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У статті визначено лінгводидактичну сутність процесу розвитку словника
дітей

дошкільного

віку;

схарактеризовано

основні

елементи

лінгводидактичної системи, до яких відносимо: мету, зміст, принципи,
засоби, форми, методи та прийоми стосовно різних моделей навчання
(пояснювально-ілюстративної,

проблемної,

розвивальної,

особистісно

орієнтованої), педагогічні умови. Рівень науково-педагогічного осмислення
проблеми розвитку словника старших дошкільників, науково-теоретичних
засад, що зумовлюють логіку та методи пізнання цього феномена. В
обгрунтуванні лінгводидактичної сутності процесу розвитку словника дітей
дошкільного віку.
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Рівень науково-педагогічного осмислення проблеми розвитку словника
старших дошкільників, науково-теоретичних засад, що зумовлюють логіку та
методи

пізнання

методологічної

цього
бази

феномена,

вимагає

започаткованого

чіткості

дослідження.

в

окресленні

Філософсько-

методологічними засадами вивчення сутності досліджуваної проблеми
виступили принципи та закони діалектики: принцип зв’язку та принцип
розвитку, закон переходу кількісних змін у якісні, єдності та боротьби
протилежностей. Саме науково-теоретичний аналіз явищ педагогічної
дійсності щодо проблеми розвитку словника дозволяє довести їх органічний
взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємозумовленість. Розвиток у його
діалектичному смислі передбачає зв’язок і здійснюється як рух органічно

єдиної різноманітності об’єктів, пов’язаних між собою низкою чинників (Г.
Заїченко, І. Кальний, В. Сагатовський). Процес розвитку словника наявно
відображає

дієвість

діалектичного

закону

про

єдність

і

боротьбу

протилежностей, що пояснює причини руху до присвоєння дитиною
словникового багатства свого народу та ті суперечності, що виникають на
цьому шляху. Другий закон діалектики – перехід кількісних змін у якісні –
фундаменталізує для педагогічної науки такий постулат: зміна якості об’єкту
чи процесу педагогічної дійсності відбувається тоді, коли накопичення
кількісних змін досягає певної межі. Принципового значення набуває
категорія “стрибок”, який у педагогічній практиці може бути як швидким, так
і поступовим. Важливість закону переходу кількісних змін у якісні важко
переоцінити для психолого-педагогічної науки, оскільки тільки у ході
наполегливого щоденного багатостороннього впливу на дитину можливо
досягти

позитивної

динаміки

розвитку

її

особистісних

якостей

і

компетентностей (В. Андрущенко, М. Бердяєв, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень,
С. Максименко, Н. Ничкало, Г. Сагач, С. Сисоєва).
Для визначення лінгводидактичної сутності процесу розвитку словника
дітей

дошкільного

віку

схарактеризуємо

основні

елементи

лінгводидактичної системи, до яких відносимо: мету, зміст, принципи,
засоби, форми, методи та прийоми стосовно різних моделей навчання
(пояснювально-ілюстративної,

проблемної,

розвивальної,

особистісно

орієнтованої), педагогічні умови. Мету та зміст розвитку словника в
контексті загальної концепції мовленнєвої роботи зафіксовано в програмних
документах і полягають у збагаченні, уточненні й активізації словника. На
кожному з етапів раннього та дошкільного дитинства мета конкретизується у
вигляді завдань, представлених у відповідних розділах програми. Не
переписуючи з названих програм навчальні та розвивальні завдання,
зауважимо, що вони спрямовані на досягнення триєдиної мети розвитку
словника. Чіткі вимоги висуваються, зокрема до рівня розвитку словника (Є.
Соботович) [3, с.112–113]. У старшому дошкільному віці діти повинні

оволодіти відповідним запасом лексичних засобів, щоб вміти за їх
допомогою

викласти

ту

чи

іншу

думку,

передати

інформацію

й

аргументувати ті чи інші положення. З іншого боку, відповідний рівень
розвитку словника забезпечує вміння правильно розуміти викладені думки. У
кожному з вікових періодів виділено пріоритети словникової роботи. Крім
того у кожній віковій групі відбуваються певні ускладнення. Найбільш
ефективними

методами

та

прийомами

розвитку

словника

старших

дошкільників є лексичні вправи, перегляд театралізованих вистав, читання
художніх творів, ігри, сюжетно-рольові ігри, полілоги, діяльнісні групові
проекти; засобами – художня література, театр, гра, спілкування з
однолітками та дорослими. Означені методи, прийоми, засоби дозволяють
реалізувати ключову ідею методики розвитку словника дітей старшого
дошкільного

віку в

різних

видах

діяльності

(художньо-мовленнєва,

навчально-мовленнєва, мовленнєво-ігрова), що полягає в багаторівневій
організації словникової роботи на різних етапах навчання: занурення,
орієнтації, диференціації, активного вживання. Реалізація мети та змісту, про
які йшлося вище, передбачає дотримання певних принципів як вихідних
положень, що покликані визначити стратегію та тактику навчання [1, с. 96].
Таким чином, організація словникової роботи базувалась на таких
принципах: багатоваріантності; єдності інтелектуальної та мовленнєвої
активності як умови розвитку словника; розвитку словника як засобу
самовираження; актуалізації словника на основі встановлення логічних
зв’язків; урахування характеру середовища. У педагогічній науці основні
принципи та закони діалектики, які відображають істотні закономірності
розвитку всього живого, слугують провідним методологічним орієнтиром
для концептуально-теоретичної побудови моделі розвитку словника.
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