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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ПРОЦЕСІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ

Анотація. У статті обґрунтовуються необхідність і специфіка формування комунікативних здібностей у 
процесі інтелектуального розвитку дитини у Німеччині як суттєвого аспекту інтелектуального та соціаль-
ного розвитку дитини дошкільного віку, розкрито сутність вербальної комунікації, висвітлено пріоритетні 
завдання педагога та сім’ї та їх функції у цьому процесі, вказано на можливості використання цих ідей у 
сучасному навчально-виховному процесі. З’ясовано зв’язок мовлення та інтелекту, мовлення і раси, мов-
лення і стилю виховання, мовлення і процесу соціалізації, мовлення і темпераменту, мовлення і сімейної 
структури. Визначено і проаналізовано ті чинники, які найбільше впливають на розвиток мовлення ди-
тини.
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THE FORMATION OF A CHILD’S COMMUNICATIVE ABILITIES IN THE INTELLECTUAL 
DEVELOPMENT PROCESS IN PRESCHOOL INSTITUTIONS OF GERMANY

Summary. The article substantiates the necessity and specificity of the formation of communicative abilities 
in the process of intellectual development of a child in Germany as an essential aspect of the intellectual and 
social development of a child of preschool age, the essence of verbal communication is revealed, the priorities 
of the teacher and the family and their functions in this process are highlighted, the possibilities of the use of 
these ideas in the modern educational process are considered. The connection of speech and intelligence, speech 
and race, speech and style of education, speech and process of socialization, speech and temperament, speech 
and family structure is found out. The factors that greatly influence the development of a child’s speech are 
identified and analyzed. Having substantiated the factors of intellectual development in preschool children, 
we came to the conclusion that one of the most important of them is language. The development of speech  
(replenishment and activation of vocabulary, the training of phonetic culture, coherent speech) is an important 
direction of mental education. German educators consider the process of forming communicative abilities as 
a priority aspect of the intellectual and social development of a child of preschool age. According to our re-
search, surrounding and environment have a significant influence on the intellectual development of a child of 
preschool age. Television has a significant influence on the perception of modern technical and informational 
society. German preschool educators often use films and television programs in their work, in particular to 
stimulate their thinking activities. One of the most important factors of the intellectual development of a child 
is communication. So, having analyzed the research of German scientists in the field of preschool pedagogy,  
we can state that they determine a priority place of communicative abilities development of children in the 
process of intellectual development of a preschool child.
Keywords: teaching-educational process, communicative abilities, preschooler, educator, speech, education.
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Мета статті. Головною метою статті є процес 
формувнання комунінкативних здібнонстей дітей як 
ефектинвного засобу інтеленктуального розвитнку 
дитини у дошкілньних закладнах Німеччнини.

Виклад основного матеріалу.Суттєвим ас-
пектном інтеленктуального та соціалньного розвит-
нку дитини дошкілньного віку німецьнкі педагонги 
вважаюнть процес формувнання комунінкативних 
здібнонстей. Звісно, на початкну свого життя дити-
на надає більшу перевангу невербнальним засобанм 
комунінкації – міміці, жестам. Батьки, як правил-
но, добре розумінють бажанння дитини у цьому віці. 
Таке ж завданння ставитнься і перед виховантелями 
дошкілньного закладну, однак воно ускладннюється 
тим, що, на відмінну від батькінв, педагонги знають 
кожну дитину менше, а тому повиннні прикланда-
ти набаганто більше зусиль, щоб її зрозумніти і до-
помонгти їй.

Постановка проблеми. Досвід зарубіж-
них педагонгів, який став світовним над-

баннням, набуванє ще більшонї актуалньності нині, 
коли ведутьнся пошуки шляхів гуманінзації до-
шкілньної освіти і вихованння. 

Наше досліднження дає підстанви говоринти про 
те, що в історінї дошкілньного вихованння Німеччни-
ни та й Українни суспілньство ще ніколи так сер-
йознно не цікавинлося дитячинми дошкілньними за-
кладнами, як сьогоднні. Економніка, ринок робочонї 
сили, фінанснова, соціалньна, іноземнна, екологніч-
на політинка, церква, медицинна, психолногія вису-
ванють безліч вимог до дитячинх садків та інших 
дошкілньних закладнів, які можна класифнікувати 
у широконму розуміннні як замовлнення розвитнку, 
вихованння і освіти.

Аналіз останнніх досліднжень і публікнацій. 
Аналіз науковних джерел з психолногії, дидактники, 
лінгвінстики засвіднчує, що питаннню комунінкації 
присвянчені праці таких вітчизнняних та зарубінж-
них педагонгів як Л. Артемонва, А. Богуш, Е. Віль-
чкновський, Т. Поніманнська, О. Проскунра, 
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Розвиток комунінкативних здібнонстей можлив-

ний лише у процесні взаємондії та співісннування 
з іншими людьми. Досліднники стверднжують, що 
любитенль довгих монолонгів не вміє, як правилно, 
конценнтруватися на об’єктах, що перебунвають зо-
вні його власнонго «я». Вже у 1923 році Ж. Піаже 
обґруннтував процес перехонду дитини від «его-
центричної мови» до «соціальної мови». Вчений 
прагнунв визначнити час, коли цей перехінд відбув-
нається найактнивніше [3, с. 75].

Вдосконалення вербалньної комунінкації роз-
вивнає у дитини почуттня впевненності, дає змо-
гу відчутни радістнь і задовонлення від бесіди, від 
випробнування власнонго «я» у діалозні. Якщо 
ж дошкілньник переконнається, що конфлінкти 
розв’язуються швидше і простінше застоснуванням 
сили і бійкою, тоді він не бачить причинни розви-
внати здібнонсті до вербалньної комунінкації.

Намагаючись спільнно шукати вихід із таких 
ситуацній, німецьнкі педагонги радять виховантелям 
активнно співпрнацювати з сім’ями для того, щоб 
обиратни для розглянду та обговонрення актуалньні 
пробленми, які щоденнно виниканють у житті. Дже-
релном вибору ситуацній можуть бути розмовни з ді-
тьми, спостенреження виховантелів, індивіндуальні 
бесіди з батьканми, репортнажі в пресі, радіо чи 
на телебанченні. Діти беруть участь у бесіданх на 
різномнанітні теми, які часто стосуюнться їх соці-
алньного оточенння: «Діти з вадамин», «Діти іноземн-
ців», «Реклама на телебанченні», «Діти в лікарнні», 
«Діти самі вдома», «Діти заблуднилися в місті» 
тощо [4, с. 102]. Такі розмовни відкринвають для ді-
тей нові аспектни, які були невідонмими до цього 
часу, дають їм можливність подивинтися на різні 
ситуацнії з несподніваного ракурсну, вселяюнть впев-
ненність у собі і знімаюнть завісу несподніванки 
та страху перед невідонмим.

Підсумовуючи вплив мовленння на процес ін-
теленктуального розвитнку дитини дошкілньного 
віку, німецьнкі вчені вказуюнть, що якість шкіль-
нного навчанння, безпернечно, залежинть від того 
підґруннтя, яке було закладнене у ранньонму віці. 
До цього передонвсім причетнні сім’я та дошкілньні 
закладни.

У процесні інтеленктуального розвитнку дити-
ни у дошкілньному закладні педагонги ставлянть 
перед собою цілий ряд завданнь, безпоснередньо 
пов’язуючи їх із завданннями та метою мовленннє-
вого розвитнку. Вчені вважаюнть, що працівнники 
дошкілньного закладну, включанючи підготновку до 
школи, повиннні активнніше, ніж у школі, займат-
нися мовленннєвим сприяннням, тому що:

– вирішанльні фази дитячонго мовленннєвого 
розвитнку ще не завершнені;

– малі діти більш схильнні до насліднування, 
ніж старші;

– дитячинй садок пропоннує більше можливнос-
тей для вільнонї інтеранкції дітей, ніж школа, де 
приватнні розмовни дозволнені зазвичнай лише на 
перервнах [4, с. 75].

Педагоги радять активнно залучанти всіх дітей 
до мовленннєвого вихованння і розвитнку, оскільнки 
мова має вирішанльне значенння для ціліснного роз-
витнку особиснтості. У німецьнких дитячинх садках 
ставитнься також завданння особлинвого сприянн-
ня вироблненню впевненності у собі, формувнанню 
навчалньної мотиванції дітей, позбавнлених такої 
можливності у сімейнному колі. У цьому випадкну 

важливно, щоб педагонги дошкілньних закладнів до-
сконнало володінли діагнонстичними методанми для 
власнонго виявленння слабкинх сторін і недолінків 
розвитнку окремонї дитини, наданння їй відповнідної 
допомонги. З цією метою також викоринстовую до-
помонгу психолногів та соціалньних педагонгів, які 
працююнть у німецьнкому дошкілнлі.

У процесні формулнювання мети інтеленктуаль-
ного розвитнку та навчанння дитини дошкілньного 
віку у Німеччнині передонвсім враховнується харак-
тнер соціалньного замовлнення: «Щоб встанонвити 
мету навчанння, мати змогу її обґруннтувати, по-
трібнно спочатнку визначнити, ситуацнію в нашому 
суспілньстві, з’ясувати, які здібнонсті потрібнні су-
часнній дитині, щоб орієнтнуватися у своєму спе-
цифнічному середонвищі. При всій відміннності 
економнічної домашнньої ситуацнії маленьнкі діти 
мають спільнне: вони в будь-якому випадкну за-
лежнні від людей, які їх оточуюнть» [2, с. 67]. 

Безперечно, розвиток мовлення у різних ді-
тей відбувається по-різному. Відповідь на це пи-
тання турбує німецьких педагогів, які працюють 
над проблемою інтелектуального розвитку дити-
ни-дошкільника, оскільки мова є важливим чин-
ником і показником успіху інтелектуального роз-
витку дитини. Ще у 1937 році група німецьких 
вчених провела спеціальне дослідження, у про-
цесі якого передбачалося з’ясувати, чому діти ди-
тячих будинків у розвитку мовлення так сильно 
відстають від дітей, котрі виховуються у сім’ях. 
Експеримент довів, що діти із дитячих будинків 
були сильно обмежені у природженому бажанні 
діяти, вони мали набагато менше часу для ігор, 
не мали можливості брати участь у житті дорос-
лих, їхній побут був набагато монотоннішим, 
аніж у сім’ї [3, с. 102]. Паралельно з цими екс-
периментами у всьому світі проводилися і про-
водяться дослідження з метою з’ясувати зв’язок 
мовлення та інтелекту, мовлення і раси, мов-
лення і стилю виховання, мовлення і процесу 
соціалізації, мовлення і темпераменту, мовлен-
ня і сімейної структури. Вчені ставили перед 
собою завдання визначити і проаналізувати ті 
чинники, які найбільше впливають на розвиток 
мовлення дитини. Останнє у цих дослідженнях 
розглядалося не лише з боку лінгвістики, а й із 
позицій соціології, психології, філософії. 

Учені опиралися на певну відмінність між 
власне розмовним мовленням і знаннями мови 
(т.зв. «мовної компетенції»). Мовною компетенці-
єю німецькі педагоги називають багатошаровий 
регулюючий контур, який отримує особистість 
у перші роки життя на підставі вродженої зді-
бності до навчання [3, с. 144]. Очевидно, що, по-
ряд із теоретичними знаннями мови, існує пев-
на система правил, яка нормує ті моменти, що 
стосуються соціальної сфери. Вона вказує на те, 
як, що і кому говорити в тій чи іншій ситуації, 
як треба розуміти співрозмовника. Цю систему 
правил називають комунікативною компетен - 
цією або мовною здібністю до комунікації. Для 
інтелектуального розвитку вона має дуже важ-
ливе значення [3].

Німецькі педагоги переконані, що мовлення 
є надзвичайно важливим чинником інтелек-
туального розвитку і охоплює не лише вміння 
правильно і грамотно говорити, а й ряд інших 
не менш важливих факторів, взаємозв’язаних 
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так тісно, що важко вибрати з них пріоритетний. 
У кожної дитини якесь одне певне вміння може 
бути розвинене набагато краще, ніж інші (напри-
клад, дитина із вадами артикуляції може мати 
великий запас лексики, що, проте, не є гарантією 
її вміння легко вступати у контакт з іншими ді-
тьми тощо [3, с. 144].

Дослідження у цій сфері тривають і досі, ні-
мецькі вчені шукають відповіді на питання щодо 
закономірностей та умов розвитку мови дитини 
дошкільного віку.

Німецькі досліднники відзнанчають значну за-
грозну здоровн’ю і життю дітей з боку пересінчних 
сімей. Статиснтика часто константує факти фізич-
нних і психічнних знущаннь над дітьми дошкілньно-
го віку. Діти часто стражднають через те, що не 
можуть правилньно обґруннтувати своє проханння, 
потребну чи сформунлювати питанння, оскільнки не 
мають відповнідних умінь вербалньного спілкунван-
ня. Їхні інтеренси і потребни дорослні часто ігнору-
нють, не поважанють і не помічанють. Безпернечно, 
що все це негатинвно впливанє на інтеленктуаль-
ний розвитнок дитинин-дошкільника та її навчалнь-
ні можливності.

Паралельно з цими експериментами у всьо-
му світі проводилися і проводяться дослідження 
з метою з’ясувати зв’язок мовлення та інтелекту, 
мовлення і раси, мовлення і стилю виховання, 
мовлення і процесу соціалізації, мовлення і тем-
пераменту, мовлення і сімейної структури. Вчені 
ставили перед собою завдання визначити і про-
аналізувати ті чинники, які найбільше впли-
вають на розвиток мовлення дитини. Останнє 
в цих дослідженнях розглядалося не лише з по-
зиції лінгвістики, а й із позицій соціології, психо-
логії, філософії. 

Учені спиралися на певну відмінність між 
власне розмовним мовленням і знаннями мови 
(так званої «мовної компетенції»). Мовною компе-
тенцією німецькі педагоги називають «багатоша-
ровий регулюючий контур, який отримує особис-
тість у перші роки життя на підставі вродженої 
здібності до навчання» [2, с. 123]. Очевидно, що, 
поряд із теоретичними знаннями мови, існує 
певна система правил, яка нормує ті моменти, 
що стосуються соціальної сфери. Вона вказує на 
те, як, що і кому говорити в тій чи іншій ситуації, 
як треба розуміти співрозмовника. Цю систему 
правил називають комунікативною компетенці-
єю або мовною здібністю до комунікації. Для ін-
телектуального розвитку вона має дуже важливе 
значення [2, с. 13].

Вдоскрналення вербалньної комунінкації роз-
вивнає у дитини почуттня впевненності, дає змо-
гу відчутни радістнь і задовонлення від бесіди, від 
випробнування власнонго «я» у діалозні. Якщо 
ж дошкілньник переконнається, що конфлінкти 
розв’язуються швидше і простінше застоснуванням 
сили і бійкою, тоді він не бачить причинни розви-
внати здібнонсті до вербалньної комунінкації.

Підсумовуючи вплив мовленння на процес інте-
ленктуального розвитнку дитини дошкілньного віку, 
німецьнкі вчені вказуюнть, що якість шкільнного на-
вчанння, безпернечно, залежинть від того підґруннтя, 
яке було закладнене у ранньонму віці. До цього пе-
редонвсім причетнні сім’я та дошкілньні закладни.

У процесні інтеленктуального розвитнку дити-
ни у дошкілньному закладні педагонги ставлянть 

перед собою цілий ряд завданнь, безпоснередньо 
пов’язуючи їх із завданннями та метою мовленннє-
вого розвитнку. Вчені вважаюнть, що працівнники 
дошкілньного закладну, включанючи підготновку до 
школи, повиннні активнніше, ніж у школі, займат-
нися мовленннєвим сприяннням, тому що:

– вирішанльні фази дитячонго мовленннєвого 
розвитнку ще не завершнені;

– малі діти більш схильнні до насліднування, 
ніж старші;

– дитячинй садок пропоннує більше можливнос-
тей для вільнонї інтеранкції дітей, ніж школа, де 
приватнні розмовни дозволнені зазвичнай лише на 
перервнах [4, с. 17].

Педагоги радять активнно залучанти всіх дітей 
до мовленннєвого вихованння і розвитнку, оскільнки 
мова має вирішанльне значенння для ціліснного роз-
витнку особиснтості. У німецьнких дитячинх садках 
ставитнься також завданння особлинвого сприянн-
ня вироблненню впевненності у собі, формувнанню 
навчалньної мотиванції дітей, позбавнлених такої 
можливності у сімейнному колі. У цьому випадкну 
важливно, щоб педагонги дошкілньних закладнів до-
сконнало володінли діагнонстичними методанми для 
власнонго виявленння слабкинх сторін і недолінків 
розвитнку окремонї дитини, наданння їй відповнідної 
допомонги. З цією метою також викоринстовую до-
помонгу психолногів та соціалньних педагонгів, які 
працююнть у німецьнкому дошкілнлі.

У процесні формулнювання мети інтеленктуаль-
ного розвитнку та навчанння дитини дошкілньного 
віку у Німеччнині передонвсім враховнується харак-
тнер соціалньного замовлнення: «Щоб встанонвити 
мету навчанння, мати змогу її обґруннтувати, по-
трібнно спочатнку визначнити, ситуацнію в нашому 
суспілньстві, з’сувати, які здібнонсті потрібнні су-
часнній дитині, щоб орієнтнуватися у своєму спе-
цифнічному середонвищі. При всій відміннності 
економнічної домашнньої ситуацнії маленьнкі діти 
мають спільнне: вони в будь-якому випадкну за-
лежнні від людей, які їх оточуюнть» [5, с. 33]. 

Соціальний аспект мовленння німецьнкі педагон-
ги тісно пов’язують із пізнавнальним і вважаюнть, 
що лише їх безпоснередня єдністнь може забезпне-
чити успіх інтеленктуального розвитнку особиснтос-
ті. Мовленння, безпернечно, перебунває у тісномну 
зв’язку з мисленнням: складнні розумонві процесни 
неможлниві без мовленння. За допомонгою мовних 
структнур формуюнться розумонві структнури, упо-
ряднковується досвід, відобрнажаються і узагалнь-
нюються знання про довкілнля. 

Діти повиннні вчитисня порозунмітися з іншими 
людьми. Для цього вони повиннні вміти.

Діти повиннні вчитисня користнуватися речами 
та станамни речей.

Діти повиннні вчитисня володінти собою, само-
стнійно розв’язувати свої і пробленми.

Розвиток мовленння має вирішанльне значенння 
у процесні інтеленктуального розвитнку передунсім 
на ранніх етапах життя людини. Німецьнкі педа-
гонги визначнають три навчалньні рівні розвитнку 
мовленння:

Висновки. Обґрунтувавши чинники інтелек-
туального розвитку в дітей дошкільного віку ми 
дійшли висновків, що одним з найважливіших із 
них – мова. Розвиток мовлення (поповнення і ак-
тивізація словника, виховання фонетичної куль-
тури, зв’язного мовлення) – важливий напрямок 
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розумового виховання. Пріоритетним аспектом 
інтелектуального та соціального розвитку дити-
ни дошкільного віку німецькі педагоги вважають 
процес формування комунікативних здібностей. 

Суттєвий вплив на інтелектуальний розвиток 
дитини дошкільного віку, як свідчить наше до-
слідження, мають оточення і середовище. Вагомий 
вплив на сприймання сучасного технізованого 
та інформатизованого суспільства має телебачен-
ня. Фільми та телепередачі німецькі педагоги-до-

шкільники часто використовують у роботі, зокрема 
для стимулювання мислительної діяльності. Од-
ним із найважливіших чинників інтелектуального 
розвитку дитини є спілкування.

Отже, проананлізувавши досліднження ні-
мецьнких вчених у сфері дошкілньної педагонгі-
ки можемо стверднжувати, що вони визначнають 
пріоринтетне місце розвитнку комунінкативних зді-
бнонстей дітей у процесні інтеленктуального розвитнку  
дитинин-дошкільника.
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