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уровнях и во всех проявлениях. Не случайно в современных гуманитарных науках наблюдается возрастающий 

и все более пристальный интерес к слову – причем не только со стороны филологов, но также философов, 

историков, богословов, психологов, этнологов, генетиков, математиков, специалистов в области электронных 

технологий. Слово в наши дни особенно плодотворно изучается на стыке наук, в том числе, например, 

лингвистики и математики, генетики и этнопсихологии.  

Именно слово сочетает в себе постоянство потенциала и смысловую свободу при абсолютной 

неизменности формы, оно может развиваться бесконечно и продуцировать различные смыслы на протяжении 

длительного временного отрезка. 

В этой связи слово можно рассматривать как идеальную модель, как свернутую форму всего языкового 

опыта и средоточие всей его структуры. При этом не вызывает никакого сомнения факт того, что все указанные 

потенциалы проявляются в составе единиц более высокого уровня, идущих от предложения к тексту. 

Фактически предложение выступает как сфера, среда проявления слова, но оно не обладает тем постоянством, 

которое заложено в форме слова и которое, как ни странно, присуще тексту. 

У детей сознательное отношение к языку начинается с проникновения в его лексическое богатство. 

Поскольку слово – активная единица речи, то изучению лексемы следует уделять должное внимание на всех 

образовательных уровнях. Достаточный лексический запас и сознательное его понимание – одно из условий 

свободного владения устной и письменной речью, что является фундаментальной основой развития учебно-

познавательной активности детей. 

Итак, словоцентричное направление лингводидактического исследования позволит обновить подходы к 

языковому образованию и речевому развитию детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

когда слово будет усваиваться как функциональная единица; обеспечит условия, с помощью которых задачи 

формирования языковой и речевой компетенций детей будут успешно реализованы. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ 

БУДУВАТИ СВОЇ ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ФОРМІ ОПИСУ 

 

Вміння чітко, логічно і грамотно описати об’єкт або подію, донести до співрозмовника певну думку - це 

справжнє мистецтво, яким володіє далеко не кожен з нас. У чому ж причина? А причина в тому, що починаючи 

з раннього дитинства, нас не вчили мистецтву живого слова, не заклали тієї мовної бази, якою ми могли б вміло 

користуватися в процесі вираження своєї думки. 

Сенситивним періодом у становленні промови людини, у формуванні вмінь правильно і чітко 

висловлювати свою думку, використовуючи для цього різноманіття засобів рідної мови, є період дошкільного 

дитинства і початковий етап навчання в школі. 

Велике значення в розвитку мови і мислення дитини має робота над описом, як одним з видів монологу, 

безпосередньо на уроках. 

Проблематика навчання опису була предметом дослідження як у дошкільній (В.В.Гербова, 

О.Я.Зрожевська, С.В.Ласунова), так і в шкільній лінгвометодиці (О.П.Глазова, З.О.Доморацька, Л.М . Міненко, 

Г.І.Сорокіна, В.А.Собко). Вченими описано варіативні методики навчання описового мовлення дітей 

дошкільного (М.М.Алексеева, А.М.Богуш, А.М.Бородич, Л.В.Ворошиніна, Н.В.Гавриш, Е.П.Короткова,  
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Г.М. Ляміна, Е.І. Тихеєва, О.С. Ушакова, В.І. Яшина та ін.) та молодшого шкільного віку (Н.О. Будна, 

Н.А. Головань, Л.О. Верзацька, М.С. Вашуленко, Т.О. Ладиженська, Н.І. Лепська, М.Р. Львов, М.М. Наумчук, 

К.С. Прищепа, Н.Ф. Скрипченко, Г.А. Фомічова та ін.). 

Але, як показує практичний досвід, не завжди вчителі та вихователі мають достатні знання про опис, що 

допомогло б їм у їхній подальшій практичній, безперервній, послідовній роботі з дітьми в процесі засвоєння 

цього типу мовлення. 

Тому, метою нашої статті є представлення методичних особливостей навчання опису дітей 6-и років у 

першому класі з урахуванням вимог наступності, в основі яких лежить формування умінь висловлюватись у 

формі опису. 

Насамперед зазначимо, що для здійснення процесу розвитку мовлення дітей на основі опису, що 

спрямований на реалізацію наступності, необхідним є вирішення таких завдань: удосконалення й подальший 

розвиток навичок будувати описи, здобуті в дошкільному віці; формування в дітей початкових умінь будувати 

висловлювання – описи. 

Для реалізації визначених завдань у реальному процесі навчання опису дітей 6-річного віку нами 

розроблено зміст згідно з принципом наступності. Він формується за такими блоками: комунікативний – 

мовний зміст для формування в дітей навичок і умінь будувати висловлювання-описи в усній формі;  

лінгвістичний – зміст для здійснення метамовної роботи щодо опису (як необхідна умова для об’єктивації 

опису як одиниці мови і подальшого формування мовленнєвих умінь); рефлексивний – зміст для первинного 

формування умінь будувати описи. 

Методика введення в мовлення дітей специфічно-описового мовного матеріалу передбачає й відповідне 

специфіці кожного змістового блоку застосування методів навчання опису. Із практичних (дотеоретичних) методів 

використовуються бесіди, перекази, загадки, мовні дидактичні ігри, лексичні вправи, вправи на побудову описів та 

ін. Із практично-теоретичних методів застосовуються такі: спостереження над реченнями, словосполученнями, що 

здатні утворити описи, над структурою опису, мовний аналіз, синтез, моделювання структури опису, порівняння 

різних типів висловлення, співставлення, абстрагування, класифікація мовних одиниць, виокремлення суттєвих 

ознак тощо. Крім лінгвометодичних методів, необхідно використовувати й загально-дидактичні методи: 

інформаційно-рецептивні: пояснення педагога, читання творів з аналізом їх змісту, структури, бесіди 

узагальнювального характеру, репродуктивні: вправи, дидактичні ігри, евристичні бесіди, запитання, частково-

пошукові методи, дослідницькі методи. Отже, наступність у використанні методів навчання опису полягає в тому, 

що вони підібрані з урахуванням комунікативного й лінгвістичного досвіду дітей, специфіки імпліцитного й 

експліцитного характеру їхніх знань про мову, емпіричного й наукового шляхів засвоєння мови та особливостей 

удосконалення мовленнєвих навичок і початкового формування мовленнєвих умінь. 

Реалізація наступності в організаційних формах навчання опису проявляється у використанні їх з 

поступовим ускладненням. Серед організаційних форм, що використовуються в навчанні, є такі: групові (уроки, 

спостереження, дидактичні ігри, екскурсії тощо), тематичні, інтегровані, комплексні. Під час навчання 

шестиліток опису на уроках, заняттях, у процесі ігор, екскурсій, спостережень необхідно використовувати такі 

форми роботи: фронтальні, індивідуальні, індивідуально-групові і т. ін. 

Під час упровадження методики навчання опису дітей 6-річного віку доречним є використання 

лінгвістичних засобів навчання, які забезпечують ефективність розвитку мовлення дітей – мовний матеріал: 

словосполучення, речення, тексти; дидактичний матеріал: загадки, прислів’я, казки, приказки; наочний матеріал: 

підручники, книги для позакласного читання, предметні та сюжетні картинки, предмети, іграшки, об’єкти 

навколишньої природи; технічні засоби навчання: комп’ютерні програми, діапроектори (слайди), відеомагнітофон, 

телевізор, магнітофон.  

Навчання шестирічок здійснюється у три етапи. Відповідно до комунікативно-збагачувального етапу 

формування мовленнєвих навичок дітей відбувається з урахуванням видів опису, обсягу, кількості мікротем та 

ступеня їх розгорнутості, інформативності опису, синтаксису зв’язного цілого і граматичних способів 

міжфразового зв’язку, синтаксичних особливостей описів. Когнітивно-збагачувальний етап навчання дітей 

передбачає усвідомлення змісту поняття “опис” як тексту, висловлення, тобто здобуття експліцитних знань. На 

мовленнєво-творчо-рефлексивному етапі навчання дітей здійснюється згідно з формуванням умінь 

рефлектувати опис як особливу одиницю мовлення, вмінь контролювати й оцінювати власне мовлення й 

мовлення товаришів.  

Отже, методика розвитку мовленнєвих умінь дитини в галузі опису – це не звичайне емпіричне засвоєння 

дітьми 6-річного віку словосполучень та речень, які можна використовувати при створенні описів різних видів, 

а багатогранний процес осмислення значення та необхідності добору його змісту, доречного відбору мовних 

засобів у мовленнєвій діяльності та рефлексія як над утворенням власного мовлення, так і контроль за 

мовленням однолітків.  
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