
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ 

ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Дошкільна лінгводидактика 

 

 

 

Освітньо-професійний ступінь       молодший бакалавр 
 

галузь знань             01 Освіта/Педагогіка 
 

спеціальність          012 Дошкільна освіта 

 

освітня програма   Дошкільна освіта 

тип дисципліни     обов’язкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2020 





І. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 
Денна Заочна 

Нормативна/вибіркова Галузь знань: 

01 Освіта 
(шифр, назва) 

Лекції: 

22 6 

Кількість кредитів: 4 
Семінарські (практичні) 

заняття: 

Модулів: 3 

Напрям 

підготовки/спеціальність: 

012 Дошкільна освіта 
(код, назва) 

24 6 

Загальна кількість годин: 120 
Лабораторні заняття: 

- - 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 2 

Консультації: 

2 2 

Семестр: 4 Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 

72 108 

Освітній рівень: 

 молодший бакалавр 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

  

Мова навчання: українська 
Форма підсумкового 

контролю: екзамен  

  

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: професійна підготовка 

бакалаврів дошкільної освіти щодо комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей у закладі дошкільної освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки:  дошкільна педагогіка з історією, українська 

мова, педагогіка сімейного виховання. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: озброєння майбутніх фахівців 

теоретичними знаннями, лінгвістичними, лінгводидактичними, 

психофізіологічними засадами навчання рідної мови та формування 

професійно-мовленнєвої компетентності щодо розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку, навчання їх рідної мови, виховання мовленнєвої культури 

відповідно до державних вимог.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 теоретико-методологічні - знання наукових філософських, 

психологічних, природничих засад побудови методики навчання рідної 

мови в закладі дошкільної освіти;  

 лінгвістичні - озброєння студентів науковими знаннями з мовознавства, 

які є обов'язковою умовою ефективності розробки навчальних технологій 

мовленнєвої діяльності та спілкування дітей дошкільного віку з кожного 

розділу методики;  

 когнітивні - ознайомлення майбутніх вихователів з Базовим 

компонентом дошкільної освіти, державними програмами виховання і 

навчання дітей від 2 до 6 років; навчально-методичними, методичними 



посібниками з розвитку мовлення, навчання дітей рідної мови на різних 

етапах дошкільного дитинства;  

 лінгводидактичні - озброєння студентів знаннями з методики розвитку 

мовлення і навчання рідної мови дітей від народження до 6 років; 

формування у них системи лінгводидактичних знань, умінь і навичок;  

 проективно-прогностичні - формування у студентів умінь і навичок 

планування різних видів роботи з розвитку мовлення, навчання мови, 

виховання мовленнєвої культури в різних вікових групах закладу 

дошкільної освіти;  

 корекційні - прищеплення студентам навичок коригування відхилень і 

вад у мовленні дітей, що виникли за різних причин.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти  компетентностей та програмних результатів навчання 

відповідно до освітньо-професійної  програми «Дошкільна освіта». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 3.    Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

 

ПРН 3. Володіти інформаційною 

культурою, вмінням 

узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово. 

 

ПРН 4. Вільно спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

 

ЗК 5. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

ПРН 7. ПРН 7. Навчатися з метою 

поглиблення набутих та здобуття 

нових фахових знань. 

ПРН 8. Вміти застосовувати 

набуті знання у практичних 

ситуаціях. 

 

ЗК 7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

ПРН 3. 

ПРН 7. 

Володіти інформаційною 

культурою, вмінням 

узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових 

фахових знань. 

ЗК 8. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 8. 

 

Вміти застосовувати набуті 

знання у практичних ситуаціях. 



ФК 1. Здатність працювати з 

джерелами навчальної та 

наукової інформації. 

 

ПРН 11. Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв'язання навчальних та 

професійних завдань. 

ФК 3. Здатність до розвитку 

допитливості, пізнавальної 

мотивації, пізнавальних дій у 

дітей  дошкільного віку. 

 

ПРН 14. Враховувати рівні розвитку дітей 

при виборі методик і технологій 

навчання і виховання, при 

визначенні зони актуального 

розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку. 

ФК 6. Здатність до національно-

патріотичного виховання 

дітей раннього і дошкільного 

віку (любов до Батьківщини, 

рідної мови, рідного міста, 

поваги до державних 

символів України, 

національних традицій, 

звичаїв, свят, обрядів).  

ПРН 17. Визначати завдання і зміст різних 

видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі 

програм дошкільної освіти та 

знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, 

загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

 

ФК 8. Здатність до розвитку 

перцептивних, мнемічних 

процесів, різних форм 

мислення та свідомості в 

дітей раннього і дошкільного 

віку. 

 

ПРН 18. Володіти технологіями 

організації розвивального 

предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в 

різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ФК 9. Здатність до формування в 

дітей раннього і дошкільного 

віку елементарних уявлень 

про різні види мистецтва і 

засоби художньої виразності 

(слово, звуки, фарби тощо) та 

досвіду самостійної творчої 

діяльності.  

ПРН 18. Володіти технологіями 

організації розвивального 

предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в 

різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ФК 11. Здатність до комунікативної 

взаємодії з дітьми, батьками, 

колегами. 

 

ПРН 20. Будувати цілісний освітній 

процес з урахуванням основних 

закономірностей його перебігу. 

Оцінювати власну діяльність як 

суб'єкта педагогічної праці. 

ФК 12. Здатність до розвитку в дітей 

раннього і дошкільного віку 

мовлення як засобу 

спілкування і взаємодії з 

однолітками і дорослими.  

ПРН 14 

ПРН 20. 

Враховувати рівні розвитку дітей 

при виборі методик і технологій 

навчання і виховання, при 

визначенні зони актуального 

розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку. 

Будувати цілісний освітній 

процес з урахуванням основних 

закономірностей його перебігу. 

Оцінювати власну діяльність як 

суб'єкта педагогічної праці. 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

 Модуль 1. Теоретико-методичні засади розвитку мовлення дошкільників 

1. Дошкільна  

лінгводидактика як 

наука 

4 2 2    4 1 1     8 

2. Мовленнєва і 

навчально-

мовленнєва 

діяльність 

дошкільників 

4 2 2    2       8 

3. Форми, методи, 

прийоми і засоби 

навчання дітей 

української мови 

4 2 2    4 2 1 1    8 

Модуль 2. Технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку в навчально-

мовленнєвій діяльності 

4. Навчання дітей 

дошкільного віку 

української 

звуковимови 

4 2 2    4 2 1 1    4 

5. Методика 

словникової  

роботи в ЗДО 

4 2 2    4 2 1 1    6 

6. Формування 

граматичної 

правильності 

мовлення 

дошкільників 

4 2 2    4 2 1 1    6 

7. Методика розвитку 

зв’язного  мовлення 

дошкільників. 

4 2 2    4 2 1 1    6 

Модуль 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в ЗДО 

8. Методика 

використання 

народних джерел у 

ЗДО 

4 2 2    4       8 

9. Методика 

ознайомлення дітей 

з творами 

українських 

письменників 

4 2 2    4       8 

10. Мовленнєва 

готовність дітей до 

школи 

4 2 2    4       8 



11. Планування й 

організація роботи з 

розвитку мовлення 

у ЗДО.  

6 2 4    4 1  1    8 

Підсумковий контроль 
(для екзаменів) 

2    2  30      2 30 

Разом: 48 22 24  2  72 12 6 6   2 108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1. Теоретико-методичні засади розвитку мовлення дошкільників 

 

 Тема 1. Дошкільна  лінгводидактика як наука 

 Специфіка дошкільної лінгводидактики. Об'єкт, предмет, завдання 

дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни 

 Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності мовленнєвого 

розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства  

 Особливості міждисциплінарних зв'язків дошкільної лінгводидактики  

 

Тема 2. Мовленнєва і навчально-мовленнєва діяльність дошкільників 

 Лінгвістика - теоретичне підґрунтя дошкільної лінгводидактики  

 Текст як основне лінгвістичне поняття лінгводидактики 

 Види мовленнєвої діяльності. Роль спілкування у розвитку особистості 

дошкільника 

 

 Тема 3. Форми, методи, прийоми і засоби навчання дітей української 

мови  

 Типи і специфіка занять із розвитку українського мовлення  

 Методи, прийоми і засоби навчання рідної мови у ЗДО  

 Структура і методика занять із розвитку українського мовлення 

 

Модуль 2. Технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку в 

навчально-мовленнєвій діяльності 

 Тема 4. Навчання дітей дошкільного віку української звуковимови  

 Виховання фонематичного слуху у дошкільників  

 Особливості звуковимови дітей різних вікових груп 

 Методи і прийоми виховання звукової сторони мовлення у ЗДО 

 

 Тема 5. Методика словникової роботи в ЗДО 

 Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах  

 Особливості словникового складу дошкільників 

 Методичні прийоми лексичного розвитку дошкільників 

 

 Тема 6. Формування граматичної правильності мовлення дошкільників 



 Принципи введення граматичних форм іменників, прикметників, дієслів у 

мову дошкільників 

 Специфіка оволодіння синтаксисом у дошкільному дитинстві  

 Типові граматичні помилки та прийоми їх виправлення в мовленні дітей 

дошкільного віку 
 

 Тема 7. Методика розвитку зв’язного  мовлення дошкільників 

 Розвиток діалогічного мовлення дошкільників  

 Прийоми навчання дітей дошкільного віку монологічного мовлення  

 Методика навчання дітей розповіді за картинами; переказу літературних 

творів 

 

 

Модуль 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в ЗДО 

 Тема 8. Методика використання народних джерел у ЗДО 

 Ознайомлення дітей з малими формами українського фольклору  

 Українські прислів’я, приказки та загадки  

 Методика роботи з українською казкою  

 

  Тема 9. Методика ознайомлення дітей з творами українських 

письменників 

 Завдання і зміст ознайомлення дітей з художніми творами  

 Методика використання творів українських письменників у закладі 

дошкільної освіти 

 Методика роботи з дитячою книгою 

 

     Тема 10. Мовленнєва готовність дітей до школи 

 Сутність мовленнєвої підготовки дошкільників 

 Зміст мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та молодших 

школярів  

 Наступність і перспективність мовленнєвого розвитку у ЗДО та першому 

класі  

 

 Тема 11. Планування й організація роботи з розвитку мовлення у ЗДО 

 Організаційно-методична роль завідувача та старшого педагога в ЗДО  

 Планування роботи з розвитку мовлення  

 Робота з розвитку мовлення в управліннях освіти  

 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Тема 1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття. 

Тема 2. Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей. 

Тема 3. Форми, методи, прийоми і засоби навчання дітей української мови. 

Тема 4. Методика виховання звукової культури мовлення дошкільників. 



Тема 5. Методика словникової роботи в дошкільному закладі. 

Тема 6. Формування граматичної правильності мовлення дошкільників. 

Тема 7. Методика розвитку зв’язного мовлення дошкільників. 

Тема 8. Методика ознайомлення дошкільників із художньою літературою та 

фольклором. 

Тема 9. Розвиток у дошкільників мовленнєвої готовності до школи. 

Тема 10. Наступність у мовленнєвому розвитку вихованців ЗДО та першого 

класу НУШ. 

Тема 11. Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-

мовленнєвій діяльності. 

Тема 12. Планування та організація роботи з розвитку мовлення у ЗДО.  

 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  денна заочна  

1. Підготовка до семінарських занять 22 44 Конспект 

2. Підготовка індивідуальних навчально-

дослідних завдань 
6 20 Реферат 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

підготовка анотацій (2 статті з журналу 

«Дошкільне виховання») 

4 4 Анотація 

4. Складання бібліографії журнальних статей 

з актуальних проблем розвитку мовлення 

дошкільників 

10 10 Конспект 

5. Підготовка до підсумкового контролю  30 30 Екзамен 

 Разом 72 108  

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

 

1. Лінгводидактична концепція К.Д. Ушинського. 

2. Лінгводидактична концепція С. Русової. 

3. Лінгводидактична концепція В.О. Сухомлинського. 

4. «Рідномовні обов’язки» І. Огієнка. 

5. Чинні програми навчання і виховання дітей у ЗДО: структура, специфіка, 

порівняльний аналіз. 

6. Етапи оволодіння дитиною дошкільного віку мовленням. 

7. Довкілля і природа як сенсорне підґрунтя для збагачення словникового 

запасу дітей. 

8. Роль художньої літератури та творів мистецтва у збагаченні емоційно-

експресивної лексики дітей дошкільного віку. 

9. Вплив мовлення дорослих на загальний мовленнєвий розвиток дитини-

дошкільника. 

10. Культура мовлення вихователя закладу дошкільної освіти. 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форма поточного контролю – семінарські заняття, індивідуальні 

навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). 

6.2. Форми підсумкового контролю – екзамен. 

 

Екзаменаційні питання  
1. Українська дошкільна лінгводидактика як педагогічна наука: поняття, завдання предмет. 

2. Наукові засади курсу: методологічні, природничі, лінгвістичні, педагогічні. 

3. Педагогічні закономірності та принципи навчання рідної мови у ЗДО. 

4. Мовленнєве спілкування як діяльність: поняття про мову і мовлення. 

5. Навчально-мовленнєва діяльність дошкільників: психологічні та лінгвістичні основи. 

6. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми: культура 

мовлення педагога. 

7. Історичний огляд розвитку дошкільної лінгводидактики: лінгводидактичні концепції  К. 

Д. Ушинського, С. Русової, В. О. Сухомлинського.  

8. Завдання та зміст навчання дітей української мови у ЗДО: програмне забезпечення; 

змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників. 

9. Методи навчання дітей рідної мови у закладах дошкільної освіти України. 

10. Прийоми навчання дітей рідної мови у ЗДО. 

11. Дидактичні ігри і вправи з метою мовленнєвого розвитку дошкільників: звуки, лексика, 

зв’язне мовлення. 

12. Народні національні українські ігри для мовленнєвої діяльності дошкільнят. 

13. Принципи навчання дітей української мови. Є.І. Тихєєва про вимоги до дидактичних 

вправ. 

14. Форми навчання дітей рідної мови у закладах дошкільної освіти України. 

15. Специфіка занять з рідної мови у різновікових групах у ЗДО. 

16. Структура і методика проведення занять у ЗДО. 

17. Засоби навчання українського мовлення у ЗДО. 

18. Становлення мовленнєвого розвитку дошкільників: закономірності, принципи, внесок 

українських учених сучасності. 

19. Закономірності засвоєння дитиною рідної мови за Л.П. Федоренко. 

20. Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку: перший - третій роки життя. 

21. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку:  молодший, середній і старший дошкільний 

вік. 

22. Методика ознайомлення дітей в ЗДО з творами українських письменників: завдання, 

зміст, структура заняття. 

23. Методика використання народних джерел у розвитку українського мовлення 

дошкільників. 

24. Виховання звукової сторони мовлення у дітей: поняття звукової культури мовлення, 

методи і прийоми її виховання та корекції. 

25. Методика словникової роботи в закладах дошкільної освіти: особливості засвоєння слова 

у дошкільному віці, розвиток словника у дітей різних вікових груп. 

26. Формування граматичної правильності мовлення у дітей: поняття граматичної будови 

мови, особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку. 

27. Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей. 

28. Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей: поняття зв’язного мовлення. Методика 

навчання дітей діалогічного мовлення 

29. Методика навчання дітей монологічного мовлення: методи і прийоми. навчання. 

30. Методика навчання дітей розповіді за картинами, переказу літературних творів, розповіді 

з власного досвіду. 

31. Поняття виразності мовлення та специфіка його засвоєння на етапі дошкільного 

дитинства. 

http://udnz15.org/lingvodidaktika-ponyattya
http://udnz15.org/navchalno-movlennyeva
http://udnz15.org/organizaciya-profesijno
http://udnz15.org/lingvodidaktichna
http://udnz15.org/lingvodidaktichna
http://udnz15.org/zmistova-xarakteristika
http://udnz15.org/zmistova-xarakteristika
http://udnz15.org/metodi-i-prijomi
http://udnz15.org/metodi-i-prijomi
http://udnz15.org/formi-navchannya
http://udnz15.org/specifika-zanyat
http://udnz15.org/pershij-rik-zhittya
http://udnz15.org/molodshij-i-serednij
http://udnz15.org/molodshij-i-serednij
http://udnz15.org/ponyattya-zvukov
http://udnz15.org/metodi-i-prijomi-2
http://udnz15.org/osoblivosti-zasvoyennya
http://udnz15.org/osoblivosti-zasvoyennya
http://udnz15.org/ponyattya
http://udnz15.org/ponyattya
http://udnz15.org/osoblivosti-zasvoyennya-2
http://udnz15.org/metodika-formuvannya
http://udnz15.org/ponyattya-zvyaznogo-movlennya
http://udnz15.org/navchannya-ditej-2
http://udnz15.org/navchannya-ditej-2
http://udnz15.org/metodika-navchannya
http://udnz15.org/xarakteristika-metodiv
http://udnz15.org/navchannya-ditej-3
http://udnz15.org/metodika-navchannya-2
http://udnz15.org/metodika-navchannya-3
http://udnz15.org/metodika-navchannya-3
http://udnz15.org/ponyattya-viraznosti-movlennya
http://udnz15.org/specifika-zasvoyennya
http://udnz15.org/specifika-zasvoyennya


32. Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності.  

33. Наступність і перспективність навчання дітей рідної мови в закладах дошкільної освіти 

та першому класі школи. 

34. Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи. 

35. Змістовий аспект мовленнєвого розвитку дітей і учнів. 

36. Підготовка руки дитини до письма. 

37. Діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей до школи. 

38. Формування підготовленості дошкільників із загальним недорозвиненим мовленням до 

навчання в інклюзивному класі школи. 

39. Організація роботи у розвитку мовлення у закладах дошкільної освіти та управліннях 

освіти. 

40. Роль завідувача і старшого педагога в організації роботи з розвитку мовлення в закладі 

дошкільної освіти . 

41. Планування роботи з розвитку мовлення: форми методичної допомоги вихователям ЗДО. 

42. Робота методиста з розвитку мовлення в управліннях освіти: план вивчення досвіду 

вихователя ЗДО. 

43. Діагностика вмінь виділяти перший та останній звуки у слові. 

44. Діагностика обстеження мовленнєвої підготовки дітей до школи. 

45. Діагностика рівня сформованості тонких рухів пальців руки дитини. 

 

6.3. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни 

6.4. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для виконання презентацій (ноутбук, проектор) 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1. Основні джерела 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, 

дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., 

Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., 

Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк 

Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., 

Якименко Л. Ю. К., 2012. 26 с. 

2. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика 

навчання дітей  рідної  мови:  Підручник  К.: Вид. дім «Слово», 2011.  704 с.  

3. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Саприкіна О.В. Теорія і методика розвитку 

мовлення дітей раннього віку. Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів факультетів дошкільної освіти. К.: Вид. Дім «Слово», 2009. 408 с.  

4. Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі. Луганськ: Альма-

матер, 2008. 

5. Калмикова Л.О.  Формування у дітей старшого дошкільного віку 

мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч.-метод. 

посіб. К. : Видавничий дім «Слово», 2016. 384 с.  

http://udnz15.org/sutnist-movlennyevo
http://udnz15.org/zmistovij-aspekt
http://udnz15.org/pidgotovka-ruki
http://udnz15.org/doshkilna-lingvodidaktika
http://udnz15.org/1-2
http://udnz15.org/1-2
http://udnz15.org/rol-zaviduvacha
http://udnz15.org/rol-zaviduvacha
http://udnz15.org/planuvannya-roboti
http://udnz15.org/robota-z-rozvitku-movlennya
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7175469879435732702&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7175469879435732702&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7175469879435732702&btnI=1&hl=ru


6. Крутій К.Л. Формування граматично правильного мовлення в дітей 

дошкільного віку: Монографія. Запоріжжя: ЛІПС, 2004. 

7. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до 

семи років «Дитина» /наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк; наук. ред.  Н. В. 

Кудикіна,  В. У. Кузьменко;  авт.кол.:  Е. В. Бєлкіна, Н. І. Богданець-

Білоскаленко,  О. Л. Богініч,  З. Н. Борисова, М. С. Вашуленко  /  МОН  

України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т  

ім. Б. Грінченка. 3-є вид. доопр. та доп. К.: Київ, ун-т Б. Грінченка, 2012. 400 с.   

8. Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я., Козачук Г.О., Леута О.І., Лобода 

В.В. Сучасна українська літературна мова. Посібник. К.: Вища школа, 2003. 429 

с. 

9. Товкач І.Є     Звуки.  Букви.  Читання:  навчальний  посібник  для  дітей 

старшого дошкільного віку : у 2 ч. Ч.2. Х. : Вид-во «Ранок». 2013. 80 с. 

10. Товкач І. Слово.  Речення.  Звуки:  навчальний  посібник  для  дітей 

старшого дошкільного віку : у 2 ч. Ч.1. Х. : Вид-во «Ранок». 2013. 80 с.  

 

8.2. Допоміжні джерела 

 

1. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови 

дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 

«Дошкільна освіта». К.: Вид. Дім «Слово», 2010. 376 с. 

2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Запоріжжя: Просвіта, 2000. 216 с. 

3. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному 

закладі. К.: Вища школа, 2002. 

4. Богуш А.М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 

Програма та методичні рекомендації. К., 1998. 

5. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для 

студентів  вищих  педагогічних  навчальних  закладів / Упорядник Богуш А.М. 

Частина І та ІІ. К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. 720 с.   

6. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми «Дитина в дошкільні 

роки». Запоріжжя: ЛІПС. ЛТД. 2003.  Вид. 2-е, перероб. 400 с. 

7. Навчання дітей дошкільного віку рідної мови :  навчальний посібник / уклад. 

Л.В. Іщенко.Умань: ПП «Жовтий», 2013. 138 с.  

8. Піроженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. К.: Грайлик, 1999. 

 

8.3. Інтернет-ресурси 

1. Методика розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку української 

мови. URL: http://genius-ja.uz.ua/images/files/-.pdf 

2. Сучасні підходи до розвитку мовлення дошкільників. URL: 

https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-49070.html 


	45. Діагностика рівня сформованості тонких рухів пальців руки дитини.

