
Гiстарычны аналiз развiцця айчыннай дашкольнай лiнгвадыдактыкi 

Адной са складаючых зместу дашкольнай адукацыi выступае моўнае 

выхаванне дзяцей, авалоданне роднай мовай як каштоўнейшым скарбам 

нацыi, як найбольш выразнай праявай нацыянальнай культуры. 

Адам Антонавiч Грымаць з гэтай нагоды слушна заўважаў, што «родная 

мова - гэта не проста сукупнасць умоўных сiмвалаў, а той сродак, з дапамогай 

якога дзiця далучаецца да сваiх продкаў i нашчадкаў, гэта тое, што робiць яго 

прыналежным да бясконцага раду пакаленняў, якiя жылi да яго i будуць жыць 

пасля яго». Таму фармiраванне такой важнай рысы асобы дзiцяцi дашкольнага 

ўзросту, як нацыянальная самасвядомасць, «пачынаецца з пазнання роднай 

мовы, з усведамлення яе як найвялiкшай каштоўнасцi i святынi свайго народу». 

Дашкольная лiнгвадыдактыка, якая вывучае агульныя заканамернасцi 

навучання дзяцей роднай, другой i замежнай мове, мае сваю гiсторыю 

станаўлення i развiцця. На жаль, гэтая гiстарычная галiна навукi ў Беларусi 

спецыяльна не даследавалася. Таму прадметам нашага даследавання стаў 

працэс станаўлення i развiцця айчыннай дашкольнай лiнгвадыдактыкi. 

Мяркуем, што ў працэсе станаўлення i развiцця дашкольнай 

лiнгвадыдактыкi ў Беларусi можна ўмоўна вылучыць некалькi перыядаў. 

I перыяд: другая палова XIX ст. - пачатак XX ст.- абгрунтаванне значэння 

роднай мовы для выхавання асобы. 

Беларуская мова, якая ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм была дзяржаўнай, у 

вынiку розных палiтычных падзей паступова выцяснялася з дзяржаўных 

устаноў, у тым лiку навучальных. Прадстаўнiкамi нацыянальна свядомай 

iнтэлiгенцыi рабiлiся захады па стварэннi ўласнай нацыянальнай сiстэмы на-

роднай адукацыi. Галоўная задача - абарона роднага слова. 

На карысць роднай мовы ў навучаннi i выхаваннi дзяцей выказалiся многiя 

пiсьменнiкi i паэты. Сярод iх Ф. Багушэвiч, якi заклiкаў: «Не кiдайце мовы 

сваёй, каб не ўмерлi». За выжыванне беларускай нацыi ад гвалтоўнай 

асiмiляцыi клапацiўся Дунiн-Марцiнкевiч. У сярэдзiне XIX ст. iм была 

створана вясковая школа, у якой навучанне дзяцей вялося на беларускай 
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мове. Школа праiснавала каля года. Падобныя школы час ад часу ўзнiкалi на 

тэрыторыi Беларусi. 

Iдэя аб закладцы нацыянальнай школы была досыць папулярнай сярод 

беларускага народа ў канцы XIX - на пачатку XX ст. Рашуча i паслядоўна 

выступалi за адраджэнне беларускай лiтаратуры i мовы, стварэнне 

беларускай нацыянальнай школы такiя вядомыя дзеячы беларускага 

нацыянальнага адраджэння канца XIX - пачатку XX ст., як Э. Пашкевiч, Я. 

Колас, Я. Купала, С. Палуян, М. Багдановiч i iнш. Асаблiва вялiкi ўклад у 

абарону беларускай мовы як «яркаму выяўленню народнасцi» ўнёс народны 

паэт Беларусi i педагог Я. Колас. Паслядоўнiк К. Д. Ушынскага i iншых 

рускiх педагогаў-дэмакратаў, Я. Колас iмкнуўся ў маладых выхаванцах 

выклiкаць пачуццё любовi i «замiлавання» да роднай мовы. Але з болем 

адзначаў, што ў школе «мова мацi зневажаеццаiзабываецца». 

Народны паэт не раз паўтараў, што беларускi народ пранёс сваё роднае 

слова, сваю мову праз вякi i не страцiў яе. Ён быў прыхiльнiкам той думкi, што 

нацыянальная культура i мова беларускага народа павiнны не толькi 

захоўвацца, але i развiвацца, змагаўся за навучанне дзяцей на роднай мове, бо 

яна больш блiзкая i зразумелая дзецям. 

Iдэi Я. Коласа паўплывалi на погляды яго сучаснiкаў. Сярод iх быў 

публiцыст i крытык С. Палуян, якi першым на Беларусi ў пачатку XX ст. 

паставiў пытанне аб «нацыяналiзацыi школы», галоўным элементам якой 

лiчыў увядзенне выкладання на роднай мове. 

Народны паэт Я. Купала ў многiх сваiх працах таксама падкрэслiваў 

неабходнасць арганiзацыi народных школ з навучаннем на роднай мове, 

сцвярджаючы, што свабода i годнасць народа непарыўна звязаны з яго 

нацыянальнай культурай, душой якой з’яўляецца мова. 

Асаблiвую цiкавасць з пункту гледжання сучаснай сацыялiнгвiстычнай 

сiтуацыi ў Беларусi выклiкаюць погляды вядомага беларускага паэта i 

лiтаратуразнаўцы М. Багдановiча. Выступаючы за авалоданне дзецьмi роднай 

беларускай мовай з першага дня навучання, М. Багдановiч звяртаў увагу i на 
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ўзаемасувязь у выкладаннi дзвюх роднасных моў - беларускай i рускай. 

Дзейнасць беларускiх асветнiкаў не прайшла дарэмна. У 1914 г. царскi 

ўрад нарэшце дазволiў адкрыць беларускiя школы. Але нацыянальныя школы 

з’явiлiся толькi пасля лютаўскай рэвалюцыi 1917 г. 

ІІ перыяд развiцця айчыннай лiнгвадыдактыкi: пачатак ХХ ст - 20-я гг. 

XX ст. - стварэнне першых падручнiкаў для дзяцей на беларускай мове, 

пошукi зместу моўнай адукацыi. 

У XIX ст. на беларускай мове дазвалялася друкаваць толькi фальклорныя 

матэрыялы. На пачатку XX ст. на фоне барацьбы за беларускую школу пачалi 

распрацоўвацца методыкi навучання беларускай мове, стварацца вучэбныя 

даведнiкi. Але беларускiя выданнi да рэвалюцыi 1905-1907 гг. друкавалi, як 

правiла, лацiнскiм шрыфтам. Так, у 1905 г. быў ананiмна выдадзены на 

лацiнiцы «Беларускi лемантар, або Першая навука чытання» (аўтар В. 

Iваноўскi). Затым на яго аснове К. Каганец апублiкаваў кiрылiчны варыянт 

лемантара (буквара). 

Сярод першых аўтараў беларускiх падручнiкаў - Цётка. Ёю былi 

падрыхтаваны такiя вучэбныя кнiгi, як «Гасцiнец для малых дзяцей» (на 

лацiнiцы) i «Першае чытанне для дзяцей-беларусаў» (абодва ў 1906 г.). 

Дзейнасць Цёткi па выданнi чытанак для дзяцей першага года навучання 

паклала пачатак развiццю навучання на роднай мове. Я. Колас таксама 

стварыў кнiгу для чытання, па якой маглi вучыцца дзецi ў беларускай школе. 

Гэта было «Другое чытанне для дзяцей-беларусаў», выдадзенае ў 1909 г. 

«Другое чытанне» справядлiва лiчыцца вызначальным этапам на шляху 

станаўлення нацыянальнай лiтаратуры для дзяцей. Дапаможнiк пабудаваны ў 

многiм па прыкладзе падручнiка К. Дз. Ушынскага «Роднае слова». 

Коласаўская чытанка прасякнута iдэямi народнасцi i гуманiзму. Абсалютная 

большасць матэрыялаў чытанкi захоўвае адукацыйнае i выхаваўчае значэнне 

i сёння. 

Адзначым у справе выдання вучэбных кнiг для дзяцей i В. Ластоўскага. Iм 

у 1915 г. быў выдадзены падручнiк «Першая чытанка, кнiжыца для 
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беларускiх дзетак дзеля навукi чытання». Асаблiвасць гэтай вучэбнай кнiгi ў 

тым, што на яе старонках ўпершыню для вучняў пачатковай школы давалiся 

матэрыялы аб гiстарычным мiнулым Беларусi. 

Усе аўтары першых беларускiх вучэбных кнiг для дзяцей звярталi 

асаблiвую ўвагу на развiццё вуснай мовы дзяцей. 

З’яўленне першых вучэбных кнiг для дзяцей на беларускай мове было 

крокам наперад у барацьбе за нацыянальную школу. Прынцыпы народнасцi, 

даступнасцi, развiцця нацыянальнай самасвядомасцi ў дзяцей узбагачалiся i 

развiвалiся наступнымi пакаленнямi беларускiх педагогаў. 

ІІІ перыяд: станаўленне непасрэдна дашкольнай лiнгвадыдактыкi -20–

40-я гг. XX ст. - першапачатковая распрацоўка пытанняў зместу i метадаў 

навучання дзяцей мове, сцвярджэнне методыкi развiцця маўлення 

дашкольнiкаў як асобнай галiны. 

У пачатку 20-х гг. XX ст. школы Беларусi пераходзiлi на навучанне на 

роднай мове. Таму з’яўленне ў 1926 г. метадычнага дапаможнiка Я. Коласа 

«Методыка роднай мовы» было вельмi своечасовым. Заслуга яго у тым, што 

ён сiстэматызаваў усё тое каштоўнае, што выказвалася ў педагагiчнай 

лiтаратуры ў галiне методыкi першапачатковага навучання, абгрунтаваўшы 

гэта з улiкам спецыфiкi выкладання беларускай мовы. 

На думку Я. Коласа, галоўная роля роднай мовы ў школе - яе месца ў 

жыццi грамадства. Сярод iншых прадметаў у пачатковай школе яна 

вызначаецца, паводле педагога, трыма момантамi: адукацыйным, 

выхаваўчым i практычным значэннем у сувязi з чытаннем i пiсьмом. Пры 

гэтым Я. Колас указваў на цесную сувязь мовы з мысленнем, пазнавальнай 

дзейнасцю вучняў. 

Адным з важных педагагiчных сродкаў Я. Колас лiчыў далучэнне дзяцей 

да мастацкай лiтаратуры. Кнiга, пiсаў ён, мае важнае значэнне ў сэнсе 

развiцця i пашырэння ведаў вучняў. Чытанне з’яўляецца важнай крынiцай 

развiцця мовы дзяцей. Чытаючы, дзiця непрыкметна засвойвае новыя словы, 

новыя выразы, вобразы, якiмi яно карыстаецца, свядома цi несвядома, у сваёй 
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жывой мове. Чытанне служыць i эстэтычнаму выхаванню дзяцей, узбагачае 

фантазiю новымi вобразамi, выхоўвае густ да прыгожага, да паэзii i мастацтва. 

Я. Колас вылучыў патрабаваннi да матэрыялу для чытання: твор павiнен быць 

высокай вартасцi ў сацыяльным i ў эстэтычным сэнсе, лiтаратурна 

правiльным, цiкавым для дзяцей, павiнен даваць верныя веды, падводзiць да 

вывадаў. Вызначаныя педагогам патрабаваннi прад’яўляюцца да дзiцячых 

твораў i сёння.  

Актуальным з сучаснага пункту погляду з’яўляецца падыход Я. Коласа да 

развiцця маўлення вучняў як сродку зносiн. Следам за псiхолагам Дзюi, ён 

адрознiвае сацыяльнае i iнтэлектуальнае ўжыванне мовы, падкрэслiваючы, 

што настаўнiку трэба ясна размяжоўваць мову як прадмет выкладання ад 

мовы як фактару сацыяльных зносiн дзяцей, устанавiць правiльныя адносiны 

памiж роднай стыхiяй гаворкi i пэўнымi нормамi лiтаратурнай кнiжнай мовы. 

Патрабаванне абапiрацца на iнтарэсы дзяцей, фармiраваць у iх мову як 

сродак зносiн на блiзкiм iх жыццёваму вопыту матэрыяле гучыць надзённа i ў 

наш час.  

Заснавальнiцай дашкольнай лiнгвадыдактыкi ў Беларусi з’яўляецца Ул. Ф. 

Луцэвiч, жонка i паплечнiца Я. Купалы. Галоўным напрамкам работы 

Уладзiславы Францаўны як педагога (а яна працавала выхавальнiцай i 

загадчыцай дзiцячага сада № 8, якi меў статус апорнага) было развiццё асобы 

дзiцяцi сродкамi роднага слова, знаўцай i выдатным прапагандыстам якога 

яназ’яўлялася. 

У методыцы развiцця маўлення ў 20–40-я гг. асноўная ўвага накiроўвалася 

навыкарыстанне мастацкай лiтаратуры: чытанне апавяданняў, гутаркi паiх 

змесце, завучванне вершаў. У гэтым жа рэчышчы вяла работу i Ул. Ф. 

Луцэвiч. Яна збiрала i сама апрацоўвала для дзяцей беларускiя казкi, якiя 

выйшлi асобнымi выданнямi. Уладзiслава Францаўна выдала i некалькi 

зборнiкаў вершаўi казак для дзяцей. 

У гэты ж перыяд выйшлi працы паплечнiц Ул. Ф. Луцэвiч: М. I. Савёнак 

(«Расказванне ў дашкольных установах») i Н. I. Каржовай («Грамата ў 
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дашкольных установах i «0» групах школ»), якiя працавалi пад яе 

кiраўнiцтвам. Разам яны здолелi стварыць цэласную сiстэму выхавання i 

навучання роднай мове сродкамi мастацкай лiтаратуры, што адпавядала 

патрабаванням таго часу. 

IV перыяд: 40-80-я гг. XX ст. - далейшая распрацоўка пытанняў зместу i 

метадаў навучання дзяцей мове, стварэнне метадычнага забеспячэння 

працэсу развiцця маўлення дзяцей, пастаноўка праблемы руска-беларускага 

двухмоўяўдашкольнiкаў.  

 У вызначаны перыяд сацыялiнгвiстычная сiтуацыя ў Беларусi значна 

змянiлася. Палiтыка русiфiкацыi, якая праводзiлася ў той час, прывяла да 

страты ў значнай часткi насельнiцтва пачуцця нацыянальнай культурнай 

спадчыны, кампанентам якой з’яўляецца i родная мова. Гэта не магло не 

сказацца на сферы адукацыi, у тым лiку дашкольнага выхавання. 

Асноўны акцэнт у вырашэннi праблемы беларускамоўнага развiцця 

дзяцей па-ранейшаму рабiўся на азнаямленнi iх з беларускай мастацкай 

лiтаратурай (В. В. Рэгель, Д. П. Шышонак i iнш.). У рэспублiцы дзейнiчала 

распрацаваная ў АПН СССР «Программа воспитания в детском саду», у якую 

былi ўнесены нязначныя дапаўненнi па азнаямленнi дзяцей з беларускай 

прыродай, фальклорам, лiтаратурай i музыкай. Так, у праграму былi 

ўключаны толькi 14 беларускiх вершаў i казак. Методыка развiцця 

беларускага маўлення дашкольнiкаў ў тыя гады не распрацоўвалася. 

Выхавальнiкi дашкольных устаноў працавалi па метадычных дапаможнiках, 

выдадзеных у Расii, праводзячы заняткi па развiццi маўлення на рускай мове. 

Але пачынаючы з 70-х гг. у Беларусi пачалi паступова з’яўляцца першыя 

метадычныя распрацоўкi па навучаннi дашкольнiкаў беларускай грамаце i аз-

наямленнi з беларускай мастацкай лiтаратурай (Л. А. Талер, А. А. Каляда, Н. 

С. Старжынская, Н. I. Маскаленка), прызначаныя для навучання дзяцей, для 

якiх беларуская мова была роднай. 

Амаль незаўважаным ў тыя часы засталося даследаванне, праведзенае на 

пачатку 70-х гг. Е. Г. Андрэевай, у якiм раскрывалiся некаторыя асаблiвасцi 
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руска-беларускага маўлення дашкольнiкаў. У прыватнасцi, яна вывучала 

ўплыў адначасовага вывучэння дзецьмi рускай i беларускай моў на iх 

пазнавальныя магчымасцi. Названае даследаванне з’ явiлася першым крокам 

да вырашэння праблемы руска-беларускага i беларуска-рускага двухмоўя 

ўдашкольнiкаў. 

V перыяд: канец 80-х гг. XX ст. - пачатак XXI ст. - распрацоўка 

тэарэтычных асноў дашкольнай лiнгвадыдактыкi па асноўных напрамках 

развiцця маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту ў сiтуацыi блiзкароднаснага 

двухмоўя, стварэнне адпаведных метадычных дапаможнiкаў. 

З 1988 г. ва ўсiх дашкольных установах Беларусi былi ўведзены 

абавязковыя заняткi па азнаямленнi дзяцей з беларускай мовай, 

рэкамендавалася праводзiць па-беларуску заняткi па азнаямленнi з наваколлем 

i з’явамi грамадскага жыцця. Як аказалася, у сiстэме дашкольнага выхавання 

шмат шчырых прыхiльнiкаў адраджэння роднага слова. На першых парах 

менавiта на iх энтузiязме грунтавалася навучанне беларускай мове ў дзiцячым 

садзе. Многiя з iх самi распрацоўвалi заняткi па беларускай мове, па 

азнаямленнi з беларускай дзiцячай лiтаратурай, сцэнарыi беларускамоўных 

фальклорных святаў, лiтаратурныя ранiшнiкi i т. п. («Пралеска» за 1991-1995 

гг.). З друку выйшлi метадычныя дапаможнiкi па развiццi беларускага 

маўлення дашкольнiкаў, падрыхтаваныя В. Ляшук, В. Кукса i iнш. 

Хаця пасля майскага рэферэндуму 1995 г. працэс беларусiзацыi 

дашкольных устаноў развiваўся марудна, праблема забеспячэння iх навукова 

выверанай стратэгiяй i методыкай навучання дашкольнiкаў беларускай мове 

не згубiла сваёй актуальнасцi. Па-першае, шэраг груп ў дзiцячых садах 

засталiся беларускамоўнымi. Па-другое, у дзiцячых дашкольных установах з 

рускiм моўным рэжымам беларуская мова, згодна з нацыянальнай праграмай 

«Пралеска», усё роўна вывучаецца, толькi ў меншым аб’ёме. Паўстала 

неабходнасць грунтоўнага навуковага забеспячэння працэсу навучання 

рускамоўных дашкольнiкаў беларускай мове, развiцця iх беларускага 

маўлення як сродку зносiн, пазнання, моўнага мыслення, планавання i 
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арганiзацыi дзейнасцi. 

Тэхналогiя маўленчага i лiнгвiстычнага развiцця дашкольнiкаў у сiтуацыi 

блiзкароднаснага руска-беларускага двухмоўя была распрацавана ў канцы 90-

х гг. Н. С Старжынскай. Значны ўклад у распрацоўку гэтай праблемы ўнесла 

Дз. М. Дубiнiна. 

Сацыялiнгвiстычная сiтуацыя ў Беларусi дыктуе неабходнасць 

фармiравання двухмоўнай асобы дзiцяцi. На вербальна-семантычным узроўнi 

гэта азначае валоданне дзвюма мовамi - рускай i беларускай. На 

лiнгвакагнiтыўным ўзроўнi двухмоўная асоба пазнае адну «карцiну свету» 

сродкамi дзвюх моў, у вынiку чаго атрымлiвае цэласныя ўяўленнi аб 

культуры роднай краiны. На прагматычным (дзейнасна-матывацыйным) 

узроўнi двухмоўная асоба валодае маўленчымi навыкамi i камунiкатыўнымi 

ўменнямi на рускай i беларускай мовах. Таму ў цяперашнi час пад 

кiраўнiцтвам Н. С. Старжынскай вядзецца распрацоўка праблемы 

iнтэграванага падыходу да развiцця рускага i беларускага маўлення 

дашкольнiкаў. 
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