
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СКЛАДАТИ 

РОЗПОВІДІ - РОЗДУМИ 

 

А. В. ОМЕЛЯНЕНКО  

Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет 

 

Центральним, провідним завданням у формуванні мовленнєвої компетенції є 

розвиток зв'язного мовлення, через яке реалізується передусім його основна функція - 

комунікативна. Необхідність навчання старших дошкільників складати розповідь-

роздум, на думку вчених А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Семенової, Н.Харченко [1, с. 466], 

обумовлена значенням цього виду зв’язного мовлення в організації спілкування, у 

розвитку розсудливості як однієї із базових якостей особистості дошкільника, 

спроможного грамотно, аргументовано, доводити власні переконання, логічно, 

послідовно, зв’язно викладати свої думки в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Під поняттям розповідь-роздум ми розуміємо комплексний вид висловлювання, 

у якому послідовно, зв’язно передаються думки про факти ти явища довкілля, 

шляхом встановлення між ними причинно-наслідкових зв’язків, і притаманними 

йому специфічними функціонально-жанровими, структурними і мовними 

особливостями [2, с. 34]. 

Результати констатувального експерименту засвідчили несталість уміння дітей 

шостого року життя складати розповіді-роздуми. На формувальному етапі 

експерименту було розроблено експериментальну методику, яка передбачала три 

взаємопов’язаних етапи: підготовчий, ознайомлювально-репродуктивний, 

діяльнісний. 

Метою першого, підготовчого, етапу виступило збагачення чуттєво- 

інформаційного досвіду, на основі якого діти виділяли характерні ознаки явищ, 

предметів, природи та соціального оточення; забезпечення естетичного сприймання 

художніх творів, які розкривали світ природи, казки, стосунків між дітьми; 

збагачення словника дітей з тем «Навколо рідної природи», «Стосунки між дітьми». 

Для цього етапу було обрано такі форми роботи, як заняття з художньої літератури і 

розвитку мовлення, на яких використовувалися такі методи і прийоми: 

спостереження, мовленнєві ігри та вправи, читання художньої літератури, проблемні 

ситуації та запитання, загадки, бесіди, складання діалогів із реплікам и- судженнями, 

репліками-обґрунтуваннями, репліками-ствердженнями, складання роздуму-діалогу, 



дидактичні ігри: «Лото» (зоологічне, технічне, універсальне, предметне), «Чому 

таким чином розвивалися події?», «Словесний клубочок», «Полювання за 

дрібницями».  

Для досягнення поставленої мети на цьому етапі експериментальної методики 

реалізовувалися такі педагогічні умови: збагачення знань про довкілля, 

стимулювання до аналітико-синтетичної діяльності в довкіллі; збагачення словника 

дітей сполучниками (бо, тому що, через те що), вставними конструкціями (я вважаю, 

на мою думку), займенниками (це, цей. той, все, кожний, будь-який, жодний, ніхто), 

які виступають засобами зв’язку в логічному процесі роздуму. 

На другому, ознайомлювально-репродуктивному, етапі ставилася мета навчити 

дітей старшого дошкільного віку продукувати розповідь-роздум як суцільне зв’язне 

висловлювання, що складається з тези, доведення, висновку; сформувати вміння 

дошкільників використовувати різноманітні засоби зв’язку структурних частин 

тексту. Змістовий аспект роботи на цьому етапі було реалізовано на заняттях із 

розвитку мовлення, на яких використовувалися такі методи і прийоми: складання 

розповіді-роздуму за зразком вихователя, ознайомлення дітей зі структурою 

розповіді-роздуму за допомогою наочної моделі, спільна з вихователем розповідь 

дитини, переказ творів художньої літератури, бесіди.  

Дидактичні ігри («Загубилися слова-віконця», «Дивовижні розповіді-роздуми», 

«Схожий - не схожий», «Згода - незгода», «Друзі Чомучко і Томучко разом», «Чому 

слово так називається?» і такі інші) були спрямовані на формування елементарного 

усвідомлення загальної структури розповіді-роздуму (теза, доведення, висновок), на 

розвиток уміння старших дошкільників використовувати найоптимальніші засоби 

зв’язку.  

Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум 

відбувалося поступово в такій послідовності: одна частина - запитально-

відповідальна єдність - запитання відповідь; дві частини - стягнений дедуктивний та 

індуктивний роздум теза і доведенням, доведення з висновком; три частини - 

розгорнутий роздум - теза, доведення, висновок. У навчанні широко 

використовувався метод моделювання: спочатку моделі виступали як відображення 

структури тексту, а потім як орієнтир для його самостійного складання.  

Для досягнення мети другого, ознайомлювально-репродуктивного, етапу 

реалізовувалися такі педагогічні умови: поетапне формування у дітей елементарних 

уявлень про структуру розповіді-роздуму (теза, доведення, висновки); використання 



мовленнєвих ситуацій, які забезпечують позитивну мотивацію. 

Третій етап, діяльнісний, спрямований на формування в дітей уміння 

самостійно складати розповідь-роздум у різних видах діяльності (навчально- 

мовленнєвій, художньо-мовленнєвій); на творче використання набутої інформаційно-

змістової обізнаності в межах тем «Навколо рідної природи», «Стосунки між дітьми» 

для активізації розповіді-роздуму в нових видах діяльності (пізнавальній, ігровій, 

образотворчій, предметно-практичній). Основними формами роботи виступили: 

заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з художньою літературою, інтегровані 

заняття.  

Частиною занять діяльнісного етапу були найскладніші в мовленнєвому плані 

дидактичні ігри: «Чомучкові потрібна ваша порада», «Хто найдопитливіший?», 

«Чарівні перетворення», «Ярмарок», які мали на меті вдосконалювати вміння 

дошкільників складати суцільну розповідь-роздум, виділяти її структурно-смислові 

частини, користуватися різноманітними способами зв’язку між ними.  

Провідними методами роботи стали: мовленнєво- логічні задачі, читання 

небилиць, розгадування загадок, використання аналітичних (придумати заголовок до 

розповіді-роздуму, порівняти дві розповіді-роздуми, серед поданих варіантів 

прикладів вибрати найпереконливіший, замінити доведення, що не узгоджується з 

тезою), конструктивних (скласти розповідь- роздум за планом, за сюжетною 

картинкою, за змістом прочитаного твору), творчих вправ (розповідь-роздум за 

поданою тезою, за ігровою уявлюваною ситуацією). Педагогічною умовою на цьому 

етапі виступив діалогічний характер спілкування педагога і дітей у різних видах 

діяльності. 

Прикінцевий етап дослідження засвідчив позитивні кількісні та якісні зрушення 

рівнів сформованості умінь складати розповідь-роздум дітей експериментальної 

групи. Високого рівня розвитку сформованості умінь складати розповідь-роздум 

досягли 12,4% дітей, на достатньому рівні стало 51,2% дітей, середній рівень 

сформованості умінь засвідчили 31,3% старших дошкільників, на низькому 

залишилось - 5,1% дітей.  

Щодо контрольної групи, то високого рівня сформованості вмінь складати 

розповідь-роздум не було зафіксовано як і на констатувальному етапі, на достатньому 

виявилося 12,6% дітей, на середньому - 46,1% старших дошкільників, на низькому - 

41,3% дітей. 

Таким чином, результати прикінцевого етапу експерименту засвідчили 



ефективність експериментальної методики навчання дітей старшого дошкільного віку 

складати розповіді-роздуми. 
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