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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЗАНЯТТЯ 

  
      Як відомо, освітній процес є педагогічною системою, що складається з певних 

компонентів: мети (цілей), завдань, змісту та результату  діяльності.   

      Мовна освіта дошкільників передбачає реалізацію трьох цілей: навчальної, 

розвивальної і виховної. Визначаючи цілі заняття, вихователь може поставити одну 

головну і дві-три супутні. Головна мета звичайно пов’язана з розвитком мовленнєвих 

умінь і навичок, тому на занятті діти повинні не стільки засвоювати матеріал, скільки 

вправлятися в мовленнєвій діяльності. Цілі заняття повинні точно визначати, на що 

потрібно звернути увагу в ході роботи: на введення в “лінґвістичну дійсність”, на 

формування вмінь і навичок. 

     Навчальна мета на занятті є провідною. Як правило, формулювання навчальної 

мети доцільно починати словами: “Навчити...”, “Формувати...”, Удосконалювати...”.    

З формулювання навчальної мети повинно бути ясно: що необхідно засвоїти у якому 

обсязі, з  яким рівнем оволодіння. 

 Наприклад: навчити узгоджувати присвійні прикметники з іменниками у роді та числі 

(лисячий хвіст – лисячі хвости, заяче вухо – заячі вуха); навчати утворювати дієслова з 

конфіксом “за-..-іти” від прикметників на позначення кольору (білий – забіліти, синій 

– засиніти, червоний – зачервоніти). 

     Розвивальна мета реалізується в процесі навчання там, де дитина застосовує свою 

пам’ять, увагу, уявлення, під час оволодіння досвідом художньо-мовленнєвої 

діяльності. Ця мета передбачає розвиток у дошкільників: умінь переносу (рефлексії) 

знань і навичок у нову мовленнєву ситуацію на основі здійснення навчально-

мовленнєвої діяльності; мовленнєвих здібностей (фонетичного слуху, мовної 

здогадки, імітації тощо); готовності до участі в спілкуванні з однолітками, дорослими. 

Розвивальну мету доцільно формулювати в такий спосіб: 

 розвивати мовну здогадку, здатність порівнювати пропоновані мовні явища 

(Чим схожі слова “гусінь” і “гусенятко”?, Що їх відрізняє? тощо); 



 розвивати естетичне сприймання мовної дійсності, краси і багатства рідної мови 

(зимонько-снігуронько, наша білогрудонько; літун-шелестун, замітайло-

клопотун тощо); 

 розвивати культуру спілкування в ситуації “Вітання з днем народження”; 

 розвивати оцінно-контрольні дії, здатність до мовного самоконтролю; 

 розвивати уяву в умовах драматизації оповідання Н. Забіли “Олівець-малювець” 

(Ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нім багато – все ялинки та дубки, як 

щітки стоять гілки) тощо. 

     Виховна мета реалізується через систему особистого ставлення до культури свого 

народу, мовою якого користується дитина. Передбачається виховання в дошкільників: 

 почуття патріотизму, толерантності; 

 культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; 

 ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій; 

 позитивного ставлення до рідної мови і мов, які вивчаються (російська, 

англійська, німецька тощо); 

 таких рис характеру, як доброзичливість, активність, колективізм тощо. 

Виховні завдання на занятті з навчання мови, розвитку мовлення і мовленнєвого 

спілкування, як правило, повинні відповідати: 

 певним виховним можливостям мовленнєвого матеріалу, що пропонується 

дітям, і бути реально досяжними; 

 меті й змісту заняття. 

На занятті необхідно планувати й реалізовувати виховні завдання, що зорієнтовані на 

життєво необхідні базові якості: самостійність, відповідальність, чесність тощо.     

     Слід пам’ятати, що в навчанні мови дошкільників усі цілі реалізуються одночасно, 

в комплексі. Розвивальні та виховні цілі можна планувати на цикл занять (блок тем), 

оскільки і розвиток, і виховання відбуваються значно повільніше, ніж навчання.  

 

Враховуючи конкретні цілі, завдання і зміст навчання мови, розвитку мовлення і 

мовленнєвого спілкування дітей, важливі психолого-педагогічні чинники, вихователь 

визначає структуру заняття. Структура заняття визначається його змістом і місцем у 

циклі занять. У традиційній моделі пропонується така структура заняття: 



І. Вступна частина: організаційний момент із метою сприяння виникнення інтересу 

до змісту заняття; постановка мети, мотивація. 

ІІ. Основна частина: організація активної пізнавальної та практичної діяльності 

дітей. 

ІІІ. Заключна частина: аналіз діяльності дітей, участі у занятті. 

       К. Крутій розроблена нова концептуальна модель організації занять,в якій у 

взаємозв’язку вирішувалися б питання формування всіх видів діяльності: 

спілкування, пізнавальна, перетворювальна, оцінно-контрольна. 

Розроблена К. Крутій послідовність діяльнісних кроків називається комунікативно-

діяльнісною технологією навчання мови, розвитку мовлення і мовленнєвого 

спілкування в дітей дошкільного віку (далі – КДТ).   

          Комунікативно-діяльнісна технологія містить такі частини:  

1. Комунікативна діяльність (спілкування) – забезпечує контакт з оточуючими, 

засвоєння норм і правил спілкування, з’ясування рівня компетентності дітей з теми 

заняття. 

2. Пізнавальна діяльність – організований процес засвоєння дитиною нових знань, 

набуття нових умінь та навичок, уточнення й закріплення знань, умінь і навичок, 

набутих раніше. 

3. Перетворювальна діяльність – різні вправи на закріплення засвоєних знань, умінь 

і навичок в нових умовах. 

4. Оцінно-контрольна діяльність – застосування засвоєних знань, вироблених умінь і 

навичок.  

         Автором розроблено  кілька моделей занять із навчання рідної мови та розвитку 

мовлення залежно від завдань, вирішення яких планується здійснити у межах заняття. 

      Модель комплексного заняття, завданнями якого є розвиток зв'язного мовлення, 

лексична робота та  виховання звукової культури мовлення, може мати такий вигляд: 

1 частина - спілкування. Вирішуються завдання розвитку зв'язного мовлення, а саме - 

діалогічного. Ось чому запитання до дітей, що спрямовані на актуалізацію 

мовленнєвого досвіду та активізацію наявної лексики, будуть плануватися на початку 

заняття, а не наприкінці. 

2 частина - пізнавальна діяльність. Плануються завдання на збагачення, актуалізацію 

(реалізація потенціальних властивостей елементів мови в мовленні, використання їх 



відповідно до мети висловлення і вимог певної мовленнєвої ситуації), лексики, 

вводяться нові слова і мовленнєві звороти, відбувається робота над усуненням не 

літературних слів. 

3 частина - перетворювальна діяльність. У цій частині заняття педагог планує роботу 

з уточнення та закріплення лексики дітей. Основною метою завдань, які пропонуються 

дошкільникам, є з'ясування наявності в їхньому активному словнику того чи іншого 

слова чи мовленнєвого звороту, а також здатності до правильного використання цього 

слова чи звороту під час складання речень тощо. 

4 частина - оцінно-контрольна діяльність. Педагог вирішує завдання розвитку 

зв'язного (молодший, середній дошкільний вік - діалогічного, середній, старший 

дошкільний вік - монологічного) мовлення (активізація дискурсу, побудова монологів 

тощо). Примітка. Дискурс - будь-яке висловлювання, довше, ніж речення; аналіз 

дискурсу - це аналіз мовлення тощо. 

Модель заняття, основними завданнями, які вирішуватимуться впродовж нього, 

є розвиток зв'язного мовлення, лексична робота і формування граматично правильного 

мовлення, буде такою: 

1 частина - спілкування. У цій частині заняття педагог планує вирішення завдань 

уточнення, закріплення та активізації лексики дітей. Задля цього можуть бути 

використані діалоги (полілоги), у яких братимуть участь дошкільники, а також 

мовленнєві ігри та вправи спрямовані також і на засвоєння формул мовленнєвого 

етикету. 

2 частина — пізнавальна діяльність. Основною метою цієї частини є збагачення 

лексики дітей різними категоріями слів (синоніми, антоніми, епітети тощо), а також 

образними висловлюваннями, прислів'ями, приказками, фразеологічними зворотами. 

3 частина — перетворювальна діяльність. Педагогом плануються завдання щодо 

формування граматично правильного мовлення дітей (формотворення, словозміна, 

словотворення, синтаксис тощо). 

4 частина - оцінно-контрольна діяльність. Передбачається використання 

різноманітних форм роботи щодо розвитку зв'язного мовлення дошкільників. 

 Модель мовленнєвого заняття, під час якого педагог планує вирішення таких 

завдань, як-от: розвиток зв'язного мовлення, формування граматично правильного 

мовлення та звукової культури мовлення, матиме такий вигляд: 



1 частина - спілкування. Педагогом планується проведення діалогу (полілогу), під час 

якого актуалізується лексика за темою заняття, а також частково можуть вирішуватися 

завдання виховання звукової культури мовлення, засвоюються формули мовленнєвого 

етикету. 

2 частина - пізнавальна діяльність. Основною метою цієї частини заняття є 

ознайомлення дітей з новою граматичною формою. 

3 частина   -   перетворювальна   діяльність. 

Передбачається організація і проведення вправ, спрямованих   на   закріплення   вже   

знайомих   дітям граматичних форм. 

4 частина  -  оцінно-контрольна  діяльність. 

Вирішуються   завдання   розвитку  зв'язного   мовлення дошкільників. 

     Робота над звуковою стороною мовлення дітей дошкільного віку (корекція, 

виправлення фонетичних огріхів тощо) повинна відбуватися впродовж усього заняття, 

а завдання щодо знайомства дошкільників з артикуляційним укладом, правилами 

звуковимови, диференціації звуків мовлення тощо повинні вирішуватися під час  

окремого заняття з виховання звукової культури мовлення, починаючи з четвертого 

року життя. Не слід перевантажувати заняття різними формами роботи, оскільки вони 

так само, як і одноманітні завдання, спричиняють швидку стомлюваність дітей.   

   

Типові помилки в проведенні  занять 

На жаль, у практиці роботи вихователів досить часто трапляються такі помилки в 

організації та проведенні мовленнєвих занять, які нівелюють їхню результативність. 

Назвемо найтиповіші з них. 

 Низький рівень мовленнєвої активності дітей, які за майже суцільним 

монологом педагога не встигають вставити своє слово. 

 Емоційна невиразність ходу заняття, спричинена намаганням педагога 

забезпечити дисципліну, тишу, пригасити надмірну активність дітей. При цьому 

вихователь забуває, що зниження фізичної і психічної активності миттєво гасить 

інтелектуально-мовленнєву роботу дитини. 

 Надмірний академізм у підході до розв'язання завдань заняття, постійні 

виправляння мовлення дітей і втручання в їхню розповідь. Діти швидко 

втрачають інтерес до  мовленнєвих вправ, змісту яких вони не розуміють. 



 Невміння вихователя добирати цікаві дітям теми для обговорення; використання 

застарілого матеріалу, що не знаходить відгуку у свідомості й душах вихованців. 

 Намагання педагога протягом усього заняття центрувати увагу дітей на собі — 

"дивіться на мене і слухайте мене" — позбавляє малюків можливості 

спілкуватися з ровесниками (запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоювати 

думку), тобто набувати досвіду комунікативної взаємодії, збіднює розвивальні 

можливості заняття. 

 Невміння організувати якісну заключну частину заняття.  

  Наводимо варіанти запитань для заключної бесіди:  

 Чого навчилися?  

 Що нового довідалися?  

 Яким способом?  

 Де буде застосовано?  

 Які нові слова ти запам’ятав? 

 Яке слово тебе зацікавило?  

 Що хотів би повторити?  

 Яке завдання для тебе виявилося найцікавішим?  

 Які відкриття зробив для себе?  

 Чого нового ти навчився?  

 Що тебе здивувало?  

 Які нові ігри тобі сподобалися?  

 Пригадай, хто кому допоміг на занятті? 

 Що запам’яталося найбільше?  

 Де виникло утруднення?  

 Чим саме ти пишаєшся після заняття?  

 Чого на занятті тобі не хотілося робити? Чому?  

 Що тобі не вдалося на занятті?  

 Які результати групи? (мої власні)?  

 Кого можна похвалити?  

 Перед ким ти хотів би похвалитися успіхами?  


