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ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ ПЕДАГОГIВ ДО РЕАЛIЗАЦIi
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТI У НАВЧАННI ДIТЕЙ

ДОШКIЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКIЛЪНОГО BIKY

Порядченко Л.А.
Киiвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка

У cTaTTi 3апропоновано методичне забезпечення пiдготовки майбутнiх педагогiв до реалiзацii наступностi
в навчаннi описУ дiтей 5-6-РiчнотО BiKy. СутЬ його полягае в усвiдомленнi rчrайбутнiми фахiвцямизмiсту i значення подальшого поступового розвитку мовЕих навичок дошкiльrшtкiв продукувати описи;
осмисленнi iстотниХ i формальНо-структурНих ознаК цьото типУ монологу. Подальше формування на цiй
ocHoBl мовленневих yMiHb доречно добирати точнi MoBHi засоби для передачi ознак описуваного предме-
та, об'ективувати опис як одиницю мови, здiйснювати рефлексiю та контроль,rад *о"леrrням ровесникiв
у формi опису, що в цiлому забезпечуе розвиток у дiтей комунiкативних i лiнгвiстичЕих yMiHb. У методицi
вивначено провiднi педагогiчнi умови, виокремлено етапи (комунiкативно-збагачувальний, котнiтивний
i рефлексивно-мовно-творчий), розроблено комунiкативний, лiнгвiстичний i рефлексивпий змiст навчан-
ня опису. Вiдiбрано i оптимiзовано методи, органiзацiйнi форми i засоби, jKi Ъабезпечують реалiзацiюнаступностi у навчаr*rri дiтей шести poKiB опису.
К.тючовi слова: наступнiсть, опис, висловлювання, MoBHi навички, MoBHi вмiння, рефлексiя над промовою,
об'ективацiя мови.

flостаповка проблеми. Упровадження .Щер-
J-Джавного стандарту початковоi загальноi

освiти, Базового компонента дошкiльноi освiти
в YKpaiHi та Концепцii MoBHoi освiти актуалiзуе
проблему наступностi в розвитку зв'язного мов-
лення дошкiльникiв i молодших школярiв засо-
бами опису iз урахуванням його мовностилiстич-
ного й контекстуального оформлення.

Умiння чiтко, логiчно i грамотно описати
об'ект чи подiю, донести до спiврозмовника пев-
ну думку, вiдстояти у словесвiй суперечцi свою
позицiю - це справжне мистецтво, яким воло-
дiе далеко не кожен з нас. У чому ж причина?
А причина в TiM, що, починаючи з раннього BiKy,
дитину не навчали мистецтву живого слова, не
заклали Tiei MoBHoi бази, якою воЕа могла б умiло
користуватися пiд час висловлення cBoei думки.

Як вiдомо, сеЕситивним перiодом у розвитку
мовленЕя дитини е перiод дошкiльного дитин-
етва та початковоi школи. Отже, пiд час здобут-
тя спецiальностi <вчителя початкових класiв> чи
(вихователя дошкiльного закладу> необхiдним
стае вирiшення завдання професiйного мовлен-
ня педагога, яке мае бути взiрцем для cвoix ви-
хованцiв, настiльки досконалим, щоб дитина на
прикладi педагога засвоiла Bci особливостi пра-
вильного, чiткого висловлюваЕня.

Опис, за умов урахувапIrя в навчальному про-
цесi Bcix його особливостей, е досить важливим
]довним засобом розвитку монологiчного мовлен-
ня дiтей, iхнього сприйняття, мислення та уяви.
Так, за допомогою опису дiти ще з дошкiльного
BiKy вчаться розкривати озпаки предмета, зна-
ходячи найбiльш доречнi образнi слова, розрiз-
Еяти cyTTeBi й HecyTTeBi ознаки предметiв, явищ,
дiй; здобувають умiнвя i навички будувати свое
Еисловлювання в певнiй описовiй композицiйнiй
формi; оволодiвають культурою почуттiв, ес-
тетичним смаком. За допомогою опису дитина
вчиться розумiти та викориетовувати у власно-
ltrу мовленнi контексти, що передають значення
статичностi у вираженпi подiй.

Аналiз ocTaHrrix дослiджеяь i гублiкацiй Одним
iз основних принципiв забезпечення безперерв-

HocTi освiтньо-вrо(овного процесy мiж дошкiльним
навчальним закладом i початковою загальноосвiт-
ньою школою е принципи HacTymlocTi.

Важ.rrиву роль цього принципу в навчально-
виховному процесi,ЩНЗ та початковоi ЗОШ роз-
кривають педагогiчнi дослiдэкення Г.Б. Ананье-
ва, А.М. Кухти, О.Я. Савченко, А.С. Симонович,
В.О. Сухомлинського, О.П. YcoBoi, К..Щ. Ушинсько-
го, С.Т. ТТТпц5ц6г6 та iH., згiдно з якими наступнiсть
трактуеться як (опертя на пройдене>, подальший
розвиток знань, yMiHb i навичок, у процесi яко-
го набутi знання, вступаючи у HoBi зв'язки, за-
крiплюються, змiцнюються; HoBi, включаючись до
загальноi системи, засвоюються свiдомо й мiцно.
Наступнiсть пiд час навчаЕня рiдноi мови мiж
ДНЗ та пOчатковою ЗОШ визначаеться лiнгвоме-
тодистами як зв'язок усякоi HoBoi вправи з по-
передньою, коли вона спираеться на Hei i робить
крок уперед [6]; як (погляд зверху вниз))l зв'язок
виучуваного iз тим, що вивчене ранiше.

Наступнiсть у навчальному процесi забезпечуе
органiчний перехiд вiд минулого через сучаснiсть
до майбуч,нього, в результатi чого виконуються
двi взаемопов'язанi функцii: забезпечуеться орга-
нiчний зв'язок мiж цими трьома етапами навчан-
ня i одночасно готуеться здiйснення майбутнiх
зв'язкiв, при цьому вiдбуваеться безперервний
перехiд кiлькiсних змiн у якiснi, створюеться ди-
намiчна рiвновага в педагогiчному процесi.

Проблематика навчання опису була предме-
том дослiдження як у дошкiльнiй, так i в шкiль-
нiй лiнгвометодицi. Так, зокрема, дослiджено
специфiку розвитку описового мовлення дiтей
дошкiльного BiKy (В.В. Гербова, О.О. Зрожев-
ська, С.В, Ласунова та iп.) та учнiв початковоi
школи (О.П. Глазова, З.О..Щоморацька, Л.М. Mi-
ненко, В.А. Собко, Г.I. CopoKiHa та iH.), запропо-
новано варiативнi методики навчання описового
мовлення дiтей дошкiльного (М.М. Алексеева,
А.М. Богуш, А.М.Бородич, Н.В. Гавриш, Е.П. Ко-
роткова, Г.М. Лямiна, e.I. Тихеева, О.С. Ушако-
ва, B.I. Яшина та iH.) та молодшого шкiльного
BiKy (Н.О. Будна, Н.А. Головань, Л.О. Варзацька,
М.С. Вашуленко, Т.О. Ладиженська, М.Р. Львов,

@ Порядченко Л.А., 2017
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Г.О, Фоlтiчова та iH.).

ВrIдiленвя невIIрiшених ранiше частин за-
гальноi проблепrrr. Однак, у дослiдженнях i ме-
тодI{чнr{х порадах недостатньо розкрито фу"к-
цiонально-смrrсловi особливостi цього типу
мовлення. його граматичнi та cTpyKTypHi ознаки,
роль у розвитку мислення i монологiчного мов-
лення дитини, а це призводить до того, що вчи-
телi та вихователi слабо володiють тим змiстом
мовного матерiалу, який необхiдний для створен-
ня описових KoHTeKcTiB.

Вiдтак, не завжди пропонуються доречнi ме-
тоди, органiзацiйнi форми i засоби лiнгвомето-
дичного впливу.

Мета cTaTTi. Головною метою цiеi роботи е,
по-перше, висвiтлення композицiйних та мов-
но-стилiстичних особливостей опису як одного
з функцiонально-смимслових типiв мовлення; по-
друге, представлеЕня методики, яка забезпечить
реалiзацiю принципу наступностi в навчально-
виховному процесi учнiв початковоi школи, ви-
роблення в першокласникiв мовленневих yMiHb
продукувати описи.

Завдання: розкрити особливостi реалiзацii
принципу наступностi у навчаннi дiтей 5-6 рiчно-
го BiKy опису, виходячи iз компонентiв методики
навчання: мета, завдання, змiст, методи, органi-
зацiйнi форми, засоби; показати поетапнiсть ро-
боти над описом з дiтьми старшого дошкiльного
та молодшого шкiльного BiKy

Виклад основного матерiалу. У лiнгвiститIj ic-
нують рiзнi трактування поняття uописо. Иого
розглядають або як особливу синтаксичну одини-
цю тексту, як складне синтаксичне цiле [5] або
як функцiонально-смисловий тип мовлення, що
е його типiзованим рiзновидом - зразок, модель
монологiчного повiдомлення одночасних ознак
предмета в широкому розумiннi та таких, що
мають для цього визначену мовну структуру [В],
особливий вид монологiчного висловлювання [7; 9]

У методицi описом називають тип тексту,
який мiстить характеристичне повiдомлення про
факти, дii та явища, що iснують водночас [1; 2; З;
4; 6; 10], Одночаснiсть ознак в описi виражаеться
тим, що в кожному описовому KoHTeKcTi дiесло-
ва використовуються в одному визначеному часi.
Поеднання рiзних видо-часових фор* дiеслiв
в описi неприпустиме.

За допомогою опису можна розкрити особли-
BocTi природних явищ, якостей людини, описати
дiю чи стан, тому цей функцiонально-смисловий
тип мовлення мае кiлька рiзновидiв, зокрема:
натюрморт, портрет, пейзаж, характеристика,
iHTep'ep. Лише в характеристицi допустиме зi-
ставлення дiй рiзночасового плану. Кожен iз цих
рiзновидiв мас cBoi cTpyKTypHi й мовностилiстич-
Hi особливостi, що надають йому своерiдноi само-
бутностi й виразностi.

У пейзажi, як описовому жанрi висловлюван-
ня, перераховуються тимчасовi i постiйнi чи уза-
гальненi ознаки природи.

У текстах, що е описом природи, наявнi обста-
винr.I часу (mi-,tъкu-но, ц,iлuLwtl )няtпtl, HuHi, iHoli,
поmо.цlJ, вечора"мu i т.д.); видо-часовi форми дi-
сслiв (б9ло murо), Особливiсть опису iHTep'epy,
порiвняно з пейзажем, статичнiсть змiсту.
В TaKorTv опrтсi зазвичай перераховуються пред-

uМолодий вченийD . Ns 10.2 (50.2) . жовтень, 2OI7 р.

мети-неiстоти (меблi, предмети побуту i т.д.), якi
перебувають у cTaHi спокою, створюючи своею
наявнiстю певнi ознаки кiмнати, примiщення чl,t
обмеженого розмiрами мiсця. Називати дiю чlI
стан цих предметiв пеобов'язково, достатньо ix
перерахувати. Тому тут використовуються HoMi-
нативнi та елiптичнi види речень.

Опис портрета - це перерахування характер-
них зовнiшнiх рис людини: зовнiшностi, обличчя,
одягу, стану. I_{i ознаки можуть бути як постiЙ-
ними (опис обличчя, зовнiшностi), так i змiннимlI
(опис одягу, стану).

Опис зовнiшностi людини зазвичай виража-
еться iменними частинами мови: iменникамrt,
прикметниками. числiвниками. прислiвникамlt.
У деяких випадках, переважно коли зображуеть-
ся стан i настрiй людини, опис зовнiшностi може
передаватися i дiесловами. Тодi ознаки виража-
ються iз зовнiшньо змiстовим навантаженням.

Вiдмiннiсть мiж описом портрета та харак-
теристикою виражаеться в тому, що в портре-
Ti описуються зовнiшнi ознаки (риси) людини, е

в характеристицi розглядасться внутрiшнiй стан
людини, особливостi ii характеру, поведiнка.

Ознаки характеристики подiляються на две
види. Першi складаються на конкретних фак-
тичних даних (це моаке бути бiографiя людинт:
з перерахуванням подiй у ii життi), другi - ана-
лiзують характер людини. ii стан. поведiннl,
i тому iнодi потребують доказовостi, прикладi:
Цими властивостями характеристика мае бага-
то спiльного з функцiонально-смисловим типо}.
мовлення - мiркуванням, бо саме в нiй тези пс-
требують доведення. Вiдмiннiсть ix у тому, ш:
в MipKyBaHHi виражаються причинно-наслiдко;.
вiдношення, якi супроводжуються доведення:,l
У характеристицi доводити нiчого не потрiбно -
тут просто Еаявна констатацiя фактiв,

Натюрморт певною мiрою подiбний до опIlс-,
iHTep'epa. BiH е поеднанням перелiку i особливос-
тей предметiв побуту, овочiв, фруктiв та KBiT_.
що знаходяться перед глядачем. Ознаки, що в;1-

ражаються в натюрмортi, - статичнi. MoBHrrrl;
особливостями описiв-натюрмортiв е те, що Bol--.
складаються з називних, елiптичних та складts:_-
сурядних речень. Наприклад,. nHa сmол,i - букс--
фi,олпок. У червонiй Lпuсцi - кiлька червонобох,.:
яблук, u4о переl{лаOенi poжeBlLJиlI соковlJ,mч--\,. -
чере1ll,няJи1l, mа lосmшzлl,LJиl,L слu,ваJиu,. Скuбка с - -

KoтъLmo?o кавчна. Бiля краю - сервеmн1,1,1|я, тг:--

рiлка з вuOелкою n,La HoжeJ|N, ЧуOовшй qпеmчт,"-
Htlй вuzля) Jwа€ все це)).

Ще однiею особливiстю опису е те, що пере::-
ти словами можна не тiльки предмет чи явише :
й дiю чи стан. У кожного з цих видiв опису € с= -

структурно-стилiстичнi властивостi, власний п:,-.-
ний матерiал. Наприклад, щоб передати стан .-----

дини чи природи, найчастiше використовy!_l-:
прислiвники або Ееозначену форму дiеслiв (_';j--

розumъ, Вimряно. Снiжно i т.д.). Для опису дii .,,,
користовують словосполучення iз прислiвнlrна:-
(iзOumъ utвuOко, ?оворumъ zолосно), або iменш:.:.-
MT.r з прltiIменниками (вt1,7жOжас з 0вору, сч0l.- "

на сmLъцl'). Кожен iз цих типiв використов}_-_-;
у cBoiiI cTpvKTypi Bci рiзновиди текстiв-описiв

N[етодlrка реалiзацii наступностi в нав.:..*
Hi оптlсч першокласникiв-шестилiток iз ураэ- -

вання}I особлrrвостей функцiонально-смислсr= _ 
-
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типу мовленЕня передбачае вдоскOЕалеЕЕя ме-
тодичноi системи навчанЕя опису дiтей 6-рiчното
BiKy, зокрема:, опертя на мовленневий досвiд дiтей проду-
Ёувати описи, здобутий у дошкiльному вiф;, поступальне продовження комунiкативно-
го й лiнгвiстичного розвитку дiтей з подальшим
удосконаленням ixHix мовленневих навичок, по-
ступове ускладнення ft оновлення KoMyHiKa-
тивного й лiнгвiстичного змiсту навчання опису
lуведення первiсних знань про опис;

, трансформацiю наявних у дiтей мовленневих
Еавичок у вмiння на тлi знань про cyTTeBi ознаки
опису, ix використання у практицi мовлення;

, формування BMiHb об'ективувати мову
та рефлексувати мовлення у формi опису).

Метою навчання опису дiтей у першому класi
з урахуваIIням вимог наступностi е формування
BMiHb правильно висловлюватись.

Поставлена мета реалiзуеться розв'язанням
таких завдань:

- удосконалення мовленневих навичок аудi-
Еовання висловлювань-описiв; збагачення мов-
jIення синтаксичними конструкцiями, якi здатнi
}rтворювати описовi контексти;

- активiзацiя в усному мовленвi дiтей дореч-
Еих лексикограматичних засобiв, характерних
"]ля опису;

- формування BMiHb аудiювання описiв, спо-
атереження за специфiкою мовного матерiалy
та первiсних елементарних знань про опис як
функцiонально-смиеловий тип мовлення, його
9труктуру;

- навчання дiтей об'ективувати оцис як мета-
цовну одиницю i розвиток yMiHb рефлексувати
аfiиси як найвищу одиницю мовлення.

Реалiзацiя наступЕостi у змiстi вiдповiдно до
иети i завдань навчання опису дiтей шестирiч-
аого BiKy мае вiдбуватися за такими блоками:
чолчtунircаmшвнuЙ - мовний змiст формування
т дiтей навичок i BMiHb будувати висловлюваЕня-
эписи в уснiй формi, правильно добираючи сло-
восполучення i речення; лi.нzвiсmuчнuй (у ньому
ts]lзначено cyTTeBi, формально-структурнi озна-
i;rr) - змiст здiйснення MeTaMoBHoi роботи щодо
]пису як необхiдноi умови для його об'ективацii
i подальшого формування мовленневих yMiHb;
оефлексuвний - змiст первинIIого формування
i-MiHb будувати текст.

Виокремлення трьох змiстових блокiв перед-
iачае i вiдповiдне кожному з них застосування
:Boix методiв навчання. Вони дiбранi з урахуван-
вям специфiки засвоення мови: або практичного,
еrtпiричного, неусвiдомленого шляху, характерно-
aо для оволодiвня мовленневими Еавичками; або
црактико-теоретичного, довiльного, усвiдомлено-
:о. метамовного шляху, притаманного опануванню
лiнгвiстичних знань i комунiкативних yMiHb.

Iз практичних (дотеоретичних) методiв про-
foнyeмo бесiди, перекази, мовленневi дидактичнi
iри, лексичнi вправи, вправи на побудову TeKcTiB
тощо, якi використовуються для удосконаленняqявичоfi висловлюватися за конкретним типом.

Iз практично-теоретичних методiв ефективни-
rgr е TaKi: спостере}кення над речеЕIIями, словоспо-
JчlIеннями, над структурою; мовний аналiз, син-
т€з, моделюваIIня композицii, порiвняння рiзних
::rгriв висловлювань, спiвставлення, абстрагуван-

ня, класифiкацiя мовних одиниць, виокремленЕя
суттевих ознак тощо. yci вони сприяють осмис-
ленЕю дiтьми cyTHocTi опису, його об'ективацii;
усвiдомленню специфiки мови, мовленневого до-
свiду; формуванЕю мовленневих yMiHb.

Серед iнформацiйно-рецептивних методiв ви-
дiляють TaKi; пояснення педагога, читання TBopiB
iз аналiзом ix змiсту, структури, бесiди узагаль-
нювального характеру тощо.

Репродуктивнi методи: вправи, дидактичнi
iгри сприяють формуванню в дiтей yMiHb ана-
лiзувати текст iз наступЕим виокремленням
мовних одиниць. Евристичнi бесiди використо-
вуються для осмислення й усвiдомлення дiтьми
суттевих ознак опису, наприклад: Що означq,е
опшсчваrпu? Що Lпожна опuсаrпu? Iз чоzо Jп1], по-
чuнаеJwо опuсавапlu? Про u4о ?оворufuLо BcepeOu,Hi
опшсу, а про 1цо в кiнцi?

.Щослiдницькi методи вчать дiтей бути <ма-
ленькими дослiдниками>, якi самостiйно чи пiд
керiвництвом педагога будують рiзнi види описiв,
добирати вiдповiдний, доречний синтаксичний
мовний змiст, об'ективувати цей тип монологу як
одиницю мови, контролювати висловлювання од-
нолiткiв та рефлексувати власне мовлення.

Важливо, щоб методи навчання були дiбранi
з урахуванням комунiкативного й лiнгвiстично-
го досвiду дiтей, специфiки iмплiцитного й екс-
плiцитного характеру ixHix знань про мову, ем-
пiричного й наукового шляхiв засвоенЕя мови
та особливостей удосконалення мовленневих
навичок i початкового формування мовленневих
yMiHb. У цiлому це забезпечить реалiзацiю прин-
ципу наступностi у навчаннi.

Реалiзацiя наступностi в ореан,iзафйнu.х фор-
"/иоff навчання опису проявляеться у використаннi
ix з поступовим ускладЕеIIням. Починати слiд iз
звичних для дiтей дидактичних iгор, що побудо-
BaHi на мимовiльних процесах, i поступово перехо-
дити до фор*, якi потребують вiд першокласникiв
довiльностi. Серед органiзацiйних форм навчання
у методицi видiляють TaKi: груповi (уроки, спо-
стереження, дидактичнi iгри, eKcKypcii тощо),
тематичнi, iнтегрованi, комплекснi. Iндивiдуальнi
форми роботи з дiтьми застосовуються тодi, коли
дитинi потрiбна допомога. iй пропонуеться вико-
нати вправи та завдання в iндивiдуальному по-
рядку, пiд постiйним коЕтролем i коригуваIIням
процесу оволодiпня вмiннями будови описiв. За
необхiдностi iндивiдуальнi форми роботи з дiтьми
використовуються i в позаурочний час.

Наступнiсть у використаннi засобiв навчан-
ня полягае в поступовому ускладненнi мовного
матерiалу (словосполучеЕня, речення, тексти),
дидактичного (загадки, прислiв'я, казки, при-
казки), наочного (пiдручники, книlи для поза-
класного читапня, предметнi та сюжетнi кар-
тинки, предмети, iграшки, об'екти довкiлля),
ТЗН. Цi засоби сприяють оптимiзацii навчаль-
ного процесу, розвитковi комунiкативних yMiHb,
усвiдомленню особливостей структури й icToT-
них ознак рiзних видiв опису.

Роботу за даною методикою необхiдно здiй-
снювати у три еrпапъL. Змiст цих етапiв реалiзо-
вуеться на кожному уроцi, що забезпечуе еднiсть
лlнгвlстичних знань та комунiкативних yMiHb
i навичок, доступнiсть i поступовiсть уведення
нового змiсту навчання.
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На коLwунiкаrпu,вно-збаеачавсLпъноJwа ета-
пi формуваЕня мовленневих навичок дiтей вiд-
буваеться з урахуванням видiв опису (портрет,
пейзаж, характеристика, ватюрморт, iHTep'ep,
опис дii, стану природи чи людини), обсягу опису
(5-6 речень), кiлькостi MiKpoTeM (З-4) та ступеня
ix розгорнутостi, iнформативностi (ycix якiсних
ознак), синтаксису зв'язного цiлого i граматич-
них способiв мiжфразового зв'язку (займеннико-
вий, числiвниковий зв'язок, синонiмiчна замiна
тощо), синтаксичних особливостей описiв, харак-
терних для них словосполучень та речень.

KozHimъbBHo- збааачу волlънuй еlпап навчання дi-
тей спрямований на усвiдомлення дiтьми змiсту
поняття (опис)) як тексту, висловлення, осмислен-
пя його як одиницi мови за iстотними ознаками,
об'ективацii i початкового оволодiння цим TepMi-
ном, тобто здобуття експлiцитних знаЕь,

На,мовленнево-mворчо-рефлексuвнолчьу етапi
навчання дiтей передбачае формування yMiHb

рефлексувати опис як особливу одиницю мов-

лення з початковим формуванням yMiHb обирати
i вживати доречнi, найефективнiшi MoBHi засоби,
що адекватнi цьому типу мовлення, BMiHb контр-
олювати й оцiнювати власне мовлення й мовлен-
ня однокласникiв.

Висновки. Враховуючи Bci особливостi рiзно-
видiв TeKcTiB та методичнi рекомендацii щодо ре-
алiзацii принципу наступностi в навчаннi дiтей
старшого дошкiльного та молодшоlо шкiльного
BiKy опису, зазначимо, що використання метOди-
ки реалiзацii наступностi в навчаннi опису дiтей
дошкiльного та молодшого шкiльного BiKy сприяе
засвоенню дiтьми особливостей будови та побу-
дови опису як функцiонально-смислового типу
мовлення, його синтаксичних та композицiйних
особливостей; усвiдомленому використаЕню шес-
тирiчками адекватних мовних засобiв для ство-
рення описових KoHTeKcTiB; формуванню в дiтей
yMiHb об'ективувати опис як один iз видiв моно-
логу та здiйснювати рефлексiю над мовленням
у формi опису.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЪНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
в статье предложенно методическое обеспечение подготовки будутцих педагоIов к реализации црg-
емствеЕности в об;rчении олисанмю детей 5-6-летнего вовраста. Суть его заключаетея в осозна пж

будущими специалистами смысла и значения дальнейшего поступательного развития языковых навы-
ков дошкоЛьникоВ производиТь описаЕия; осмыслеЕии существенных и формально-структурньж прш-
знаков этого типа монолоIа. ,Щальнейшее формироватме на этой осЕове речевых умений уместно под*
бирать точные языковые средства для передачи признаков описываемото предмета, объективир,овать
описание как единиЦу языка, осуществлЯть рефлекСию и контРоль наД речьЮ сверстников в форrле
описания, что в целом обеспечивает развитие у детей коммуникативных и лингвистических умеr*й
в методике определены ведущие педаIогические условия, выделены этапы (коммуникативно-обогаттr-
тельный, котнитивный и рефлексивно-культурно-творческий), разработанЕо коммJi-никативное, лиЁГ-
вистиЕIеское и рефлексивное содер}кание об;rчения опиеаЕию. Отобраны и аптимизированы мето,фr
оргаяизационньlе формы и средства, которые обеспе.мвают реализацию преемственности в о6)птешlr
детей шести лет описанию.
кrооr"*rrе слова: преемствеНность, описание, высказываýия, речевые навыки, речевые умения, реф
лексия Еад речью, объективация языка.
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PREPARATION ОF FUTURE TEACHEBS ТО IMPLEMENT
ТНЕ PRINCIPLE ОF CONTINUITY IN TRAINING CHILDREN
ОF PRESCHOOL AND YOUNG SCHOOL

Summаrу
The article proposes methodical support for the рrераrаtiоп of future teachers for the realization of continuity
in teaching the description of children of 5-6 years of age, Its essenee lies in the understanding Ьу future
specialists of the meaning and significance of the furthеr progressive development of the language skills
of preschoolers to produce descriptions; understanding of the essential and formal-structural features
of this type of monologue. Furthеr formation of verbal skills on this basis is аррrорriаtе to select the exact
Ianguage means for conveying the characteristics of the described object, to objectify the description as
а unit of language, to exercise reflection and control over the speech of рееrs in the form of а description
that, on the whole, ensures the development of communicative and linguistic skills in children. In
the methodology, the leading pedagogical conditions аrе defined, the stages (communicative-enriching,
cognitive and reflexive-cultural-creative) аrе singled out, communicative, Iinguistic and reflexive content
of teaching is descri]oed, Methods and organizational forms and means that ensure the realization
of continuity in the teaching of children of six уеаrs аrе described and optimized.
Keywords: continuity, description, statements, speech skills, speech skills, reflection over speech, Ianguage
obj ectivization.
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