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ВИДИ ТА ТИПИ МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТЬ 

   Провідною формою навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення є заняття 

(ігри-заняття) різних типів: індивідуальні, на яких об'єднують 1-4 дітей одного рівня 

мовленнєвого розвитку; індивідуально-групові (4-8 дітей) та групові (до 15 дітей). 

Якщо в групі за списком 25 і більше дітей, їх поділяють на 2 чи кілька підгруп.      

      Навчання дітей рідної мови, мовленнєвого спілкування та розвиток мовлення 

відбувається на заняттях 2-х видів:  комплексних та тематичних.   Це групові заняття, 

які в усіх вікових групах плануються один раз на тиждень. 

     Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування проводиться тричі на місяць. Цей 

вид заняття поєднує завдання щонайменше з трьох компонентів мовлення, серед яких: 

звукова культура, лексика, граматика і власне зв'язне мовлення. Причому останнє є 

обов'язковою складовою такого заняття. 

     Тематичне заняття з мовленнєвого спілкування (в методичній літературі 

зустрічається і під іншою назвою — «домінантне») охоплює лише один компонент 

мовлення (звукова культура мовлення, лексика або граматика) і проводиться лише 

один раз на місяць. Доктор педагогічних наук Алла Богуш пропонує проводити 

протягом місяця три комплексні й одне тематичне заняття з мовленнєвого 

спілкування: на перші три тижні місяця плануються по одному комплексному, а на 

останній тиждень — тематичне заняття. 

Плануючи комплексні заняття, вихователь слідкує, щоб усі завдання з розвитку 

мовлення рівномірно чергувалися протягом місяця.  

Тематичні заняття доцільно планувати на квартал: у першому місяці кварталу    

формування звукової культури мовлення; наступного місяця – формування 

граматичної правильності мовлення; в останній місяць кварталу – словникова робота.    

     Плануючи тематичні заняття, необхідно враховувати вікові особливості мовлення 

дітей. Так, у молодшому дошкільному віці тематичні заняття, присвячені формуванню 

звукової культури мовлення, можна проводити частіше одного разу на квартал, а в 

роботі з дітьми старшого дошкільного віку більше уваги слід приділити граматиці. 



Тож тематичні заняття з формування граматичної структури мовлення в старшій групі 

можна спланувати в одному з кварталів двічі.  

     Такий підхід до планування занять забезпечує формування у дітей лексичної, 

фонетичної, граматичної та діамонологічної компетентності. 

     Складаючи програмовий зміст комплексного заняття, вихователь має передбачити 

розвиток різних компонентів мовлення і відповідно визначити зміст роботи над 

кожним завданням із розвитку мовлення на цьому занятті. До речі, вихователь сам 

визначає, які завдання (словник, звукова культура чи зв'язне мовлення) розв'язувати на 

початку, в середині чи в кінці заняття — це залежить від його змісту та рівня 

мовленнєвої підготовки дітей.  

     Програмовий зміст тематичного заняття містить завдання по роботі лише за одним 

компонентом мовлення, наприклад, над звуковою культурою мовлення. Вихователь 

закріплює той матеріал, який подавався на комплексних заняттях та додатково планує 

одне-два нових завдання стосовно роботи над звуковою культурою мовлення. 

      Плануючи тематичне заняття зі словникової роботи, особливу увагу варто 

приділити формуванню у дітей узагальнюючих понять (меблі, одяг, транспорт тощо), 

ознайомленню їх з якостями та властивостями предметів. 

     При плануванні треба слідкувати, щоб заняття з мовленнєвого спілкування було 

взаємопов'язане з іншими заняттями, насамперед з художньої літератури, 

ознайомленням з навколишнім світом, рідною природою тощо. Так, наприклад, для 

складання розповіді на занятті з мовленнєвого спілкування дітям слід запропонувати 

вже знайому картину, яку вони розглядали під час заняття з рідної природи чи 

ознайомлення з навколишнім світом; для переказу можна взяти твір, з яким дітей 

ознайомили на занятті з художньої літератури. Пропонуючи тему для розповідання, 

вихователь має враховувати попередній досвід дітей.  

 Орієнтовний розподіл комплексних та спеціальних занять з мовленнєвого спілкування 

на місяць та на квартал 

Тижні 

 

Вид заняття з 

мовленнєвого  

спілкування 

Структура заняття 

 

 

Місяці кварталу 

І II ІІІ 

1-й Комплексне 1. Зв'язне мовлення  

2. Граматика  

3. Словник 

   



2-й Комплексне 1. Зв'язне мовлення  

2. Граматика  

3. Звукова культура 

мовлення 

   

3-й Комплексне 1. Зв'язне мовлення  

2. Словник  

3. Звукова культура 

мовлення 

   

4-й Тематичне  Звукова культура Граматика Словник 

 

Нижче подано зразки планування програмового змісту комплексного та тематичного 

заняття. 

Зразок планування програмового  змісту  комплексного  заняття  з  

мовленнєвого спілкування для дітей 5-го року життя: 

 Зв'язне мовлення: продовжувати вчити дітей складати описові розповіді про 

іграшки за зразком, поданим вихователем 

Звукова культура мовлення: вправляти дітей у виокремленні першого звуку в 

словах. 

Словникова робота: збагатити словник образними виразами, епітетами, 

продовжувати вчити дітей відгадувати загадки 

Розвивати пам'ять, мислення, уяву, мовлення 

Виховувати інтерес до занять, позитивні риси характеру. 

 

Програмовий зміст тематичного заняття з мовленнєвого спілкування 

(звукова культура мовлення) для дітей 5-го року життя: 

     Вправляти дітей у правильній вимові звука [ р ]; продовжувати вчити добирати 

слова із запропонованим звуком на початку та в кінці слова; інтонаційно виділяти 

(інтонувати) звуки в словах; робити елементарний звуковий аналіз слів, виділяючи та 

підраховуючи кількість звуків у слові за допомогою фішок. 

     Розвивати фонематичний слух, артикуляцію, мовне дихання.  Сприяти розвитку 

уваги, мислення, пам'яті 

     Виховувати позитивні риси характеру, інтерес до занять. 



     Слід зазначити, що чинні програми розвитку дітей дошкільного віку 

«Дитина» та нова редакція програми «Я у світі» націлюють вихователів, що 

працюють з дітьми раннього віку також на комплексний, триєдиний підхід до 

мовленнєвого розвитку малюків. Проте, окремо плануються програмові змісти 

для кожної підгрупи та ускладнення до них на наступний тиждень.  

Зразок планування програмового  змісту  комплексного  заняття  з  мовленнєвого 

спілкування для дітей 3-го року життя: 

Дидактична гра «Хто що робить?» (з предметними картинками). 

І підгрупа (2р.-2р.6м.):  

Словник: учити впізнавати і називати дії, зображені на малюнках, співвідносити 

почуте слово із зображеними предметами. 

Граматика: учити утворювати слова із різними суфіксами: -очк-, -ечк-, -ичк- і т.д. 

Зв’язне мовлення: вчити розуміти мовлення дорослого, звернене до усіх при 

розгляданні картинок – розуміти і впізнавати дії, зображені на них. 

ІІ підгрупа (2р. 6м. – 3р.):  

 Словник: учити впізнавати і називати дії, зображені на малюнках, співвідносити 

почуте слово із зображеними предметами. Збагатити словник дітей іменниками, 

дієсловами, лексичне значення яких пов’язане із самообслуговуванням, ігровими 

діями. 

Граматика: учити утворювати слова із різними суфіксами: -очк-, -ечк-, -ичк- і т.д. 

Зв’язне мовлення: розвивати вміння дітей впізнавати зображення на картинках, 

називати їх фразами,  називати та виконувати дії. Вчити малят називати своє ім’я. 

Ускладнення (на другий тиждень) :  

І підгрупа (2р.-2р.6м.) : 

 Словник: Збагатити словник дітей іменниками, дієсловами, лексичне значення яких 

пов’язане із самообслуговуванням, ігровими діями. 

Граматика: продовжувати учити утворювати слова із різними суфіксами: -очк-, -ечк-, 

-ичк- і т.д.  

Зв’язне мовлення: розвивати вміння дітей впізнавати зображення на картинках, 

називати їх фразами,  називати та виконувати дії. Вчити малят називати своє ім’я. 

ІІ підгрупа (2р. 6м. – 3р.):  

Словник: збагатити словник дітей іменниками, дієсловами, лексичне значення яких 

пов’язане із прийомом їжі. 

Граматика: учити правильно називати дієслова із змінами голосних і приголосних в 

основі (спати – сплю, терти – тру). 

Зв’язне мовлення: виконувати словесні доручення без підкріплення наочним 

матеріалом. 


