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Анотація педагогічного досвіду

Тема  досвіду: Сучасні  підходи  до  формування  мовленнєвої  компетентності
дошкільників.
Об’єкт досвіду: вихователь Старченко Світлана Петрівна
Адреса  досвіду: дошкільний  навчальний  заклад  №3 «Ведмежатко»  м.  Шостки
Сумської області.

Актуальність  досвіду  зумовлена  сучасними  напрямами  та  завданнями
оновлення дошкільної освіти, що передбачені Базовим компонентом дошкільної
освіти  в  Україні  (1998р.);  Законом  України  «Про  дошкільну  освіту»  (2001р.);
Коментарем  до  Базового  компоненту  дошкільної  освіти  в  Україні  (2003р.);
Державною базовою  програмою  розвитку  дітей  дошкільного  віку  «Я  у  Світі»
(2008р.).

Головна  педагогічна  ідея  досвіду  полягає  у  формуванні  загальної
мовленнєвої компетенції дошкільників.

Сутність  досвіду  ґрунтується  на  розробці  занять,  ефективному поєднанні
різноманітних форм, методів в процесі мовленнєвого спілкування. 

Особливістю  досвіду  є  те,  що  становлення  мовленнєвої  компетентності
відбувається  не  в  лінійній  послідовності  (оволодіння  звуком,  граматично
правильним  мовленням,  зв’язним  висловлюванням,  розширення  словника,  а  в
комплексному розвитку всіх компонентів мовлення. Його вінцем є комунікативна
компетентність – здатність користуватися рідною мовою як засобом мовленнєвої
взаємодії у товаристві людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і бути
зрозумілим, узгоджувати власні бажання з намірами інших учасників спілкування.

В  розроблених  конспектах  занять  висвітлюється  інтегрований  підхід  до
формування в дошкільників мовленнєвої компетентності. Ігрові вправи підібрані з
урахуванням різних способів сприймання і засвоєння мовної інформації.

3 початком формування мовленнєвої компетентності у дітей раннього віку
рівень вмінь та навичок дітей зріс:

 в молодшому дошкільному віці  - на 7%;
  в середньому дошкільному віці  - на 15%;
  в старшому дошкільному віці -  на 20%. 

Отже,  використання  в комплексі  всіх  компонентів  мовлення в освітньому
процесі свідчить про позитивні результати та ефективність. 

Досвід вивчала та узагальнювала
вихователь-методист ШДНЗ №3 І.К.Ясюк



Анкета
автора педагогічного досвіду

1. Прізвище, ім’я та по-батькові Старченко Світлана Петрівна

2. Дата народження 20 травня 1963р.

3. Освіта вища

4. Який навчальний заклад 
закінчила, рік закінчення

Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка, 
1986р.

5. Спеціальність за дипломом вчитель біології та хімії 

6. Стаж педагогічної роботи 25 років

7. Місце роботи дошкільний навчальний заклад №3

8. Посада вихователь

10. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії

11. Основні педагогічні відзнаки або 
 підвищення

грамоти Управління освіти 
Шосткинської міської ради 

12. Адреса досвіду Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 3 «Ведмежатко управління 
освіти Шосткинської міської ради 
Сумської області

13. Тема досвіду Сучасні підходи до формування 
мовленнєвої компетентності 
дошкільників



Характеристика автора педагогічного досвіду
 

 Старченко Світлана Петрівна

 (20.05.1963 р.н.) – вихователь

Закінчила  Сумський  державний  педагогічний

університет  ім.А.С.Макаренко  у  1986  р.  за

спеціальністю  «Біологія  та  хімія»;  отримала

кваліфікацію спеціаліста  «Вчитель біології  та  хімії».  З

1986 по 1988р. працювала в Воронізькій  восьмирічній

школі № 2 на посаді вчителя біології  та хімії,  в 1988-

1992  p.p.  в  пос.Озерний  Плисецького  р-ну  на  посаді

вихователя  дитячого  закладу.  В  дошкільному

навчальному заклад № 3 «Ведмежатко» працює з 1992 р.

Педагогічний  стаж  на  посаді  вихователя  дошкільного  закладу  на

01.01.2012р.  становить 25  років.  Кваліфікаційна  категорія  –  «Спеціаліст  вищої

категорії».

Світлана  Петрівна  –  досвідчений  педагог.  В  організації  особистісно-

орієнтованого  виховного  процесу  прагне  забезпечити  діяльнісний  підхід,

підібрати практичне чи ігрове  завдання  малюкам на  кожному етапі  заняття чи

іншої  дитячої діяльності.  ЇЇ  робота з малятами насичена не лише практичними

видами, а і яскравим, доцільним роздатковим і демонстраційним матеріалом. 

Світлана  Петрівна  –  вихователь,  що  вміє  вчасно  помітити,  оцінити,

підтримати і  розвинути здібності  кожного малюка. Вона упевнена,  що важливо

створити такі умови для дітей, щоб їм було цікаво жити в дитячому садку, що

кожній дитині потрібна любов, повага і чуйність дорослих, що малюк завжди має

відчувати  тепло  близької  людини,  яка  завжди  поруч.  Вона  чітко  розуміє  своє

призначення,  пріоритетну  мету  дошкільного  виховання,  має  чуйне  серце,  їй

притаманні відповідальність, самовдосконалення, порядність, благородність.

Вимоги  кожного  розділу  програми  «Я  у  Світі»  Світлана  Петрівна

намагається реалізувати на «відмінно»,  але ось уже понад п’ять останніх років

поглиблено працює над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільників.

Досвід  роботи  вихователя  Старченко  С.П.  направлений  на  підвищення



ефективності  освітньо-виховної  роботи,  схвалений  педагогічною  радою

дошкільного закладу (протокол № 3 від 08.05.2012р.).

Велика  увага  приділяється  вихователем  створенню,  поповненню  та

оновленню  предметно-ігрового  середовища  в  групі,  що  сприяє  забезпеченню

освітнього процесу в різних сферах життєдіяльності дітей.

За  результатами  контрольно-діагностичного  обстеження  дітей  на  кінець

навчального  року  вихователь  Старченко  С.П.  мала  успішні  показники  щодо

формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

Так рівень дітей з високим та достатнім рівнем становить:

 2008-2009 навчальний рік (4-й рік життя) - 37%

 2009-2010 навчальний рік (5-й рік життя) - 45%

 2010-2011 навчальний рік (6-й рік життя) - 70%

 2011-2012 навчальний рік (ранній вік) - 23%

Старченко С.П. постійно демонструє свою педагогічну компетентність через

колективний перегляд відкритих заходів в закладі. 

Старченко  С.П.  –  учасниця  міського  професійного  конкурсу  «Моє краще

заняття» (2007 р.), її посібники та іграшки, представлені на міські виставки «Мій

кращий посібник» (2005 р.),  «Іграшка в житті  дитини» (2007,  2008,  2009 р.р.),

занесені  до  списку  кращих,  за  що  нагороджена  подяками  управління  освіти

Шосткинської міської ради.

За  сумлінну  працю  і  професійну  майстерність  нагороджена  Почесною

грамотою управління освіти (2007 р.)

      
Завідуюча ШДНЗ № 3 Т.А.Чечун 



Опис досвіду

Розвиток зв'язного мовлення дітей дошкільного віку є однією із стрижневих
проблем  дошкільної  лінгводидактики.  їх  актуальність  зумовлюється
пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у XXI
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 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,
його  цілісності  і  різноманітності;  формує і  розкриває  свій  власний внутрішній
світ, свій образ «Я»; засвоює і створює культурні цінності,  виступає при цьому
активна 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 із довкіллям і завдяки
якому відбувається соціалізація дитини.

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 – важлива умова повноцінного мовленнєвого
розвитку випускника дошкільного навчального закладу.

Серед  чинників,  що  формують  особистість,  однім  із  головніших  є
спілкування.  Воно  відіграє  важливу  роль  у  житті  людини.  Задоволення  від
спілкування позначається на психологічному комфорті учасників комунікативного
процесу,  а  постійне  незадоволення  соціальними  контактами,  міжособистісними
стосунками  породжує  поганий  настрій,  депресії,  утруднює  досягнення
поставлених  цілей.  Кожна  дитина  має  потребу  у  спілкуванні,  налагодженні
соціальних контактів. Постає вона як необхідність у нових враженнях, почуттях,
знаннях, у бажанні поділитися з кимось своїми враженнями і думками, обмінятися
певною інформацією, налагодити стосунки.

Базовий компонент
щодо розвитку комунікативних вмінь та якостей дошкільників

Базовий  компонент  є  комплексною  характеристикою  комунікативної
поведінки дитини. Вона виявляється у загальній культурі спілкування. Культура
спілкування потребує від дитини певного рівня освіченості, тобто компетентності.

У сфері «Люди» формування ціннісних орієнтацій посідає провідне місце і
розглядається як прилучення дитини до загальнолюдських цінностей у процесі



індивідуального розвитку. Посилюється інтерес до соціальних аспектів виховання
дітей  у  зв'язку  із  соціально-політичними  змінами  в  житті  суспільства  та
необхідністю готувати дітей до них.

Такі якості, як уміння керувати своєю поведінкою і способами спілкування,
здатність вибору адекватної поведінки,  орієнтації  у  нових обставинах, відчуття
свого місця серед інших людей є сферою соціального розвитку дитини.

Механізм соціального розвитку складається з таких головних компонентів:
- когнітивного (здатність до пізнання людей, їхньої поведінки, взаємин);
-  поведінкового  (мотиви  і  навички  взаємодії  у  різних  ситуаціях  спільної
діяльності).

Новим  у  Базовому  компоненті  є  інтеграція  підходу  до  виховання  дітей,
орієнтація на цілісний розвиток особистості дитини у сфері «Люди». Такий підхід
відповідає сучасній меті виховання – створенню умов для розвитку дитини та її
максимальної самореалізації.

У дошкільному віці формуються основи соціальної компетентності дитини:

- вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі,  знайомі, незнайомі, люди
різної статі, віку, роду занять);
- здатність розуміти іншу людину (її настрій, потреби, особливості поведінки);
- уміння поважати інших людей, допомагати, дбати про них;
- обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності.

Поняття комунікативної компетентності
Розвиток  комунікативної  компетентності  починається  з  набуття  вміння

встановлювати  контакт  з  партнером  у  спілкуванні  за  правилами  етикету.  У
життєдіяльності  дитина  бере  до  уваги  приклади  спілкування  одне  з  одним.
Дорослих,  дітей  та  дорослих  із  нею  самою.  Щоб  у  дитини  формувалася
комунікативно-мовленнєва  компетентність,  яка  відбиває  орієнтацію  у  ситуації
спілкування, ставлення до партнера, розуміння просторово-часових характеристик
ситуації,  вона має вибудовувати свою аргументацію, свої пояснення на зв'язках
між об'єктами, послуговуючись для цього набутим власним досвідом.

Старші дошкільники особливо чутливі до мовлення, до його граматичної
будови і досить критично ставляться до чужих та власних висловлювань. Вони
помічають тут помилки й продовжують оволодівати тими граматичними формами,
які ще недостатньо засвоїли. Малюк іще з раннього віку вчиться обирати серед
мовленнєвого потоку два слова, які узгоджує між собою, поступово додаючи до
них нові слова, які теж підпорядковуються граматичним основам. Мало-помалу,
шліфуючи  свою  звуковимову,  поповнюючи  лексичний  запас,  удосконалюючи
граматичні вміння, дошкільник оволодіває навичками мовленнєво-комунікативної
взаємодії, що й створює його індивідуальне мовленнєве обличчя. Так формується
мовленнєва особистість.

Оскільки дитина тривалий час перебуває в умовах дошкільного закладу, її
постійними  партнерами  у  спілкуванні  є  однолітки  та  педагоги.  Мовленнєва
взаємодія здебільшого виникає в ігрових ситуаціях у побутових справах, де діти
послуговуються  мовними  штампами  й  творять  власні,  що  й  робить  кожного
неповторним.

Складові комунікативної компетентності



Комунікативні вміння. Оволодіти навичками комунікативної поведінки у
ситуаціях реального життя допоможуть вправи, які формують такі уміння: 

- уміння  викликати  прихильне  ставлення: усміхнутися;  приязно
подивитися  в  очі;  повернутися  обличчям  до  партнера;  проявити  готовність
слухати  його;  допомогти  йому,  навіть  коли  прохання  словесно  не  прозвучало;
наблизитися до нього, проявити цікавість його заняттям; віднайти його поглядом
серед гурту; поділитися іграшками, солодощами.

- уміння аналізувати інформаційний зміст ситуації: помічати, оцінювати,
задіювати  експресивні  прояви  (сісти  ближче,  доторкнутися  до  однолітка;
наблизитися, щоб краще розглянути іграшку, дію; погладити привабливу деталь в
одязі;  запропонувати  свою  руку  у  грі,  хороводі,  на  прогулянці);  підійти  до
однолітка, коли вільно обирається місце для ігрової, трудової діяльності;  у ході
гри доручити йому ведучу роль, віддавши свій фант; поступитися місцем, роллю;
вказати  рукою,  поглядом  на  вільне  місце;  жестом  запросити  сісти  поруч;
потіснитися, об вільнилося місце для однолітка; 

-  уміння  зчитувати  ставлення  однолітка  за  його  невербальними
проявами й  відповідно  реагувати на  них: відповідати  на  усмішку  усмішкою,
приязним  поглядом;  бути  готовим  заговорити  або  відповісти  на  ініціативу;
самостійно  шукати  або  запитати  однолітка  про  цікаву  йому  тему.  Проблему;
подякувати  за  прояв  допомоги,  частування;  запросити  до  спільної  діяльності,
попередньо запитавши про його наміри, бажання, стан;

-  уміння  аналізувати  й  відтворювати  мімічні  прояви задумувати  і
відповідно показувати власний емоційний стан, спостерігати у дзеркалі за рухом
брів, очей, губ та загальним виразом обличчя. Стани, які можна демонструвати та
ідентифікувати: плач, сміх, радість, сум, страх, біль, здивування, роздратування,
очікування, огида, втіха, захват. Для розпізнавання різних емоційних станів варто
пропонувати їх дітям вибірково та поступово. Скажімо, нехай вони впізнають, із
якої казки та в якому епізоді діють персонажі. Для цього кілька дітей програють
епізоди  без  слів,  користуючись  лише  невербальними  засобами.  Цей  прийом
допомагає дошкільникам «зчитувати слова» в емоційних проявах героя. Подібні
вправи  особливо  знадобляться  для  хлопчаків,  які  менш  уважні  до  мімічних
проявів;

-  уміння  аналізувати,  коректно  й  домірно  проявляти  свої  бажання,
прагнення:  не соромитися співати, танцювати, декламувати, грати на музичних
інструментах; запрошувати до посильної участі в цьому й інших діях; схвалювати
їх за згоду та запрошення і активність; при бажанні познайомитися з однолітками,
звертатися до дорослого як до посередника або самому висловити своє бажання.

Мовлення  –  особлива  форма  діяльності  дитини,  особливий  результат  її
зусиль в освоєнні життєвого простору. За допомогою мовлення дитина опановує
світ природи, світ стосунків, світ культури. То є такий « живий» контакт в усіх
сферах життєдіяльності.

Видатний педагог К.Д.Ушинський називає мову першим тлумачем і природи
і життя і ставлення до людей, атмосферою, що обіймає душу, атмосферою, через
яку все бачиш, розумієш, відчуваєш. Тож, працюючи над темою «Сучасні підходи
до формування мовленнєвої компетентності дошкільнят», вихователь Старченко
С.П. поставила перед собою такі головні завдання:



• розвивати потребу в спілкуванні;
• розвивати комунікативні мотиви (ділові, особистісні, пізнавальні);
• навчати розв'язувати типові комунікативні задачі ( звертатися з проханням,

пропозицією, планувати й корегувати спільні практичні дії,  ставити пізнавальні
запитання).

Для  розвитку  в  малюків  потреби  в  мовленнєвому  спілкуванні  вона
використовує різні методи і прийоми:

• комунікативні доручення;
• ранкові привітання;
• бесіда вихователя з дітьми та організація їх мовленнєвого спілкування;
• створення проблемних ситуацій;
• розповіді вихователя і дітей на теми з власного досвіду;
• розігрування художніх творів у формі діалогу;
• ігри -драматизації, сюжетно-рольові ігри, словесні дидактичні ігри;
• підготовка та проведення свят, розваг, днів народження, днів дитини;
• організація  спільних  видів  діяльності  та  спілкування  у  процесі  їх

виконання;
• моделювання ситуації  спілкування  на  заняттях та  інших видах дитячої

діяльності, організація спілкування між дітьми різного віку;
• створення в групі доброзичливої атмосфери, налагодження вихователем

емоційно-особистісних стосунків з кожною дитиною.
Центральною  фігурою  освітнього  процесу  є  дитина  –  мовленнєва

особистість. Для становлення такої особистості вихователь створила мовленнєве
розвивальне середовище, основою якого є забезпечення доброзичливої атмосфери,
де дитині  надається право на мовленнєву активність,  на довіру,  на помилку та
доброзичливе ставлення. Дитина повинна відчувати, що вихователь її  любить і
розуміє,  що до нього можна звернутися коли завгодно, з будь яким проханням,
запитанням.

Світлана Петрівна намагається допомогти малюкам встановити емоційний
контакт з однолітками і водночас сформувати в нього певні вміння та навички:

-  діяти узгоджено та зосереджено;
-  допомагати один одному;
-  поступатися власними інтересами заради інших.
Особливої  уваги приділяє  ситуації  непорозуміння  конфлікту,  обговорює з

дітьми  причини  і  наслідки  цього,  мовленнєвих  і  не  мовленнєвих  способів
уникнення чи розв'язання непорозуміння. У бесіді з дітьми намагається вислухати
обопільне бачення проблеми й пропоную всім той момент,  коли можна було  б
зупинитися,  щоб  ситуація  не  погіршувалася.  Діти  вголос  розмірковують,
сумніваються,  обґрунтовують свою думку,  навіть  «припускають» помилок –  це
стимулюю до мовленнєвого спілкування.

В  своїй  роботі  Світлана  Петрівна  використовує  як  класичні  форми
організації, так і інноваційні, а саме:

• Різні типи занять ( мовленнєва занятість).
•  Інтегрована  діяльність  з  пріоритетом  мовлення  (організація  художньої

праці та праці в куточку природи «Льон гойдається, кучерявиться»).
• Спілкування під час організації різних видів діяльності.



• Мовленнєві міні-заняття.
• Мовленнєві ігри, ситуації, вправи.
Використання  мовленнєвих  занять  як  найпоширенішої  на  сьогодні

фронтальної  форми  організації  дітей  мінімізується,  тому  Світлана  Петрівна
проводить  міні-заняття  з  різними  пріоритетними  напрямками,  на  яких  діти
отримують знання з розвитку мовлення в порівнянні з різними видами діяльності,
відповідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».
Саме  така  форма  сприяє  самоорганізації  дитиною  свого  буття,  організації
дорослим  роботи  у  малих  групах,  індивідуалізації  виховного  процесу.  Міні-
заняття орієнтовані на невеличку підгрупу дітей, які виявили інтерес, бажання до
конкретного  виду  діяльності,  як  показує  практика,  саме  через  таку  форму
організації  мовленнєвої  діяльності  вихователь   допомагає  дитині  зануритися  в
проблему,  зацікавитись  нею,  емоційно  обговорювати  і  тим  самим  виявляти,
демонструвати  комунікативні  здібності  та  розвивати  їх.  Світлана  Петрівна
впроваджує такі варіанти міні-занять:

• Сплановані і спонтанні;
• Індивідуальні і підгрупові;
•  Фіксовані  у  часі,  або  ж такі,  тривалість  яких  визначається  бажанням і

інтересам дітей;
• Ініційовані дітьми і педагогом;
• Різноманітні за формою.
Вихователь проводить такі міні-заняття: розглядання картини «У бабусі на

подвір'ї»,  бесіда  за  ілюстраціями  «Ніхто  не  забутий,  ніщо  не  забуте»,  переказ
казок «Рукавичка», «Колобок» та інші.

Намагаючись зробити процес оволодінням мовленням цікавим і доступним
для дітей, використовує такі прийоми:

• Коментоване малювання 
• Суміжне мовлення
•  Переказ  літературного  твору  та  складання  розповіді  за  опорними

предметами,  іграшками,  малюнками  (  Заняття  «Що  важливіше»,  «Зайчик-
неслухнянчик», «Якби я був твариною», «Як я відпочивав на канікулах»)

• Складання розповіді за схемою (Заняття «Іграшки з чарівної торбинки»). 
Коментоване малювання - суть полягає в тому, що вихователь бере великий

аркуш паперу, фломастер і разом з дітьми починає фантазувати, замальовувати.
Коментоване малювання допомагає не лише розвивати мовлення дошкільнят, але
й закріплювати знання під час роботи над іншими розділами програми. При цьому
розвивається мислення, уява, фантазія.

Суміжне мовлення  – вихователь починає речення і дає можливість дитині
його закінчити, допомагаючи навідними запитаннями (Заняття «Нерозлучні друзі»
та  інші).  Для  розширення  та  уточнення  словникового  запасу  застосовує  такий
прийом: незнайомі слова діти проспівують, кричать, промовляють весело, сумно,
зацікавлено. Це цікаво дітям, підвищує емоційність сприймання ними матеріалу,
сприяє ліпшому запам'ятовуванню. Звертає увагу дітей на «образність» слова, щоб
полегшити запам'ятовування нових слів: є слова, про які можна сказати, що вони
«солодкі»  -  цукор, мед,  торт;  є  слова «кислі»  -  лимон,  щавель,  кефір;  є  слова
«пухнасті» - котик, килим, хмарка; «тверді» - камінь, стіл, горіх; «світлі» - сонце,
лампа, вогонь; є слова «голосні»,  «тихі», «важкі»,  «холодні»,  «веселі»,  «сумні».



Наприклад, під час  розглядання малюнка вихователь пропонує дітям знайти серед
малюнків  «легке»,  «м'яке»,  «холодне»,  «пухнасте»,  вимовити ці  слова по  черзі
голосно,  тихо,  весело,  сумно,  таємниче.  Такий  підхід  сприяє  швидкому
запам'ятовуванню слів.

Щоб  збагатити  мовлення  дітей  вихователь  використовує  в  мовленнєвій
роботі  образні  вислови,  пропонуючи  дітям  пояснити,  як  вони  їх  розуміють
(  колюче  слово,  радісна  квітка,  тепла  усмішка,  небо плаче.  Сонце усміхається,
лагідний вітерець).

Під час занять застосовує картини, малюнки (дітей чи батьків), ілюстрації
до  літературних  і  фольклорних  творів,  як  засіб  розумового  (ознайомлення  з
довкіллям,  розвиток уяви,  сприймання уваги,  мислення,  мовлення,  формування
інтелектуальних здібностей, сенсорний розвиток),  естетичного та мовленнєвого
виховання  (розвиток  художньо-комунікативних  здібностей,  стимулювання
ініціативи висловлювання, опанування різних типів зв'язного мовлення).

На  всіх  заняттях  Світлана  Петрівна  використовую дидактичний матеріал.
Тому  що  мислительні  процеси  (аналіз,  синтез,  порівняння,  абстракція,
узагальнення)  у  дошкільників  ще  пов'язуються  з  їх  практичною діяльністю.  У
практичних  діях  з  предметами  досвід  не  тільки  нагромаджується,  а  й
узагальнюється,  внаслідок чого  і  відбуваються  зрушення  в  розвитку мислення.
Поступово у дітей дошкільного віку мислительні  процеси набувають відносної
самостійності і починають у певних умовах передувати їх практичної діяльності.

Так,  у  д/г  „Різнокольорові  іграшки"  розвивається  зорове  сприйняття:  за-
пам'ятовується назва основних кольорів (червоний, жовтий, синій, зелений) та їх
відтінків (рожевий, оранжевий, голубий, фіолетовий).

Мова: розуміння та виконання мовної інструкції, активне використовування
в  мові:  а)  слів-порівнянь:  „великий",  „маленький",  „різного  розміру",  „такий
самий";  б)  узгодження  іменників  з  прикметниками:  „великий  корабель"  -
„маленький корабель"; використання зменшено-ласкавих суфіксів для утворення
іменників: „м'яч" - „м'ячик", „квітка" - „квіточка".

Мислення:  групувати предмети по величині, кольору, вміння порівнювати,
робити висновки. (Цей великий, а цей маленький ведмедик)

У д/г  предметні  парочки"  розвивається словесно-логічне мислення, вміння
знаходження асоціативних зв'язків між предметами, вміння скласти оповідання в
якому  є  декілька  різних  предметів.  Розвиток  мови:  розширення  активного
словника (зубна щітка (яка?) - голуба).

Д/г  „Що  із  чого"  розвиває  пам'ять,  мовлення,  увагу,  творче  і  логічне
мислення.

Д/г  „Предмети та їх групи"  знайомлять дітей з навколишніми предметами,
вчать  об'єднувати  предмети  в  групи,  використовуючи  знання  про  призначення
предметів, сприяє розвитку мислення, пам'яті, мови, уваги.

Таким  чином,  застосування  дидактичного  матеріалу  активізує  різні  види
пам'яті, а це сприяє їх розвитку, також удосконалюється активне мовлення дитини,
активізується відповідний словник, закріплюються у дітей уявлення, одержані в
ході спостережень.

Розвиток розуміння мови, вдосконалення активного мовлення відбувається і
в  сюжетно-рольових  іграх  дітей.  Спочатку  керуючи  сюжетними,  а  потім  і
сюжетно-рольовими,  будівельними  іграми,  вихователь  уточнює  слова-



найменування предметів, їхні ознаки, дії з ними („Загорни, поколиши, переодягни,
умий ляльку") навчає ввічливо спілкуватись між собою і поводитись з ляльками, У
старшій  групі  діти  вже  самостійно  вміють  організувати  сюжетно-рольову  гру:
обирають  тему,  імпровізують  в  її  здійсненні,  створюють  предметно-ігрове
середовище спільно й поодинці ставлять й вирішують ігрові завдання, вступають
у взаємини, характерні для обраних ролі.

Організовуючи  ігрову  діяльність  дітей,  Свытлана  Петрівна  приділяє
особливу увагу формуванню їхніх комунікативних умінь:

♦ уміння адресувати свої висловлювання одноліткові;
♦ привертати його увагу до себе;
♦ спілкуватися в доброзичливій формі;
♦ переконливо аргументувати свої думки (прохання, оцінка, розпорядження

тощо).
В  своїй  роботі  використовує  театралізовані  ігри.  З  дітьми  підготували

виставу  „Казка  про  цукерку,  яка  завжди  залишалася  великою",  „Пригода  в
зайчиковому квітнику",  казка „Ріпка  на новий лад" ...  Зайчикова хатка.  На свої
вистави вони запрошували молодших дітей, своїх батьків. Знання дітей, отримані
на  заняттях,  під  час  спостережень,  екскурсій,  допомогли  дітям  у  створенні
казкових образів.

Подорожуючи вулицями міста у дітей розвивається допитливість, правильне
громадянське  ставлення,  збагачується  емоційна  чутливість,  а  це  впливає  на
розвиток комунікативної сфери, а саме:

♦ набувається вміння спілкуватися з однолітками та дорослими;
♦ закріплюється вміння висловлювати свої думки, формулювати запитання,

умовисновки;
♦ поглиблюється вміння розповідати про побачене, ділитися враженнями.

Неможливо отримати суттєвих результатів з мовленнєвого виховання без тісного
зв'язку  з  батьками.  В  роботі  з  батьками  Світлана  Петрівна  використовує  як
традиційні форми (відкриті заняття,  тематичні  консультації,  бесіди тощо),  так і
нетрадиційні  (ділові  ігри,  «круглі  столи»  та  інші),  а  також залучає  батьків  до
участі у святах, розвагах, виставках, які проходять в дитячому садку.

Батьки із задоволенням брали участь в розвагах «Український ярмарок», «На
весняне  свято  прийшли  до  нас  звірята»,  «Тато,  мама,  я  –  спортивна  сім'я».
Комунікативно  –  мовленнєвий  розвиток  дитини  залежить  насамперед  від
мовлення  дорослих  і  зокрема  батьків.  Спілкування  з  ними  викликає  почуття
довіри, безпеки, захищеності, самостійності, забезпечує збагачення словникового
запасу  (  шляхом  запозичення  слів  із  мовлення  дорослих),  високу  розумову
активність. Особливо приємно брати участь у дитячих святах, казках-інсценівках,
які  допомагають  зблизитися  з  дітьми,  налагодити  з  ними  добрі  стосунки,
завоювати їхню довіру. Через казкових персонажів впливаю на дітей, розвиваю в
них  такі  моральні  якості,  як:  чуйність,  товариськість,  доброту,  чесність,
життєрадісність,  відповідальність,  ввічливість,  наполегливість,  допитливість,
креативність.



Висновки

Отже, всім відомо, що кожна дитина розвивається своїм темпом, поступово,
крок за  кроком… Кожен малюк формується  на  свій  лад.  І  це  не  треба  комусь
доводити. Але, безумовно, існують і загальні норми: до певного віку дитина має
сидіти, стояти, бігати, малювати, читати, писати. Ці межі встановлено для того,
щоб показати і батькам, і педагогам, коли має розвинутись ця або інша функція.
Слід  приділити дитині  бодай трохи уваги,  віднайти ті  методи,  що зацікавлять
малюка,  пограти  з  нею  в  мовні  ігри  з  словами  та  звуками,  або   не  просто
погратися і почитати, а почати вчити дитину звісно, через гру, а не посадивши за
парту,  то  ви  помітите  вражаючий  результат:  зовсім  швидко  малюк  навчиться
спілкуватися, вести діалог з дорослими та однолітками. Дитина розвиватиметься ще
швидше,  інтенсивніше,  вразить  батьків  і  вихователів  своїм  розумом,  пам’яттю,
винахідливістю,  творчими  здібностям,  якщо  така  робота  буде  системною,
послідовною. Саме цьому підтвердженням є досвід роботи вихователя Старченко
С.П. з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. 

За  результатами  контрольно-діагностичного  обстеження  дітей  на  кінець
навчального  року  вихователь  Старченко  С.П.  мала  успішні  показники  щодо
формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

Так рівень дітей з високим та достатнім рівнем становить:
 2008-2009 навчальний рік (4-й рік життя) - 37%
 2009-2010 навчальний рік (5-й рік життя) - 45%
 2010-2011 навчальний рік (6-й рік життя) - 70%
 2011-2012 навчальний рік (ранній вік) - 23%

Досвід вихователя Старченко С.П. з проблемної теми: «Сучасні підходи до
формування  мовленнєвої  компетентності  дошкільників» розглянутий,
обговорений  та  рекомендований  для  використання  в  практичній  роботі
вихователів  та  батьків  вихованців  дошкільного  навчального  закладу  №  3
«Ведмежатко» на педагогічні раді 08.05.2012 року, протокол № 3.



Рекомендації

Досвід вихователя Старченко С.П. по навчанню грамоти дітей дошкільного
віку  засобами  дидактичних  та  розвиваючих  ігор  рекомендується  для
розповсюдження в дошкільному навчальному закладі серед педагогів та батьків
вихованців закладу.

З  метою  розповсюдження  та  популяризації  досвіду  вихователя Старченко
С.П. рекомендується:

 За матеріалами досвіду підготувати електронну Презентацію в програмі
Microsoft Power Point.

 Заслухати вихователя Старченко С.П. з творчим звітом за темою досвіду
на педагогічній раді та на засіданні методичного об’єднання.

 Залучати  вихователя  Старченко  С.П.  до  виступів  на  педагогічній  раді,
семінарських заняттях за темою досвіду; до колективного перегляду проведення
занять для педагогів і батьків

 Окремі матеріали з досвіду роботи Старченко С.П. направити до друку у
фахових виданнях України.

Досвід вивчала та узагальнювала
вихователь-методист ШДНЗ № 3 І.К.Ясюк 


