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ПСИХОЛОГІЧНІ Й ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗПОВІДНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Кролівець Ю. В.
аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Стаття розкриває теоретичні засади вивчення усного розповідного
мовлення дітей дошкільного віку на основі результатів аналізу досліджень
Т.В. Ахутіної,

Л.С. Виготського,

К.В. Засипкіної,

Л.О. Калмикової,

М.М. Кольцової, А.Р. Лурія, Г.О. Люблінської, А.О. Романової, Н.М. Юрьєвої та
ін.; в ній виокремлено механізми породження усного розповідного мовлення
дітей дошкільного віку, описані в психологічній та психолінгвістичній науці;
здійснено аналіз форм породження розповіді дітей, зокрема: «скупчення»
розповідних висловлювань, розповідні «секвенції», примітивний наратив,
несфокусований наративний ланцюг, сфокусований наративний ланцюг,
дитячий «реальний наратив». Врахування цих феноменів дають змогу якісніше
та комплексніше вивчати особливості розвитку в дітей дошкільного віку
внутрішніх та зовнішніх операцій логічного й послідовного творення розповіді.
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Кролевец Ю.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ

И

ОСОБЕННОСТИ

СОЗДАНИЯ

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Статья

раскрывает

теоретические

основы

изучения

устной

повествовательной речи детей дошкольного возраста на основе результатов
анализа

исследований

Л.А. Калмыковой,

Т.В. Ахутиной,

Л.С. Выготского,

К.В. Засыпкиной,

А.Р. Лурия,

А.А. Люблинской,

М.М. Кольцовой,

А.А. Романовой, Н.М. Юрьевой и др.; в ней выделены механизмы порождения
устной повествовательной речи детей дошкольного возраста, описанные в
психологической и психолингвистической науке; осуществлен анализ форм
порождения рассказов детей, в частности: «скопления» повествовательных
высказываний, повествовательные «секвенции», примитивный нарратив,
несфокусированная

повествовательная

цепь,

сфокусированная

повествовательная цепь, детский «реальный нарратив». Учет этих феноменов
позволяет

исследователю

более

качественно

и

комплексно

изучить

особенности развития у детей дошкольного возраста внутренних и внешних
операций логического и последовательного создания рассказа.
Ключевые слова: рассказ, повествовательная речь, внутренняя речь,
нарратив, синтаксическая организация, дошкольный возраст.
Krolivets

Yи.V.

PSYCHOLOGICAL

AND

PSYCHOLINGUISTIC

PECULIARITIES OF PRESCHOOLERS’ NARRATIVE SPEECH.
The article reveals the theoretical principles of study of the oral narrative
speech among children of a preschool age based on the results of the analysis of
investigations

made

by

T. V. Akhutina,

L. S. Vyhotskyi,

K. V. Zasypkina,

L. O. Kalmykova, M. M. Koltsova, A. R. Luria, G. O. Lublinska, A. O. Romanova,
N. M. Yurieva, and others; the mechanisms of verbal oral speech production of the
preschool age children, described in psychological and psycholinguistic science are
singled out; the analysis of the coherent monologue stages among children,
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consisting of motive, idea, internal speech, external speech is made; the forms of
children’s creation of the story are presented, in particular: «cluster» of narrative
statements, narrative «sequences», primitive narration, unfocused narrative chain,
focused narrative chain, children’s «real narration». Accordingly, the children of a
preschool age in the process of generating the statements first acquire the linguistic
meanings of words, expanding and expressing the hidden meanings, and then select
appropriate for the design and expression of these values grammatical forms. Taking
into account these phenomena makes it possible to study more precisely and more
comprehensively the peculiarities of the development in children of a preschool age
the internal and external operations of logical and sequential creation of the
narration.
Keywords: narration, narrative speech, text, discourse, narrative, syntactic
organization, preschool age.
Актуальність
дитиною

дослідження

розповіді

–

та

постановка

багатовекторне,

проблеми.

багатовимірне

явище,

Творення
складна

інтелектуальна мовленнєво-мисленнєва діяльність, що має зовнішні й
внутрішні сторони; дискурсивний процес відтворення в монологічному
висловлюванні сприйнятих реалій навколишнього в часовій, логічній і,
зумовленій ними, структурній послідовності. На сучасному етапі розвитку
науки, залишаються відкритими питання, серед яких важливого значення
набуває проблема недостатньої розробленості означеного явища та нестачі
розроблених

програм

корекції

психолінгвістичного

розвитку

дітей

з

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей породження розповідного
мовлення дітей дошкільного віку.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Процес

породження

монологічного висловлювання дітей дошкільного віку представлений в працях
відомих науковців, а саме: Л.І. Айдарової, Т.В. Ахутіної, П.П. Блонського,
Н.Ф. Виноградової,
О.О. Леонтьєва,

І.Н. Горєлова,

Е.В. Дорофеєвої,

Н.І. Лепської,

Е.І. Негневицької,

Л.О. Калмикової,
С.Н. Цейтлін,

О.М. Шахнаровича, Н.М. Юрьєвої та ін. Серед зарубіжних науковців означену
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проблему вивчали Т. Бівер, Дж. Брунер, С. Ервін-Тріп, Г. й Е. Кларк, Ч. Осгуд,
Д. Слобін, Дж. Фодор, Н. Хомський та ін.
Увага психологів і психолінгвістів акцентована на вивченні таких
аспектів досліджуваного феномену творення розповіді, як: психологічні
механізми

та

закономірності

розвитку

розповідного

мовлення

дітей

дошкільного віку, нейрофізіологічні й психологічні засади творення розповіді,
структурна організація (фази породження), ознаки й функції розповіді, форми її
перебігу й функціонування, лексико-граматичне оформлення.
Метою статті є опис результатів вивчення й теоретичного аналізу
психологічної й психолінгвістичної літератури, присвячених виявленню
особливостей

творення

(породження)

розповідного

мовлення

дітей

дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі
останнім часом представлені дослідження, присвячені смисловій, семантичній
та синтаксичній організації висловлювань дітей, зокрема їхніх розповідей (2; 3;
14; 21; 30). Засвоєння мовлення дитиною – це шлях від «комунікації подій» до
«комунікації

відношень»

(К. Свіделіус,

А.Р. Лурія),

на

якому

завдяки

виділенню частин ситуації, їх назв й встановлення між ними зв’язку
відбувається й розвиток її навичок розповідання [30, с. 93].
Комунікація подій – синтагматичні форми дитячих висловлень –
породжуються потоком живого мовлення і саме тому мають сукцесивний,
послідовний, розгорнутий характер реалізації в часі [13, с. 115]. Комунікація
відношень – парадигматичні форми висловлювань дітей – виникають в процесі
поступового оволодіння використанням різних кодів мови та психологічно
пов’язані

з

трансформацією

сукцесивних

послідовних

висловлень

в

симультанні схеми, що одночасно охоплюються, сприймаються [Там само].
Дослідники

Т.В. Ахутіна,

К.В. Засипкіна,

А.О. Романова,

О.М.Шахнарович у своїх наукових працях особливу увагу приділяють
смисловій та семантичній організації розповіді. Смислове розгортання, на їхню
думку, охоплює дві фази побудови висловлювання, де функціонують внутрішні
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слова: 1) переходу від думки до плану внутрішнього мовлення; 2) від
внутрішнього мовлення до семантичного плану (перехід від синтаксису значень
до словесного синтаксису). Ці фази завершуються побудовою смислової
структури тексту [5].
Окрім цього, вчені Т.В. Ахутіна, Л.С. Виготський, Л.О. Калмикова,
О. О. Леонтьєв,

А.Р. Лурія

студіювали

як

внутрішньо,

так

і

зовнішньомовленнєві етапи породження розповіді, а саме: мотив, формування
думки, побудову внутрішньої смислової програми, семантичну структуру
речення, лексико-граматичну структуру речення й моторну програму синтагми
[5; 9; 14; 18; 20].
Інші дослідники [10; 11; 24; 31] більшою мірою зосереджують свою увагу
на вивченні зовнішніх фаз творення розповіді (наративу).
У

вітчизняній

фундаментальною

науці,

основою,

ідеї
на

започатковані
засадах

якої

Л.С. Виготським
почали

стали

досліджуватися

психолінгвістичні аспекти розповідного мовлення дітей. Саме він сформулював
важливі

наукові

ідеї

щодо

структури

мовленнєпородження

й

мовленнєсприйняття, виділивши при цьому внутрішнє мовлення. Досліджуючи
перебіг думки «як внутрішній рух через цілий ряд планів, як перехід думки у
слово і слова – у думку», Л.С. Виготський виявив фази даного руху, виділив
план функціонування думки, яка виражається в слові [9, с. 470]. Розроблена
ним

модель

породження

мовленнєвого

висловлювання

в

подальшому

вдосконалювалася багатьма науковцями [5; 12;18; 21] та ін.
Т.В. Ахутіна запропонувала наступну послідовність етапів породження
мовленнєвого висловлювання. На рівні внутрішньої, або смислової програми
висловлювання, здійснюється смислове синтаксування й вибір смислів у
внутрішньому мовленні. На рівні семантичної структури речення відбувається
семантичне синтаксування й вибір мовних значень слів. Рівню лексикограматичної структури речення відповідає граматичне структурування і вибір
слів (лексем) за формою. Рівню моторної програми синтагми відповідають
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моторне

(кінетичне)

програмування

і

вибір

артикулем

(кінестетичне

програмування) [4, с. 191–194].
Розповідне мовлення у дітей, на думку науковців [4; 15; 19; 22; 29],
починає проявлятися вже у ранньому віці з початком виникнення однослівних
висловлювань, коли дитина одним словом передає дорослому ситуацію, своє
ставлення, інтерес тощо. Діти мовленнєво оформлюють те, що знаходиться у
фокусі їхньої уваги, що залежить від ситуативних факторів [4, с. 40].
Узагальнюючи дослідження зарубіжних вчених, Т. В. Ахутіна робить висновок,
що «перші висловлювання дитини мають таку структуру: дане – нове, чи topic –
comment, де топік – це частина ситуації, а комент – фіксуючий словом її
елемент [Там само. С. 41].
У віці 24-29 місяців з’являються двослівні висловлювання, в яких, на
думку Е. В. Дорофеєвої, спостерігаються показники цілісності й зв’язності
дитячої розповіді (сполучники а, і, щоб та ін.). У цей період відбувається
єдність референції, попередня констатація в однослівних висловлюваннях
набуває характеру двослівної розповіді, але вибір її теми диктується дорослим
[11, с. 218]. Шлях породження дитячого тексту, зазначає вчена, включає в себе
стадії накопичення, ускладнення й структурування мовленнєвого досвіду,
отриманого в результаті діалогічної взаємодії з дорослим [Там само. С. 222].
Однак,

зв’язне

розгорнуте

висловлювання

дитини,

згідно

з

психолінгвістичними дослідженнями вітчизняних і зарубіжних науковців,
починає формуватися приблизно до 5 років і має декілька послідовних етапів
[14, с. 217].
Першою ланкою в утворенні монологічного висловлювання є мотив. З
нього зароджується потреба висловити в мовленні певний зміст, передати ту чи
іншу інформацію, яка бентежить дитину, викликає реакцію мовлення [Там
само]. На думку Л.О. Калмикової, мовленнєвий мотив виникає в дітей як
відповідь на запитання чи завдання дорослого, а також може утворюватись
самостійно. Досить часто в дітей відсутній внутрішній – смислоформувальний
мотив, у зв’язку з несформованістю у дитини мотиваційної системи. За таких
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умов самостійне творення монологічного висловлювання у дітей стає
неможливим [Там само].
Наступним етапом у процесі породження висловлювання є задум. На
цьому етапі дитина вперше інтуїтивно починає відшуковувати й знаходити
спосіб перетворення власного суб’єктивного смислу в систему розгорнутих і
зрозумілим усім мовленнєвих значень, що представлений відокремленням теми
від реми [Там само].
Етап

внутрішнього

мовлення

характеризується

формуванням

висловлювання у смисловому й семантичному планах. Саме тут смисл, який
відомий лише дитині, переводиться в систему розгорнутих, синтаксично
організованих

мовленнєвих

значень,

тобто

задум

перекодовується

в

організовану структуру майбутнього висловлювання [4; 5; 9; 14; 18]. У дітей
дошкільного віку внутрішнє мовлення виникає у зв’язку з інтеріоризацією
зовнішнього мовлення спочатку в фрагментарне зовнішнє, а згодом – в
мовлення пошепки, і на заключному етапі – в мовлення для себе [9; 25].
За дослідженнями Л.О. Калмикової, у дітей дошкільного віку зовнішні
прояви внутрішнього мовлення (скороченого, предикативного) за своїм
лінгвістичним складом нагадує зовнішнє усне мовлення (говоріння) дітей
раннього віку, структури якого підлягали інтеріоризації. Зовнішнє усне
мовлення старшого дошкільного віку засвідчує, що дитина в цьому віці не
здатна без спеціального навчання розгортати інтеріоризовані короткі мовні
структури, засвоєні в ранньому віці в поширені речення [14]. Трансформація
внутрішнього мовлення та його розгортання в синтагматично організоване
зовнішнє мовлення, залежить від мовного досвіду дітей, рівня їхньої особистої
мовленнєвої практики, мовленнєво-мисленнєвих здібностей тощо [Там само. С.
221–222]. Дослідження Л.С. Виготського й А.Р. Лурії довели, що внутрішнє
мовлення з’являється в онтогенезі пізніше, ніж зовнішнє. Навіть тоді, коли
дитина опанувала діалогічним мовленням, вона, зазвичай, не може створювати
монолог [14, с. 216]. Для побудови розгорнутого висловлювання дитині
потрібно оволодіти операційними компонентами монологічного мовлення:
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смисловими, семантичними, морфологічними, лексичними, синтаксичними, що
регулюються певним мотивом, підпорядковані тим чи іншим конкретним
завданням і програмі та підлягають контролю [Там само. С. 217].
Отже, діти дошкільного віку в процесі породження висловлювання
спочатку добирають мовні значення слів, розгортаючи й виражаючи приховані
смисли, а потім підбирають доцільні для оформлення і вираження цих значень
граматичні форми [Там само].
На думку Н.М. Юрьєвої, процеси породження зв’язного розповідного
мовлення в дітей дошкільного віку постають у вигляді неоднорідної сукупності
різних за смисловою складністю, цілісністю та лінгвістичною зв’язністю
розповідних продуктів. За результатами дослідження, вчена виділила шість
варіантів

наративної

форми:

«скупчення»

розповідних

висловлювань,

розповідні секвенції, примітивний наратив, несфокусований наративний
ланцюг, сфокусований наративний ланцюг, дитячий реальний наратив [31, с.
284]. Розповідна форма у вигляді «скупчення» висловлювань характеризується
тим, що дитина не володіє когнітивними механізмами для об’єднання всіх
частин розповіді в єдине ціле, не синтезує їх. Кожний епізод розповіді за серією
сюжетних картинок сприймається окремо [Там само. С. 284]. Розповідні
«секвенції»

являють

собою

послідовний

ланцюг

розповідних

речень,

об’єднаних візуальним контекстом. Проте, в процесі розповіді дитина не
виділяє основне ядро історії та смисловий взаємозв’язок зображених подій:
деякі

епізоди

пропускаються,

не

осмислюються,

послідовність

подій

забезпечується словом-зв’язкою потім [Там же. С. 85].
Для «примітивного наративу» характерною є поява структурножанрового компоненту розповіді – зачину. Більшість розповідей дітей текстово
зв’язні, але смислове ядро їхнього висловлювання зазвичай вербально не
представлене. У смисловому відношенні початок і кінець розповіді не
інтегровані

між

собою.

Дитина

розвиває

синкретичну

тенденцію

сфокусованості на єдиному аспекті кожної нової мікроподії і заміняє її більш
повним

усвідомленням

представлених
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чи

не

представлених

візуально

особливостей зображуваної ситуації, тобто розширює розповідь навколо
кожного нового епізоду, додає структурної складності висловлюванню.
Дошкільник розвиває кожну наступну подію спираючись на останнє
доповнення, не повертаючись до смислового центру розповіді [Там же. С. 285].
Ознакою

«несфокусованого

розповідного

ланцюга»

є

відсутність

«фокуса» – смислового центру, навколо якого вибудовуються події та
невідповідність взаємозалежності початку й закінчення розповіді. Однак у цій
формі наративу присутня текстова зв’язність, осмисленість дитиною подій як
рівнозначних у розвитку змісту розповіді, що проявляється на синтаксичному
рівні під час з’єднання епізодів наявністю слів-зв’язок: і, а, але [Там же. С. 286].
Особливістю «сфокусованого розповідного ланцюга» є те, що дитина
виділяє в мовленні смислове ядро історії, яке в деяких висловлюваннях
вербально розділене на декілька фрагментів. У процесі побудови монологу,
опис

сюжетних

картинок

характеризується

процесами

зв’язування

та

централізації навколо смислу розповіді і її головної теми. Отже, початок і
закінчення висловлювання пов’язані між собою [Там же. С. 286].
Характеристикою наступної форми розповіді – дитячого «реального
наративу» є те, що в зміст розповіді включаються не тільки епізоди, а й
когнітивно-дискурсивна

стратегія,

пов’язана

з

емоційно-оціночним

осмисленням подій розповідача й осмисленням подій від імені головного
учасника історії. У смисловому відношенні сюжет розповіді стає завершеним,
події пов’язані процесами і механізмами смислового об’єднання навколо теми,
завдяки чому розповідь характеризується текстовою лінгвістичною зв’язністю
[Там же. С. 286].
Висновки. Аналіз наукових праць дослідників, які вивчають процеси
творення й утворення розповіді, дає підстави зробити висновок, що
психолінгвістичне діагностування розповідного мовлення дітей дошкільного
віку повинно здійснюватися з урахуванням усіх структур мовленнєпородження.
Механізм породження мовлення представлений операціями виникнення
мотиву, формування думки, побудови внутрішньої смислової програми,
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семантичної структури речення, лексико-граматичної структури речення й
моторної програми синтагми. Цей механізм дає можливість вивчити
особливості розвитку в дітей дошкільного віку внутрішніх та зовнішніх
мовленнєвих операцій логічного й послідовного породження розповіді.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У
БАГАТОВИМІРНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Маршицька В.В.
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання, Інститут проблем виховання НАПН України
Соціалізація старшого дошкільника розглядається як процес і результат
його соціального розвитку і виховання, досягнення оптимальної форми
соціальної активності, що дає змогу перетворювати власне життя та
довкілля, проявляти готовність до ініціативної й творчої взаємодії з соціумом.
При цьому соціокультурний простір автор розглядає як загальний творчий
досвід попередніх поколінь, що акумулюється, збагачується і передається у
проблемній формі. Насьогодні культура виступає для дитини не як сукупність
суспільних еталонів знань, вмінь та навичок, а як відкрита багатомірна
система проблемно-творчих завдань: змінився тип культури взаємин між
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