і т. п.  

 Ситуації, які актуалізують суб’єктний досвід комунікативно-

мовленнєвої взаємодії дитини з дорослими і однолітками: 

запропонувавши ситуацію, запитати: а може все було не так?З тобою 

траплялися такі ситуації? Як ти тоді чинив?Що ти хотів би змінити, 

виправити? Якщо ти знову потрапиш у таку ситуацію, як діятимеш? З 



якими словами звернешся до свого співрозмовника? Що не так на 

малюнку? Чи правильно чинять діти? Тощо. 

 

Прийоми налагодження взаємодії на тематичному 

комунікативному занятті: 

 Тепла зустріч (привітання з кожною дитиною і дітей з вихователем та 

іншими дітьми, використання імен дітей, пестливих слів.  

 Зміна комунікативних ролей: вихователь ставить запитання дітям, а 

діти – йому. 

 Зворотний зв'язок: діти пригадують найцікавіше з розповіді 

вихователя; відповідають на запитання одне одного; уточнюють, 

коментують однолітків; по черзі виконують роль ведучого полілогу, 

обирають наступного оповідача тощо. 

 Вільний вибір засобів (вербальних, невербальних) для передачі 

повідомлення, ставлення, емоційного стану. 

 


