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Взаємодія 

конкретного та 

ситуативного 

мовлення 



Мовленнєвий розвиток дитини — один з 

основних чинників становлення особистості в 

дошкільному дитинстві. Ступінь розвитку цієї 

сфери психіки визначає рівень сформованості 

соціальних і пізнавальних досягнень дитини — 

потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а 

також інших психічних якостей, що є основою 

особистісної культури. 



 В опануванні мовленням 

дитина йде від частини до 

цілого: від слова до 

зчеплення двох-трьох слів, 

далі до простої фрази, а 

пізніше — до складних 

речень. Наслідком стає 

зв´язне мовлення, що 

складається з низки 

розгорнутих речень. 

Зв´язним називають таке 

мовлення, яке може бути 

зрозумілим на основі його 

власного предметного 

змісту (С.Л.Рубінштейн). 



 На думку С. Рубінштейна, в 
мовленні дитини мимоволі 
проривається її імпульсивна 
емоційність. Мовлення дітей 
цього віку здебільшого 
ситуативне.  

 Вчені (Г. Люблінська, Г. 
Леушина, С. Рубінштейн) 
вказують на існування зворотного 
зв’язку між виразністю мовлення 
дошкільників, рівнем розвитку 
їхніх емоцій і загальним рівнем 
володіння мовою. 

 Основними засобами навчання 
дітей виразного мовлення 
психологи (Г. Леушина,                     
С. Рубінштейн) вважають 
виразне мовлення дорослих 
(педагогів, батьків) та 
використання дитячої художньої 
літератури. 



 Успіхи в оволодінні активним 

мовленням проявляються в 

удосконаленні форм мовлення зі 

значно більшим вмістом 

вербальних засобів, ніж 

жестикуляторне та ситуативне. 

З'являються контекстна і 

пояснювальна форми мовлення 

(А. М. Лєушина), які до кінця 

дошкільного віку набувають все 

більшого поширення.Ситуативне 

мовлення залишається при цьому 

поширеною формою також.  

 



 Суттєва відмінність ситуативного й контекстного мовлення 
полягає у мірі їх співвіднесеності із наочною ситуацією. 

 Ситуативне мовлення цілком зрозуміле лише у зв'язку із 
ситуацією. 

 Контекстне передбачає опору кожного наступного 
висловлення на попереднє. Таким чином у контекстному 
мовленні зростає роль вербальних засобів.Його одиницею 
виступає не слово, а речення. Виникнення контекстного 
мовлення забезпечується збагаченням словника і 
засвоєнням граматичної будови мови. 
 



 Комунікативна функція мовлення. З раннього дитинства 
дошкільники користуються мовою як засобом спілкування. 
Спочатку спілкування відбувається лише з близькими або 
добре знайомими людьми з приводу конкретної ситуації, в 
якій діти беруть участь. Така функція мови 
називається комунікативною, або функцією спілкування. 

 Здійснюється спілкування за допомогою ситуативного 
мовлення, яке складається з питань, що виникають у зв'язку 
з діяльністю, при ознайомленні з новими предметами, 
явищами, потребою давати відповіді на питання, 
висловлювати певні вимоги. Воно може бути зрозуміле 
співбесіднику тільки з урахуванням ситуації, про яку 
розповідає дитина. 



 Ситуативне мовлення - мовлення, зміст якого зрозумілий 
співрозмовнику тільки за умови врахування ним ситуації, 
про яку розповідає дитина. 

 Його добре розуміє той, хто розповідає, однак не зрозуміє 
стороння особа, яка не знає ситуації. Дитина розповідає про 
побачене короткими, неповними реченнями; замінює багато 
частин мови жестами і діями, які щось зображають, а назви 
речей або людей - займенниками; промовляє так, ніби 
впевнена, що співбесідник був свідком події, про яку вона 
розповідає. Спроби слухача уточнити почуте, з'ясувати 
подробиці події викликають невдоволення того, хто 
розповідає. 

 



 Із розмаїття мовлення навколишніх, що чує дитина, вона 
вибирає, засвоює і створює необхідне їй для розв'язання 
комунікативних завдань, які постають перед нею у зв'язку з 
особливостями життєдіяльності на даному етапі розвитку. 
Саме розвиток комунікативної діяльності визначає 
розвиток мовлення, а не навпаки. Так, мовлення, 
однакових за віком дітей, але різних за рівнями розвитку 
спілкування, істотно різняться. 

 Відповідно до типових комунікативних завдань діти з 
різними формами спілкування визначають і засвоюють в 
даному мовному матеріалі різні лексичні та граматичні 
особливості.  



 На етапі свого виникнення і становлення мовлення 
дитини характеризується ситуативністю: дитина 
позначає словом елементи даної наочної ситуації. Лише 
поступово слово наповнюється понятійним змістом і дає 
дітям можливість вийти за межі однієї окремої ситуації у 
простір широкої пізнавальної діяльності.  

 Поява в дітей запитань про приховані властивості речей, 
а також про відсутні в цей час і в цьому місці (не 
презентовані) чуттєво предмети чи явища, знаменує 
перехід дитини від ранніх ситуативних форм 
спілкування до більш розвинутих позаситуативних форм. 



 Перед дітьми, які перебувають на рівні ситуативно-ділової 

форми спілкування комунікативні завдання визначаються 

діловими мотивами. При цьому в багатьох випадках діти 

можуть обмежитися немовними (невербальними) засобами. 

Мовлення вплетене у предметну діяльність і супроводжує її.  

 У дітей із позаситуативною формою спілкування на перший 

план виступають комунікативні завдання щодо здобуття 

інформації про предмети та явища навколишнього світу, 

способи дій, про регуляцію взаємодії з партнером. 

 


