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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено актуальній проблемі – організації мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного 
віку засобами проєктної діяльності. Автором презентовано історію виникнення проєктної технології, уточне-
но сутність понять «проєкт», «проєктна діяльність». Проєктна діяльність розглядається автором як така, 
що забезпечує ефективність організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, успішний мовленнєвий, 
комунікативний розвиток дітей дошкільного віку; націлює дітей, вихователів, батьків на спільну взаємодію між 
всіма учасниками проєктно-мовленнєвої діяльності; орієнтує на досягнення кінцевої мети – розвиток мовлен-
ня дітей дошкільного віку. У статті розглянуто питання організації мовленнєвого розвитку дітей старшого 
дошкільного віку засобами проєктної діяльності. Автором аналізується доцільність використання проєктів 
у  мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку, розглядаються основні складові частини проєкту, 
критеріальні вимоги до проєктної діяльності, подано алгоритм успішної роботи над проєктом, що використову-
ється в мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку, доведено необхідність складників проєкту, їх 
визначення і дотримання. У статті презентовано орієнтовні теми авторських проєктів, які можна використо-
вувати в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з метою формування основних видів мовленнєвої 
компетентності: діалогічної, монологічної, фонетичної, лексичної, граматичної, діамонологічної, комунікатив-
ної та художньо-мовленнєвої компетентності: когнітивно-мовленнєвої, виразно-емоційної, поетично-емоцій-
ної, оцінно-етичної, театрально-ігрової компетенцій. Реалізація проєктної діяльності в мовленнєвому розвитку 
дітей старшого дошкільного віку підвищує ефективність освітнього процесу, позитивно мотивує вихователів, 
батьків до підвищення рівня мовленнєвої, художньо-мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку, 
забезпечує поетапну реалізацію мовленнєвих завдань упродовж тривалого часу.

Ключові слова: проєкт, метод проєктів, проєктна діяльність, мовленнєвий розвиток, діти старшого 
дошкільного віку.
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SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE  
BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY

The article is devoted to a topical issue – the organization of speech development of older preschool children by 
means of project activities. The author presented the history of the origin of project technology, clarified the essence of 
the concepts of "project", "project activity". Project activity is considered by the author as providing: the effectiveness 
of the organization of the educational process in the preschool institution; provides successful speech, communicative 
development of preschool children; aims at children, educators, parents for joint interaction between all participants in 
the project-speech activity; focuses on achieving the ultimate goal – the development of speech in preschool children. The 
article is considered the organization of speech development of older preschool children by means of project activities. 
The author is analyzed the feasibility of using projects in the speech development of older preschool children, the main 
components of the project, criterion requirements for project activities are considered, the algorithm of successful work on 
the project used in speech development of children of senior preschool age is given, the necessity of project components, 
their definition and observance is proved.

The article is presented indicative topics of author's projects which can be used in the development of speech of 
older preschool children, in order to form the main types of speech: dialogical, monological, phonetic, lexical, 
grammatical, diamonological, communicative and artistic and speech competencies: cognitive-speech, expressive-
emotional, poetic-emotional, evaluative-ethical, theatrical-game competencies. Implementation of project activities in the 
speech development of older preschool children increases the efficiency of the educational process, positively motivates 
educators, parents to increase the level of speech, artistic and speech competence of older preschool children, provides 
gradual implementation of speech tasks for a long time.

Key words: project, project method, project activity, speech development, children of senior preschool age.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Проєктна діяльність 
та її використання в мовленнєвому розвитку дітей 
дошкільного віку є нагальною проблемою орга-
нізації освітнього процесу в закладах дошкільної 
освіти на сучасному етапі. Актуальність даної 
проблематики визначається переорієнтацією 
дошкільної освіти на творче опанування дітьми 
дошкільного віку ключових компетентностей, 
які визначено в новій редакції Базового компо-
нента дошкільної освіти. Використання проєктної 
діяльності в закладах дошкільної освіти є затре-
буваною й використовуваною технологію, проте 
реалізація проєктів мовленнєвої спрямованості 
має подекуди ситуативний характер, що зумовлює 
актуальність започаткованої наукової розвідки. 

Аналіз досліджень. Розробка теоретико-мето-
дологічних засад методу проєктів належить аме-
риканським педагогам Д. Дьюї, В. Кліптарик, 
Е. Паркхерст. Вченими було вперше запропо-
новано проектну діяльність як інноваційну тех-
нологію навчання та організації освітнього про-
цесу. Проблема реалізації проєктної діяльності у 
закладах дошкільної освіти відображена у пра-
цях А. Богуш, Н. Гавриш, Г. Бєленької, Л. Козак, 
Т. Піроженко, О. Рейпольської та ін. Так, науково-
навчальним центром психології дошкільної та 
початкової освіти, науковицею Тамарою Піро-
женко апробовано технологію психолого-педа-
гогічного проєктування взаємодії дорослого з 
дитиною «Радість розвитку». Технологію реко-
мендовано до використання листом МОН МС 
України від 21.05.2012 № 1/90388. Інноваційна 
технологія, на думку науковиці, надає учасни-
кам освітнього процесу можливість «оптимізу-
вати життєдіяльність дітей як суб’єктів творчої 
діяльності» (Піроженко, 2011). Метод проєктів 
визначається одним з найвпливовіших у навчанні 
Г. Ващенко. На думку вченого, метод проєктів 
заснований на поєднанні індивідуальної, парної, 
групової, самостійної, керованої діяльності, що 
гарантує досягнення позитивного результату. 

З’ясуємо передусім сутність поняття «проєкт». 
Словник-довідник пропонує визначення таких 
понять, як «проєкт», «проєкт інноваційний, прі-
оритетний». Проєкт витлумачується авторами як 
«розроблений задум, образ того, що планується 
здійснити» (К. Крутій, О. Фунтікова, 2010: 214). Інно-
ваційний пріоритетний проєкт вчені визначають як 
такий, що «належить до одного з напрямів іннова-
ційної діяльності» (Крутій, Фунтікова, 2010: 214). 

Метод проєктів, за визначенням науковиць 
Алли Богуш, Наталії Малиновської, є «сукупністю 
освітньо-виховних прийомів, які дають можли-
вість розв’язувати ту чи іншу проблему в резуль-

таті самостійної творчої діяльності дітей (чи під 
керівництвом педагога) з обов’язковою презента-
цією кінцевого результату» (Богуш, Малиновська, 
2021: 58). Слідом за ученими уважаємо, що метод 
проєктів є актуальною, інноваційною, затребува-
ною технологією мовленнєвого розвитку дітей 
дошкільного віку. 

Проєктна діяльність тлумачиться у наукових 
джерелах як один з активних видів діяльності 
в закладах дошкільної освіти, яка має на меті 
«індивідуальну, парну, групову (при цьому само-
стійну) діяльність тих, хто навчається, забез-
печує досягнення запланованої мети» (Козак, 
Король, 2019 : 170); «дозволяє досягти високого 
рівня інтелектуальної, мовленнєвої, особистіс-
ної активності дошкільників» (Козак, Король, 
2020: 128). На думку науковиці Л. Козак, у проєк-
тній діяльності «дитина відчуває себе суб’єктом, 
оскільки отримує можливість бути самостійним, 
ініціативним, активним діячем, який відповідаль-
ний за власний досвід, вчинки» (Козак, Король, 
2020: 128). Сутність проєктної діяльності, за 
Л. Козак, – «активізувати і підтримати інтерес 
дітей до позначених у такій діяльності різно-
манітних проблем» (Козак, Король, 2020: 128). 
Проєктна діяльність, на думку О. Рейпольської, 
стимулює, ініціює, мотивує розвиток дитини.

 У методичних рекомендаціях до освітньої 
програми «Дитина» проєктна діяльність визна-
чається як «особливий вид діяльності вихован-
ців, яка спрямована на вирішення проблеми, 
пов’язаної зі створенням освітнього продукту, має 
суб’єктивну або об’єктивну цінність і може роз-
глядатися як форма організації освітнього про-
цесу» (Бєленька, Половіна, 2021: 39). В основі 
проєктної діяльності передусім лежить само-
стійна діяльність дітей дошкільного віку, яка 
під вдалим наставництвом вихователя призво-
дить до вдалої реалізації мети проєкту, досяг-
нення кінцевого результату, закріплення досяг-
нутих результатів в освітньому процесі закладу 
дошкільної освіти. Основними перевагами про-
єктної діяльності, за Г. Бєленькою, О. Половіною, 
І. Кондратець та ін., є: практичне застосування 
дітьми дошкільного віку набутих знань, умінь 
і навичок; гнучкість у формулюванні завдання 
проєкту; забезпечення самостійності, креатив-
ності, ініціативності в ході реалізації проєкту та 
досягненні кінцевого результату; формування 
позитивної мотивації участі у проєкті (Бєленька, 
Половіна, 2021). Уважаємо, що проєктна діяль-
ність в мовленнєвому розвитку дітей дошкіль-
ного віку сприятиме формуванню гнучких нави-
чок або метанавичок ( Soft Skills), що стосується 
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насамперед комунікативних умінь, креативності, 
саморозвитку особистості дитини дошкільного 
віку, розвитку образного, креативного мовлення.

Мета статті. Метою наукової розвідки є уточ-
нення поняття «проєктна діяльність», характерис-
тика інноваційної технології «проєкт», опис алго-
ритму проєктів, що можуть бути використані в 
мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкіль-
ного віку.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
ключовими компетентностями дітей дошкіль-
ного віку у новій редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти (2021 р.) визнано мовленнєву, 
художньо-мовленнєву компетентності. Авторами 
документа зауважено, що компетентність, як 
результат дошкільної освіти та особистісне над-
бання дитини, відображає «здатності та навички 
до активного, творчого впровадження набутого 
досвіду (Т. Піроженко та ін., 2021: 4). Серед спо-
собів творчого впровадження інноваційних тех-
нологій в освітньому процесі закладів дошкільної 
освіти, набуття дітьми дошкільного віку визначе-
них ключових компетентностей уважаємо ефек-
тивною проєктну діяльність.

На основі аналізу наукових, методичних, лінг-
водидактичних джерел визначаємо проєктну 
діяльність як таку, що є інноваційною за своєю 
сутністю. Відповідно до мети започаткованої 
наукової розвідки визначаємо проєктну діяльність 
як таку, що підвищує ефективність, дієвість орга-
нізації та результативності освітнього процесу в 
закладі дошкільної освіти; інноваційну, керовану 
вихователем і водночас самостійну діяльність 
дітей дошкільного віку; мотивує до засвоєння 
дітьми мовних, мовленнєвих знань, умінь і нави-
чок та формування кінцевого результату мовлен-
нєвого розвитку – мовленнєвої та художньо-мов-
леннєвої компетентності дітей дошкільного віку; 
ініціює спільну взаємодію вихователів, батьків 
і дітей дошкільного віку, спрямовану на досяг-
нення кінцевого результату (мовленнєвий розви-
ток дітей дошкільного віку). 

Доцільність використання проєктної діяль-
ності в мовленнєвому розвитку вбачаємо пере-
дусім у можливості створення в межах проєкту 
предметно-мовленнєвого середовища (сюжетні 
картинки, дидактичні картини, іграшки, плакати, 
методичні посібники, дидактичний, наочний 
матеріал та ін., який стимулює мовленнєвий роз-
виток особистості дітей дошкільного віку, їхню 
дитячу словесну творчість). Проєктна діяльність 
мовленнєвої спрямованості складається з різних 
видів діяльності (мовленнєва, освітньо-мовлен-
нєва, художньо-мовленнєва, мовленнєво-ігрова, 

мовленнєво-творча, комунікативна, комуні-
кативно-мовленнєва, театрально-мовленнєва, 
музично-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, 
ігрова та ін.). Синтез зазначених видів діяльності 
забезпечує успішну реалізацію проєктів мовлен-
нєвої спрямованості. За умови дотримання усіх 
необхідних вимог, побудови алгоритму проєкту, 
визначення критеріальних вимог до проєкту, заці-
кавленості та участі в проєкті усіх його учасни-
ків (вихователі – діти дошкільного віку), (вихова-
телі – батьки – діти) проєктна діяльність сприяє 
позитивному результату – формуванню необхід-
них знань, умінь і навичок, набуттю певних ком-
петенцій дітьми дошкільного віку. 

Поняття «проєкт» визначаємо як такий, що ста-
новить сукупність методів, прийомів, форм, засо-
бів педагогічної, творчої взаємодії вихователя, 
батьків і дітей дошкільного віку, спрямований на 
організацію проєктної діяльності, орієнтованої на 
кінцевий результат.

Проєкт мовленнєво-творчої, мовленнєвої спря-
мованості визначаємо як сукупність освітньо-
виховних прийомів, які дають можливість орга-
нізовувати самостійну (чи керовану вихователем) 
мовленнєву, художньо-мовленнєву діяльність 
дітей дошкільного віку з обов’язковою презен-
тацією кінцевого результату та сприяють форму-
ванню мовленнєвої, художньо-мовленнєвої компе-
тентності дітей дошкільного віку. Метод проєктів 
є інноваційним складником мовленнєвого розви-
тку дітей дошкільного віку, що підвищує їхню 
позитивну мотивацію, сприяє створенню ситуацій 
успіху в процесі їхньої мовленнєвої, художньо-
мовленнєвої діяльності.

Критеріальними вимогами до проєктної 
діяльності дітей старшого дошкільного віку 
в закладі дошкільної освіти є: наявність освіт-
ньої проблеми, яка відповідатиме запитам, інтер-
есам розвитку дітей старшого дошкільного віку; 
моделювання умов для виявлення проблеми з вихо-
ванцями; постановка проблеми; пошук шляхів її 
розв’язання; дослідницький характер розв’язання 
проблеми; презентація проєкту; надання можли-
востей для самовираження кожного учасника про-
єкту; самостійність у процесі пошукової роботи; 
прикладне значення результату проєктної діяль-
ності; педагогічна цінність проєктної діяльності 
(засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток кре-
ативності особистості дитини дошкільного віку 
(Беленька, Половіна та ін., 2021: 41).

У проєктній діяльності, яка має пріоритетне 
мовленнєве спрямування, слід, на нашу думку, 
дотримуватися додатково таких критеріаль-
них вимог: чітке формулювання мовленнєвих 
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завдань; надання можливостей для мовленнєвої, 
мовленнєво-творчої самостійної діяльності дітей 
дошкільного віку; обов’язкове створення розви-
вального мовленнєвого середовища; визначення 
видів діяльності, які будуть використані для реа-
лізації мети і теми проєкту мовленнєвої спрямо-
ваності; обговорення участі вихователів, батьків і 
дітей у вирішенні завдань з мовленнєвого розви-
тку в різних видах діяльності.

Елементи проєктної діяльності: завдання та 
постановка конкретної мети проєкту; діяльність 
вихователя і дітей або вихователя, дітей та бать-
ків; форми, методи, засоби, прийоми побудови 
освітньої траєкторії під час реалізації проєкту; 
кінцевий результат проєкту. 

Етапи реалізації проєкту. Проєкти, які було 
впроваджено в мовленнєвому розвитку дітей 
дошкільного віку, передбачали такі складники: 
мотиваційний, інформаційний, підготовчий, 
дослідницько-творчий, репродуктивний, заключ-
ний, рефлексивно-узагальнюючий. Відповідно до 
етапів було створено алгоритм роботи над проєк-
том. Розроблені проєкти мовленнєвої спрямова-
ності визначались різною тривалістю – від одного 
до трьох місяців. Деякі проєкти були більш три-
валими (пів року) залежно від мети проєкту, кіль-
кості учасників, поставленої мети. 

Алгоритм роботи над мовленнєвим проєктом: 
1. Вибір теми. 
2. Постановка проблеми (її обговорення 

з учасниками проєкту, визначення ключових 
завдань, у тому числі мовленнєвих).

3. Робота над проєктом.
4. Презентація результатів проєкту (проєктної 

діяльності).
5. Аналіз, саморефлексія роботи над проєктом 

та постановка завдань для нового проєкту мовлен-
нєвої спрямованості.

Після завершення роботи над проєктом було 
проведено саморефлексію вихователів закладів 
дошкільної освіти, анкетування вихователів та 
батьків, які були задіяні в проєкті. Наведемо при-
клад питань для саморефлексії вихователів та 
батьків, яка проводилась після завершення про-
єкту та підведення його підсумків.

1. Які труднощі виникли у вас у плануванні 
мети та завдань проєкту?

2. Чи вдало дібрано завдання до проєкту?
3. Які мовленнєві завдання, на вашу думку, 

слід додати до проєкту?
4. Чи всі заплановані мовленнєві компетенції 

дітей дошкільного віку, на вашу думку, сформо-
вано в ході реалізації проєкту?

5. Які мовленнєві завдання не вирішено під 
час реалізації проєкту? Чому?

6.  Які методи, прийоми, форми, засоби були 
найефективнішими під час реалізації проєкту? 

7. Які труднощі виникли у Вас під час реаліза-
ції даного проєкту?

8. Які завдання Ви б включили до наступного 
проєкту?

9.  Які завдання, на вашу думку, виявилися 
надскладними для дітей дошкільного віку?

10. Яка роль має відводитись батькам в органі-
зації та реалізації проєкту?

Зауважимо, що процес організації проєкту 
мовленнєвої спрямованості передбачав одночасне 
формування всіх видів мовленнєвої або худож-
ньо-мовленнєвої компетенції дітей старшого 
дошкільного віку, був максимально орієнтованим 
на опанування дітьми мовленнєвих знань, умінь і 
навичок в ігровій формі та в різних видах діяль-
ності. Наведемо орієнтовні теми проєктів, які 
було розроблено і впроваджено в мовленнєвому 
розвитку дітей старшого дошкільного віку.

 Тематика проєктів мовленнєвої спрямованості, 
які зорієнтовані на розвиток діалогічної, моноло-
гічної, фонетичної, лексичної, граматичної, діамо-
нологічної, комунікативної компетенцій: «Подо-
рожуємо країною мовлення», «Царина звуків», 
«Вимовляйчик мандрує Україною», «Країна Фоне-
тика», «У світі звуків», «Презентуй свою родину», 
«Моя країна – Україна», «Спілкуйся ввічливо» та ін.

Тематика проєктів мовленнєвої спрямованості, 
які зорієнтовані на розвиток художньо-мовленнє-
вої компетентності: «Слово до слова – зложиться 
мова», «Подорожуємо країною музики», «Гра-
ємо у театр», «Віршована країна Мультляндія», 
«Творчі задуми майбутніх митців слова», «Місто 
мовленнєвих фантазій», «Чарівник Словникар», 
«Слухаю. Уявляю. Вимовляю. Творю», «Поети та 
поетеси» та ін.

Висновки. Упровадження проєктної діяль-
ності у процес мовленнєвого розвитку дітей 
старшого дошкільного віку сприяло: позитивній 
мотивації усіх учасників освітнього процесу до 
опанування ключових складників мовленнєвої 
та художньо-мовленнєвої компетентності дітей 
старшого дошкільного віку; переорієнтації педа-
гогічного колективу експериментальних закладів 
дошкільної освіти на інтегрований, творчий підхід 
до організації мовленнєвої роботи з дітьми; спри-
яло актуалізації використання мовного матеріалу 
в різних видах діяльності. Уважаємо перспектив-
ною інноваційну технологію проєктної діяльності 
та її використання в мовленнєвому розвитку дітей 
старшого дошкільного віку. Перспективу подаль-
ших досліджень вбачаємо в розробленні проєктів 
мовленнєвої спрямованості для дітей молодшого 
та середнього дошкільного віку.
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