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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Ангелова Наталя, студентка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: І. М. Цюпак, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Головною умовою реалізації завдань 
екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного 
середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, 
передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів 
природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими 
вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в 
довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для сучасних досліджень 
проблем екологічного виховання характерний гуманістичний підхід, згідно 
якого екологічні проблеми розглядаються як такі, що стосуються 
внутрішнього світу особистості дитини. Наукові підходи до екологічного 
виховання в сучасних умовах розроблені в дослідженнях: О. Духнович, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський. І в наш час багато науковців та педагогів-
практиків присвятили свої дослідження проблемі екологічного виховання, 
серед них: Н. Лисенко, Н. Яришева, Н. Глухова, В. Скребець, В. Фокіна, 
С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Кондратьєва. 

Мета статті: здійснити аналіз особливостей реалізації завдань 
екологічного виховання в закладі дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Зміст роботи для вихователів з дітьми 
старшого дошкільного віку передбачає чітку мету – формування 
елементарних екологічних уявлень – першооснови екологічної культури 
особистості. Доцільно застосовувати його творчо, натхненно, з глибоким 
усвідомленням важливості різних аспектів сучасної екопроблематики [1, 
с. 44]. Ефективність екологічного виховання дошкільників залежить від 
створення й правильного використання розвивального екологічного 
середовища, а також від систематичної роботи з ними [1, с. 67]. Їх розвиток і 
підвищення рівня екологічної вихованості можливий у результаті створення 
технологій для всіх вікових груп і впровадження їх у педагогічний процес 
дошкільного навчального закладу.  

Екологічна технологія – це система екологічного виховання, яка 
містить у собі ряд взаємопов’язаних і детально описаних заходів, 
спланованих на весь навчальний рік. У результаті використання технологій 
підвищується рівень екологічної вихованості дітей, що виявляється за 
допомогою спеціального діагностичного обстеження [3, с. 36]. 

До однієї й тієї ж програми може бути розроблено декілька технологій, 
які розрізняються між собою змістом і характером конкретних педагогічних 
заходів, їх поєднанням протягом навчального року, але, які обов’язково 
реалізують провідні ідеї програми. Так, у програмі «Дитина» створені і 
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експериментально апробовані технології екологічного виховання дітей в 
кожній віковій групі ЗДО. Всі разом вони представляють собою методичну 
систему екологічного виховання дошкільників від 2-х до 7-ми років. У 
програмі «Дитина» зміст побудований за сезонами, більше уваги приділено 
пізнавальним діям (практичним, сенсорним, дослідницьким), якими повинні 
оволодіти діти в процесі екологічного виховання. Важливою особливістю 
структури програми «Дитина» є введення показників засвоєння змісту знань 
про природу по кожній віковій групі. Педагоги навчальних дошкільних 
закладів можуть створити до цієї програми варіанти своїх технологій з 
урахуванням специфіки конкретного дошкільного навчального закладу 
(соціальних умов, природного оточення).  

Загальна спрямованість технологій, як системи еколого-педагогічної 
роботи з дітьми в кожній віковій групі, заключається в наступному:  

– орієнтація на широке використання безпосереднього природного 
оточення дошкільників, розвивального екологічного середовища, створеного 
в ЗДО;  

– організація регулярної й різноманітної діяльності дітей в зеленій зоні 
закладу дошкільної освіти: пізнавальної, практичної, природоохоронної, 
діяльності спілкування, зображувальної;  

– широке використання спеціально підібраної дитячої художньо-
пізнавальної літератури, в якій яскраво відображено події в природі, які є 
прикладом любові до природи, глибокого її пізнання і творчого 
відображення; 

– спільна творча діяльність вихователя з дітьми;  
– систематичне ознайомлення дітей всіх вікових груп з сезонними 

явищами природи;  
– регулярне включення ігрової діяльності, ігрових навчальних ситуацій 

у систему еколого-педагогічних заходів у всіх групах;  
– оптимальне співвідношення і поєднання педагогічних заходів в 

повсякденному житті з різними типами занять, дозвіллями, святами, 
прогулянками в природу, які викликають яскраві емоції в дітей [2, с. 85].  

Особливістю будь-якої технології є планування: заходи, які в неї 
включені, сплановані на весь навчальний рік. Вихідними в цьому процесі є 
сезонні зміни в природі, які визначають зміст всіх видів діяльності та еколого-
педагогічних заходів. Саме тому час проведення багатьох заходів у 
технологіях передбачено: цикли спостережень за рослинами, які квітують, 
можливі лише в теплу пору року, за первоцвітами – ранньою весною; цикл 
спостережень за ялиною доцільним буде в передноворічний час і в поєднанні 
з акцією в її захист; цикл спостережень за птахами (декоративними, дикими) 
бажано поєднувати з зимовою підгодівлею їх, створюючи хороші умови для 
спостережень. Розгляд картин, читання літературних творів мають 
доповнювати і збагачувати враження дітей, які були отримані під час 
спостережень за живою природою [1, с. 189]. 

Є ще одна особливість побудови екологічних технологій – детальний 
методичний опис заходів (має бути мета, матеріали, спосіб організації дітей, 
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детальний сценарій). Така побудова педагогічної технології забезпечує 
правильне розуміння її вихователями і масове відтворення в практиці 
дошкільних навчальних закладів, які знаходяться в різних природничо-
соціальних умовах.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
реалізація завдань екологічного виховання в закладі дошкільної освіти 
можлива в результаті створення й використання технологія еколого-
педагогічної роботи з дітьми, базуючись на матеріалі попереднього віку. У 
визначенні критеріїв, показників, рівнів розвитку знань дітей старшого 
дошкільного віку, щодо реалізації завдань екологічного виховання й вбачаємо 
перспективи подальших наукових розвідок. 
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Annotation. The article analyzes the peculiarities of the implementation of 
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РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО, 

ПСИХІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
 

Андреева Анна, студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: А. А. Ковальчук, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності, 
фізичного виховання та здоров’я людини. 

 

Постановка проблеми. Як показує практика, успіх гри визначається 
правильною організацією, яка з часом потребує нових методів і підходів. 
Правила в іграх стають більш складними і потребують більшої точності їх 
виконання, більшої уваги дітей, витримки, уміння швидко реагувати на 
сигнали. Перед тим як пояснювати нову гру, слід повторити з дітьми 
найскладніші рухи. 

Важливий момент у керівництві грою – дозування рухів, особливо в 
іграх з лазінням, стрибками, бігом. Між повтореннями необхідно робити 
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короткі паузи для відпочинку, адже діти дошкільного віку не вміють ще 
дозувати навантаження самі, і не відчувають втоми, яку відчуває організм. 

Дуже важливо регулювати навантаження в рухливих іграх взимку, 
коли одяг заважає рухам. Потрібно стежити, щоб діти не перегрівалися і не 
втомлювалися. Тривалість ігор 10-12 хвилин, кількість повторень 4-6 разів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основний зміст фізичної 
культури у закладі дошкільної освіти становлять фізичні вправи: гімнастика, 
рухливі ігри та ігри з елементами спортивних ігор, спортивні вправи, 
найпростіший туризм [2]. 

Рухливі ігри є одним із важливих засобів фізичного виховання дітей 
дошкільного віку. Вони сприяють формуванню та вдосконаленню життєво 
необхідних рухів, всебічному фізичному розвитку та зміцненню здоров’я 
дитини, вихованню позитивних моральних та вольових якостей [2; 3]. 

Правильно підібрані рухливі ігри активно впливають на розвиток 
організму дошкільників за умови вмілого керівництва ними. 

Мета статті: корекція організації та проведення рухливих ігор новими 
підходами. 

Виклад основного матеріалу. У роки дошкільного дитинства 
важливими задачами фізичного виховання є: збереження життя і зміцнення 
здоров’я, удосконалення функцій організму дитини, сприяння його 
правильному фізичному розвитку, підвищення працездатності. 

Досвід кращих вихователів, а також спеціальні наукові дослідження 
(О. І. Курок, Т. І. Осокіна, А. Я. Вольчинський, Н. А. Кот, Л. А. Сварківська та 
інші) показують, що рухливі ігри мають значний вплив на виховання 
позитивних моральних та вольових якостей у дошкільників [2; 3]. 

Рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, 
сприяють збагаченню її рухового досвіду, закріплюють вміння та навички 
основних рухів ходьби, бігу, стрибків, рівноваги тощо. Швидка зміна 
обставин під час гри привчає дитину користуватися своїми рухами відповідно 
до тієї чи іншої ситуації. Цінність рухливих ігор також у тому, що вони 
сприяють розвитку таких фізичних якостей як швидкість, спритність, 
витривалість тощо [1, 5]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Під час ігрової 
діяльності у дошкільників створюються позитивні умови для розвитку уваги, 
сприймання, уточнення певних понять, творчої фантазії, пам’яті. У процесі 
гри діти обмірковують, що і як краще зробити, розмовляють між собою, 
підраховують кількість влучань у ціль. Усе це сприяє розвитку мови, 
швидкості мислення, творчості та кмітливості. 

Ігри широко використовують як засіб естетичного виховання, тому що 
діти відображають оточуючий світ через ігровий образ, певну роль. До змісту 
багатьох ігор входять знайомі їм вірші або пісні. Усе це дозволяє 
поглиблювати естетичні переживання дошкільнят. 
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Анотація. Досліджено нові методи та підходи організації рухливих 
ігор. Доповнено інформацію про важливість рухливих ігор дітей дошкільного 
віку. 
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активність. 

Annotation. New methods and approaches of moving games organizing are 
explored. The information on the importance of moving games for children of 
preschool age are added. 
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МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПРИРОДОДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Андрушко Мар’яна, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Т. В. Марєєва, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку людства позначений 
розумінням необхідності гармонійного співіснування людини й природи. 
Адже, за справедливим зауваженням українського педагога Н. Лисенко [3], 
залишаючись дітьми Землі, ми не можемо існувати без її засобів – води, 
повітря, ґрунту, рослин, тварин тощо. Тому наш обов’язок полягає в тому, 
щоб бути відповідальними за стан довкілля, прагнути не лише споживати 
його скарби, а й примножувати їх. 

Найбільш сприятливим етапом формування природодоцільної 
поведінки особистості є дошкільний вік. Саме в цей період у дитини 
формуються знання про об’єкти природи, їх взаємозв’язок, залежність 
людини від природи й елементарне розуміння наслідків її діяльності в 
довкіллі. Вікові можливості дітей старшого дошкільного віку дозволяють 
актуалізувати ці знання, перевівши їх у поведінково-діяльнісну площину. До 
того ж емоційна чутливість, сприятлива для розвитку моральних почуттів 
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(О. Запорожець), новоутворення у вигляді усвідомлюваних мотивів, здатних 
підкоряти безпосередні потяги (О. Леонтьєв), поява етичних інстанцій 
(Л. Виготський, Д. Ельконін) роблять період старшого дошкільного віку 
сенситивним для формування в дітей природодоцільної поведінки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідники Г. Бєлєнька 
[1, 2], Н. Горопаха, Н. Лисенко [3], Т. Науменко [2], С. Ніколаєва, О. Половіна 
[2], З. Плохій, Н. Рижова вивчають різноманітні аспекти екологічного 
виховання дітей дошкільного віку. Вони стверджують, що цей процес 
відбувається не тільки під час занять, але й у повсякденному житті – під час 
проведення екскурсій, цільових прогулянок, спостережень, розглядання 
ілюстративного матеріалу, різноманітних ігор із дітьми тощо. Унаслідок такої 
діяльності відбувається формування еколого-природничої компетентності 
дитини, центральним аспектом якої є формування ставлення до природи як до 
цінності, усвідомлення єдності з природним світом, формування екологічно 
узгодженої діяльності в природі на основі еколого-природознавчих знань про 
зв’язки й залежності в природі [2]. У процесі екологічного виховання 
здійснюється розвиток інтелектуальної, мотиваційної, емоційно-вольової 
сфери дошкільника, формування основ розуміння сутності гармонії 
суспільства і природи. 

Мета статті: дати визначення поняття «природодоцільна поведінка 
дітей старшого дошкільного віку» і розкрити етапи реалізації системи роботи 
з формування природодоцільної поведінки дітей 6-го року життя. 

Виклад основного матеріалу. Учені визначають екологічно доцільну 
поведінку як: дії і вчинки в довкіллі, що безпосередньо пов’язані із 
задоволенням життєвих потреб у взаємодії з довкіллям без порушення 
екологічної рівноваги та гармонійного розвитку особистості і природи як 
рівнозначних цінностей [2]; систему соціально обумовлених, свідомо 
керованих дій і вчинків у сфері безпосередньої і опосередкованої взаємодії з 
довкіллям, що має на меті узгодження потреб суб’єкта з вимогами 
збалансованого розвитку суспільства [4, с. 12].  

На основі цих визначень ми розглядаємо природодоцільну поведінку 
дітей старшого дошкільного віку як дії та вчинки дитини в природному 
довкіллі, які ґрунтуються на знаннях про взаємозалежності між природними 
об’єктами, пов’язані із задоволенням її життєвих потреб (споживання, 
споглядання і милування, пізнання, перетворення) без нанесення шкоди 
живим та неживим об’єктам природи й спрямовані на їх збереження й 
примноження.  

Завдання формування природодоцільної поведінки дошкільників 
висвітлено в Базовому компоненті дошкільної освіти (далі БКДО), зокрема в 
освітній лінії «Дитина у природному довкіллі» [1]. Згідно з цим документом 
дітям мають знати правила ввічливої поведінки в природі (аналогічні 
правилам поведінки в гостях: вітатися, бути уважливим, дивитися й слухати, 
але без потреби не чіпати, допомагати, дякувати), розуміти, що стан 
природного довкілля й життєдіяльність людини взаємопов’язані й природне 
довкілля змінюється внаслідок діяльності людей. Крім того, дітей доцільно 
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познайомити з професіями, знаряддям праці й змістом діяльності людей, що 
працюють у сфері природи: обробляють землю – вирощують хліб, овочі й 
фрукти, доглядають тварин, вивчають і здійснюють прогноз погоди, 
прикрашають ландшафти, охороняють природу. На основі цих знань, 
стверджують автори БКДО, в дошкільників формується позитивне ставлення 
до представників цих професій і бажання діяти на користь природі. 

Процес формування природодоцільної поведінки в дітей дошкільного 
віку потребує керівництва з боку вихователя, використання ним як 
традиційних, так і нетрадиційних педагогічних технологій. Перші з них, на 
думку Г. Бєлєнької спрямовані на способи реалізації змісту екологічного 
виховання й ґрунтуються на використанні класичних форм роботи, методів та 
прийомів, сприяють формуванню усвідомлено-відповідального ставлення до 
природи. В основі нетрадиційних, або новітніх технологій екологічного 
виховання, лежать сучасні методи формування екологічних уявлень, серед 
яких: метод формування мислеобразів (формування системи екологічних 
уявлень на основі наукової інформації, творів мистецтва, філософських теорій 
тощо); метод екологічної лабіалізації (цілеспрямована дезорганізація певних 
аспектів особистісного світосприйняття, внаслідок чого виникає 
психологічний дискомфорт, зумовлений невідповідністю індивідуальної 
стратегії сприйняття природи та екологічної діяльності укоріненим нормам 
співіснування суспільства та довкілля, наприклад, штучне введення в 
красивий природний чи фотопейзаж сміття й спонукання дітей до оцінки 
побаченого); метод екологічних асоціацій (пробудження асоціативних 
зв’язків між різними образами: ліс – багатоповерховий дім для тварин); метод 
художньої репрезентації природних об’єктів (актуалізація художніх 
компонентів відображення світу природи засобами мистецтва, використання 
поряд із науковою інформацією живопису, музики, художнього слова); метод 
екологічної емпатії (співчуття природним об’єктам, апелювання до 
почуттєвої сфери особистості); метод екологічної рефлексії (аналіз поведінки 
людини з точки зору природних об’єктів); ігровий метод (дозволяє в 
природній для дитини формі пізнавати світ природи та правила взаємодії з 
нею в процесі виконання ролей та правил гри) [2]. 

Ми пропонуємо систему роботи з формування природодоцільної 
поведінки дітей 6-го року життя, яка реалізується протягом трьох послідовних 
етапів: 1) мотиваційно-пізнавального; 2) пізнавально-практичного; 3) 
практично-діяльнісного.  

Перший мотиваційно-ціннісний етап покликаний: а) викликати в дітей 
інтерес до об’єктів природи, розкрити їх залежність один від одного; 
б) навчити помічати негаразди в стані природних об’єктів, спричинені 
діяльністю людей, познайомити зі шляхами їх вирішення; в) спонукати 
дошкільників розуміти й усвідомлювати норми та правила поведінки в 
природному довкіллі; г) формувати потребу в безкорисливій взаємодії з 
природою для пізнання її об’єктів, милування ними, творчої діяльності, 
спрямованої на збереження й покращення їх стану. 



15 

Основними методами формування природодоцільної поведінки 
старших дошкільників на цьому етапі виступають: спостереження (за 
рослинами й тваринами на ділянці закладу дошкільної освіти та в кутку 
природи, в парку й сквері, біля водойми; за сонцем і метеорологічними 
елементами; за діяльністю людей в природі), моделювання (способів 
пристосування живих об’єктів природи до умов навколишнього середовища; 
впливу діяльності людини на живі й неживі об’єкти природи), використання 
ілюстративного матеріалу (сюжетних картин, слайдів, відеозаписів із 
зображенням природодоцільної та природонедоцільної поведінки дорослих та 
дітей; репродукцій пейзажних картин), розповідь вихователя, читання 
художньої літератури, бесіди, пошуково-експериментальна діяльність у 
груповій кімнаті та на екологічній стежці, дидактичні ігри, а також методи 
екологічної лабіалізації, асоціації, емпатії та рефлексії.  

Із форм організації роботи з дітьми доцільними будуть заняття, 
екскурсії та цільові прогулянки до парку, скверу, водойми, повсякденні 
прогулянки. 

Другий пізнавально-практичний етап має за мету: а) поглиблення, 
систематизацію та узагальнення отриманих екологічних знань дітей; 
б) виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи; в) розвиток уміння 
оцінювати вчинки інших та свої дії, проектувати їх у змодельованих, ігрових 
та реальних ситуаціях вибору поведінки стосовно об’єктів природи. 

Під час його реалізації пропонуємо застосовувати ті ж самі методи 
формування природодоцільної поведінки дітей 6-го року життя, що й на 
попередньому етапі, доповнивши їх методами технології розв’язання 
винахідницьких завдань (моделювання з допомогою маленьких чоловічків, 
функціонально-вартісний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод спроб і 
помилок), трудовою діяльністю у природі, створенням виховуючих ситуацій, 
узагальнювальними бесідами, імітаційними й творчими, а також 
інтелектуальними іграми змагального характеру, веденням календарів погоди 
і природи. Серед форм роботи з дошкільниками, на наш погляд, дієвими 
будуть заняття, екскурсії в природу та на сільськогосподарські об’єкти 
(приватні фермерські господарства, організації з озеленення міста), цільові 
прогулянки до річки, дендропарку, повсякденні прогулянки, художня 
діяльність дітей (малювання, ліплення, аплікація та конструювання з 
використанням природного матеріалу). 

Останній практично-діяльнісний етап спрямований на: а) набуття й 
удосконалення в дошкільників навичок природодоцільної поведінки під час 
безпосередньої взаємодії з об’єктами природи; б) формування практичних 
умінь щодо поліпшення стану найближчого природного довкілля; 
в) продовження виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи. 
Реалізується він через організацію різноманітних форм трудової та пошуково-
експериментальної діяльності дошкільників у природі на заняттях та під час 
екскурсій і прогулянок, ігор, свят і розваг природничої спрямованості, 
природоохоронних акцій та екологічних проектів. 
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Паралельно із такою системою роботи з дітьми, на нашу думку, 
доцільну здійснювати співпрацю із сім’ями вихованців. Наприклад, під час 
батьківських зборів розкривати особливості впливу поведінки батьків 
стосовно природного довкілля на формування природодоцільної поведінки 
дошкільників, здійснювати наповнення інформаційного куточка статтями 
екологічної тематики з розкриттям методів екологічного виховання в сім’ї, 
проводити спільні з батьками природоохоронні акції («Приберемо берег річки 
від сміття», «Посади дерево», «Сортуємо сміття», «Допоможемо птахам»), 
конкурси малюнків («Як ми бережемо воду», «Енергозаощадження у нас 
вдома»), свята і розваги екологічної тематики («День довкілля») тощо.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
формування природодоцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку є 
важливим завданням екологічного виховання в закладах дошкільної освіти. 
Його реалізація потребує певної послідовності: від пізнання дітьми об’єктів 
природи у їх взаємозв’язку як цінності та вироблення мотивів 
природозбереження до практичного втілення норм і правил природодоцільної 
поведінки в діяльності дошкільників. Така робота потребує вмілого 
керівництва з боку педагогів через поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів і форм роботи з вихованцями та їх батьками. 
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Анотація. У статті висвітлено проблему екологічного виховання 
дошкільників, визначено сутність поняття «природодоцільна поведінка 
дітей старшого дошкільного віку», репрезентовано систему роботи з 
формування природодоцільної поведінки дітей 6-го року життя в умовах 
закладу дошкільної освіти. 
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дошкільного віку. 

Annotation. The article discusses the problem of pre-school age children 
ecological education and defines the essence of the concept «nature-reasonable 
behavior of senior preschool age children». The system of work on the forming of 
nature-reasonable behavior of the 6th year old children in the conditions of the 
institution of preschool education is represented. 
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Постановка проблеми. Театралізована діяльність – специфічний вид 
самостійної, цікавої, доступної діяльності дошкільників. Вона – невичерпне 
джерело прояву дитячих почуттів та емоцій, переживань і відкриттів, 
здібностей і вмінь дитини, дієвий засіб її всебічного розвитку, зокрема 
творчого. Театралізована діяльність споріднена з театром і грою, а гра для 
дошкільників – центр зосередження їхніх пізнавальних потреб, інтересів та 
уподобань. Попри те, що театралізована діяльність є колективною формою 
роботи, для кожної дитини, учасника театралізованого дійства, – це активний 
індивідуальний творчий процес, який характеризується продуктивною 
творчістю (створення сюжетів вистав або інтерпретація заданого), 
виконавською (програвання сюжету, створення образу персонажів), 
оформлювальною (підготовка костюмів, декорацій, виготовлення різних видів 
театру тощо) (Л. Макаренко). Самостійна театралізована діяльність є 
імпровізацією, в якій творчі здібності дітей проявляються у творчих діях-
уміннях. Ними дитина старшого дошкільного віку спроможна опанувати, але їй 
необхідна підтримка вихователя. Робота вихователя в напрямі розвитку 
творчих умінь дітей у театралізованій діяльності, за нашими спостереженнями, 
сприятиме творчому самовираженню дошкільника, прояву креативності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За часів незалежності 
України проблема театралізованої діяльності дошкільників знаходиться у колі 
наукових інтересів вітчизняних учених. Її висвітленню присвячені дисертація 
і монографія Л. Макаренко, навчальні посібники Л. Артемової, Л. Макаренко, 
статті Н. Водолаги, Г. Іваниці, С. Гаврилюк, Н. Сиротич, інших дослідників. 
Так, у дослідженні Л. Макаренко доведено, що створення дітьми 
оригінальних театралізованих ігор уможливлюється при формуванні в них 
готовності до цієї діяльності як синтезу знань про мистецтво театру, 
емоційно-позитивного ставлення до нього, наявності практичних умінь 
здійснення власної театралізованої діяльності [5; 6]. В працях С. Гаврилюк 
розкривається творча сутність театралізованої діяльності, її значущість для 
всебічного розвитку дітей. Дослідниця обґрунтувала значущість такого виду 
діяльності дітей різного віку в навчально-виховному комплексі «школа – 
дошкільний навчальний заклад» [2]. Виховний потенціал театралізованих ігор 
обґрунтувала Г. Іваниця [4]. Методику організації і проведення в 
дошкільному навчальному закладі ігор-драматизацій, настільного, тіньового, 
пальчикового театру, запропонувала педагогам Л. Артемова [1]. Рекомендації 
щодо організації театральної студії в закладах дошкільної освіти розробила 
Н. Водолага [3]. Аналіз наукових праць вітчизняних учених показав, що їхні 
дослідницькі пошуки зосередженні, насамперед, на вивченні педагогічних 
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можливостей театралізованої діяльності для художнього, естетичного, 
мовленнєвого, морального розвитку дошкільників. Розвиток творчих умінь 
дошкільників у театралізованій діяльності є тим аспектом наукової проблеми, 
яка потребує дослідження. 

Мета статті: визначити педагогічні умови розвитку творчих умінь 
старших дошкільників у театралізованій діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Творчість – діяльність, що породжує 
щось якісно нове, оригінальне, яке ніколи раніше не існувало. Успішність 
такої діяльності зумовлена наявністю творчих здібностей та умінь. У 
психолого-педагогічній науці здібності характеризуються як динамічне 
утворення особистості, а їхній розвиток проходить у процесі організованої 
діяльності; уміння означають здатність належно виконувати певні дії й 
заґрунтовані вони на доцільному використанні набутих знань. Творчі уміння 
допомагають дитині придумати казку чи цікаву історію, перевтілитися в той 
чи інших образ, виготовити атрибут чи декорацію для вистави. Вони тісно 
пов’язанні з уявою та фантазією, ґрунтуються на наявному досвіді дитини. У 
процесі творчої діяльності, а саме такою є театралізована діяльність, 
дошкільники опановують творчі уміння, які характеризують їхню здатність 
усвідомлено й оригінально виконувати ту чи іншу роль, шляхом творчого 
використання раніше набутих знань, наявних творчих здібностей, 
виготовляти театральні атрибути, різні види театру, користуючись художньо-
конструктивними уміннями. Розвиток творчих умінь дошкільників у 
театралізованій діяльності зумовлено створенням педагогом атмосфери 
схвалення творчого самовираження дитини за допомогою виконавських дій, 
психологічної підтримки її прагнень реалізувати свій творчий потенціал, 
уникнення негативних відгуків про уміння дитини перевтілитися у персонажа 
казки чи спеціально заданого сценарію.  

Театралізоване дійство для дошкільників – це усвідомлення власного 
«Я», можливість творчого самовираження «Себе». Для творчої самореалізації 
в театралізованій діяльності дошкільники мають володіти творчими уміннями. 
Услід за Л. Макаренко визначаємо їх як продуктивні (створення сюжетів, 
цікавих історій, казок); виконавські (володіння способами перевтілення в образ, 
програвання сюжетів); оформлювальні (виготовлення атрибутів і декорацій, 
різних видів театру, наприклад, театру кульок чи коробок).  

У своєму дослідженні розвиток творчих умінь дошкільників у 
театралізованій діяльності пов’язуємо із підготовчим і процесуальним 
етапами. На підготовчому етапі відбувається цілеспрямоване формування 
репродуктивних умінь (мовленнєва, емоційна, пантомімічна виразність; 
художні, конструктивні вміння) за допомогою методів і форм роботи з дітьми, 
які мають театральне спрямування (наприклад, набуття досвіду виконання 
пантомімічних етюдів, переказу казки в ролях, складання цікавих історій, 
доцільне використання атрибутів тощо). Процесуальний етап пояснюємо 
практичним використанням виконавських дій-умінь безпосередньо під час 
вистави, де має місце творча індивідуальна імпровізація, особиста сценічна 
виразність дитини.  
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Таким чином, відбувається послідовний процес формування 
необхідних репродуктивних умінь, які набувають подальшого творчого 
розвитку завдяки участі дитини в різних видах дитячого театру. Цей процес, 
за нашими висновками, має бути педагогічно керованим. Відтак, у групі дітей 
старшого дошкільного віку мають бути створенні спеціальні умови, які 
сприятимуть розвитку їхніх творчих умінь у театралізованій діяльності. Їх ми 
бачимо такими: 

1. Формування в дошкільників цілісного уявлення про мистецтво 
театру та різновиди театралізованої діяльності. 

2. Цілеспрямована і послідовна робота вихователя з дітьми щодо 
набуття ними необхідних репродуктивних умінь на підготовчому етапі до 
театральної вистави. 

3. Індивідуалізація процесу розвитку продуктивних, виконавських та 
оформлювальних творчих умінь дітей безпосередньо в театралізованій 
діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначення 
педагогічних умов розвитку творчих умінь дошкільників у театралізованій 
діяльності дозволило розпочати експериментальну перевірку їхньої 
ефективності, яка проходить дотепер.  
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abilities, creative skills. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли в Україні відбувається 
глибинне реформування системи освіти, важливе місце в цьому процесі 
посідає проблема наступності і перспективності між дошкільною та 
початковою освітою. 

Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною та початковою 
ланкою освіти актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень 
формування творчої особистості, яка житиме і працюватиме в умовах 
конкуренції знань, умінь, навичок.  

У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими 
документами саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення 
неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, 
взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й 
виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях 
освіти.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема наступності у 
навчанні і вихованні підростаючого покоління була і залишається однією із 
важливих як у вітчизняній, так і зарубіжній педагогіці. Її розглянуто у працях 
Я.-А. Коменського, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Сучасні науковці 
А. Богуш, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Н. Гордій, Л. Калмикова, Н. Лисенко, 
Л. Пісоцька, О. Савченко, Н. Черепанята та ін. різносторонньо розглядають 
проблему наступності. 

Видатний психолог Д. Ельконін підкреслював невід’ємний зв’язок 
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, з’єднував їх в «єдину 
епоху людського розвитку, яка називається дитинством» [3]. 

Наступність як засіб розв’язання багатьох навчально-виховних 
проблем розглядав В. Сухомлинський. Одну з умов вирішення проблеми 
наступності він вбачав в організації відповідної роботи педагогів дошкільного 
закладу і школи. Він зазначав: «За рік, який передує навчанню у школі, 
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необхідно педагогу пізнати кожну дитину, вивчити індивідуальні особливості 
її сприймання, мислення і розумової праці»[4, c. 294]. 

Щодо змісту наступності педагог дотримувався такої думки: «..Школа 
не повинна вносити різного перелому в життя дітей. Нехай, ставши учнем, 
дитина продовжує сьогодні роботи те, що робила вчора. Нехай нове з’являється 
в її житті поступово і не приголомшує нових вражень» [5, с. 92–93]. 

Мета статті: висвітлити актуальність наступності між дошкільною та 
початковою ланками освіти на сучасному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Не випадково в даний час необхідність 
збереження наступності і цілісності освітнього середовища відноситься до 
найважливіших пріоритетів розвитку освіти в Україні. Забезпечення 
наступності та взаємодії між дошкільною та початковою освітою утворює 
простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального 
закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, 
спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і 
молодших школярів. З психологічної точки зору «наступність» на 
дошкільному етапі розвитку означає забезпечення передумови до шкільного 
навчання, іншими словами загальну готовність дитини до школи без яких би 
то не було негативних наслідків для психіки. Початкова школа повинна 
забезпечити максимально комфортний перехід дітей від моделі виховання, 
освіти та розвитку, запропонованої в закладі дошкільної освіти, до 
навчальної, шкільної моделі [1]. 

Саме тому сучасні тенденції розвитку дошкільної і початкової ланок 
освіти мають багато спільного, зокрема передбачають орієнтацію на 
особливості дитини, створення сприятливих умов для формування у неї 
належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги 
та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних мотивів 
поведінки, нахилів, потреб характеру, пізнавальних, психічних процесів тощо. 

На сучасному етапі розвитку освітнього середовища завданнями 
співпраці дошкільного навчального закладу (ДНЗ) і школи є: 

– створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують 
сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного 
навчання (природність переходу з дитячого саду в школу); 

– поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей; 
– поглиблення інтересу до життя в школі; 
– надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці 

до навчання в школі і при вступі дитини до школи [2]. 
Поєднання дошкільної і початкової освіти створює передумови для 

реалізації індивідуальності кожного вихованця, що значно складніше зробити 
у масовій школі. Як свідчать дослідження, об’єднання у комплексі двох 
підсистем значно посилює його виховні можливості, створює умови для 
психологічно комфортного переходу дитини із закладу дошкільної освіти в 
школу. 

Форми здійснення наступності дошкільного закладу та школи. 
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Форми здійснення наступності можуть бути різноманітними і їх вибір 
обумовлений ступенем взаємозв’язку, стилем, змістом взаємин освітніх 
установ. Зазвичай на початку навчального року педагогами складається 
єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за трьома 
основними напрямками: 

– робота з дітьми; 
– взаємодія педагогів; 
– співпраця з батьками. 
1. Робота з дітьми: 
– екскурсії в школу; 
– відвідування шкільного музею, бібліотеки; 
– знайомство та взаємодія дошкільників з учителями та учнями 

початкової школи; 
– участь у спільній освітній діяльності, ігрових програмах; 
– виставки малюнків і виробів; 
– зустрічі та бесіди з колишніми вихованцями закладу дошкільної 

освіти (учні початкової та середньої школи); 
– спільні свята (День знань, посвята в першокласники, випускний в 

закладі дошкільної освіти тощо) і спортивні змагання дошкільнят та 
першокласників; 

– відвідування дошкільниками адаптаційного курсу занять, 
організованих при школі (заняття з психологом, логопедом, музичним 
керівником і ін. фахівцями школи). 

2. Взаємодія педагогів: 
– спільні педагогічні ради (ЗДО і школа); 
– семінари, майстер-класи; 
– круглі столи педагогів ЗДО та вчителів школи; 
– психологічні та комунікативні тренінги для вихователів та вчителів; 
– проведення діагностики з визначення готовності дітей до школи; 
– взаємодія медичних працівників, психологів ЗДО і школи; 
– педагогічні та психологічні спостереження. 
3. Співпраця з батьками: 
– спільні батьківські збори з педагогами ЗДО та вчителями школи; 
– круглі столи, дискусійні зустрічі, педагогічні «вітальні»; 
– батьківські конференції, вечори запитань і відповідей; 
– консультації з педагогами ЗДО і школи; 
– зустрічі батьків з майбутніми учителями; 
– дні відкритих дверей; 
– анкетування, тестування батьків для вивчення самопочуття сім’ї 

напередодні шкільного життя дитини і в період адаптації до школи; 
– освітньо-ігрові тренінги та практикуми для батьків дітей дошкільного 

віку, ділові ігри, практикуми; 
– сімейні вечори, тематичні дозвілля; 
– засідання батьківських клубів (заняття для батьків і для дитячо-

батьківських пар). 
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Вказані форми співпраці орієнтовані на забезпечення природного 
переходу дошкільника з дошкільного закладу в школу, є педагогічною 
підтримкою нової соціальної ситуації, що виникає під час вступу дитини до 
школи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи повинна 
передбачати зорієнтованість і вихователів дошкільних закладів, і вчителів 
початкової школи на сумісну діяльність з дітьми, яка враховує вікові 
особливості розвитку дитини, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає 
унікальність і самобутність певного періоду дитинства, забезпечує 
безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства і 
водночас віддзеркалює розвивальний характер освіти. В свою чергу, 
проблема якості підготовки педагогів у даному напряму має стати 
перспективним завданням у дослідженнях щодо здійснення наступності у 
роботі дошкільної та початкової ланок освіти. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми наступності 
між дошкільною та початковою ланками освіти. На сьогоднішній день 
питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками 
загальної освіти набули в педагогічній науці й практиці особливої 
актуальності. З’ясовано, що сучасна освіта через реалізацію наступності 
забезпечуватиме безперервність між дошкільною та початковою ланкою 
освіти. 

Ключові слова: наступність, дошкільний навчальний заклад, 
дошкільник, співпраця, молодші школярі, початкова школа, дошкільна освіта, 
початкова освіта.  

Annotation. The article is devoted to research of a problem of continuity of 
preschool and primary school. It is defined that nowadays the question of fulfilling 
of continuity between preschool and primary school became more actual in 
pedagogical science and practice. Сontinuity is considered as a principle of 
unbreakable education. 

Key words: continuity, preschool educational establishment, preschooler, 
cooperation, primary school children, primary school, preschool education, 
primary education. 
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дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Гра, як відомо, є провідною формою 
діяльності дитини в дошкільному віці. Не секрет, що багато видатних 
педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у 
процесі навчання. І це зрозуміло. У грі проявляються особливо повно й, 
часом, зненацька здатності людини, особливо дитини. Тому виникає нагальна 
потреба вже на початкових етапах навчання формування в дошкільників 
іншомовної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження склали праці багатьох учених різних галузей: психологів 
(Б. Бєляєв, Л. Виготський, О. Лєонтьєв та ін.), лінгводидактів і методистів 
(А. Богуш, О. Паскаль та ін.), письменників (К. Ушинський, Ю. Нагибін, 
І. Шолпо та ін.) 

Мета статті: здійснити аналіз формування іншомовної компетентності 
дітей дошкільного віку за допомогою ігрової діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Основою започаткованого дослідження 
є ігрова діяльність, яка безумовно забезпечується рядом методів, принципів і 
прийомів. 

Навчання дошкільників іноземної мови – це особливий вид освітньої 
діяльності. У процесі навчання мова виступає водночас предметом і 
провідним засобом навчання. Ігри приносять дітям і дорослим радість 
творчості. Дитина, граючи, весь час прагне йти вперед, а не назад.[1, с. 43]. 

Якщо ми говоримо про ігрову діяльність у процесі навчання, то можна 
виділити наступні функції: навчальна, виховна, розважальна, комунікативна, 
релаксаційна, психологічна, розвиваюча. Успішне оволодіння іноземною 
мовою стає можливим ще й тому, що дітей (особливо дошкільного віку) 
відрізняють більш гнучке та швидке, ніж на наступних вікових етапах, 
запам’ятовування мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі й 
природність мотивів спілкування; відсутність так званого мовного бар’єру, 
тобто страху гальмування, що заважає вступити в спілкування іноземною 
мовою навіть за наявності необхідних навичок [2, с. 67]. 

Все це дає можливість у ранньому віці оптимально поєднувати 
комунікативні потреби й можливості їх вираження іноземною мовою дітьми 
даного віку і тим самим уникнути одного істотного протиріччя, яке постійно 
виникає при більш пізньому початку навчання цього предмету між 
комунікативними потребами (бажання дізнатися і сказати багато) і 
обмеженим мовним досвідом (незнання, як це багато висловити малою 
кількістю лексики).  
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Відомо, що одним із шляхів підвищення ефективності навчання 
англійської мови є використання рольової гри, яка дає змогу висунути на 
перший план оволодіння дітьми мовленнєвою діяльністю (а не мовним 
матеріалом, як це буває при застосуванні ігор з елементом змагання) [4, 
с. 109]. Різноманітність ігор, які ми можемо використовувати на уроках 
англійської мови в початковій школі, величезна [5, с. 97]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
формування іншомовної компетентності в дітей дошкільного віку є досить 
актуальним в ігровій діяльності. Науковці пропонують чимало методів та 
підходів до формування іншомовної компетентності, а також систем вправ. 

Об’єктивним показником сформованості іншомовної компетентності 
дітей дошкільного віку можуть бути такі зовнішні показники: правильність та 
якісність навичок використання іноземної мови під час гри (відсутність або 
мінімалізм помилок, безпомилковість дій); швидкість виконання окремих 
завдань, операцій, ігрових дій. У діагностиці прояву цих критеріїв і вбачаємо 
перспективи подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. Впровадження у практику роботи дошкільних 
навчальних закладів особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти є 
одним із основних завдань педагогічних працівників. Дитина зі своїми 
уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями має стати головним 
учасником освітнього процесу. Для реалізації особистісно орієнтованої моделі 
педагоги дошкільного навчального закладу мають створити необхідні умови 
для розвитку дитини, сприятливий розвивальний простір, у якому дитина 
активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Середовище виступає 
основним засобом розвитку особистості дитини та джерелом її знань і 
досвіду. В наукових доробках багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених 
акцентується увага на побудові предметно-розвивального середовища та 
висвітлюються рекомендації щодо її налагодження (Т. Антонова, 
О. Артамонова, А. Бондаренко, Т. Доронова, Е. Зворигіна, Н. Гринявічене, 
Л. Кларіна, В. Логінов, С. Новосьолова, Г. Пантелєєв, Л. Пантелєєва, 
Л. Парамонова, В. Петровський, Л. Смивіна, Л. Стрелкова, Л. Лохвицька та ін.).  

Мета статті: здійснити аналіз змісту роботи з використання 
предметно-розвивального середовища в закладах дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вихователь у своїй роботі повинен 
спрямувати зусилля на загальне, різнобічне ознайомлення дитини зі світом 
речей, людей, природи, рухів, стосунків, у комплексі з розвитком сенсорики, 
моторики, мовлення. Робота буде реалізована за таких умов [3, с. 45]: 
1. Вводити дитину в світ складних людських стосунків і почуттів, не на 
словах, а на прикладах з реального життя. Показати, як можна долати 
труднощі в спілкуванні. 2. Зорієнтуватись на оптимальне (а не гранично 
максимальне) використання можливостей кожного віку. 3. Створити 
оптимальні педагогічні умови для реалізації ідей збагаченого розвитку, 
зокрема, розгортання специфічно дитячих форм діяльності в цьому віці – 
предметно-практичної, ігрової, образотворчої, конструкторської, спілкування 
з дорослими та дітьми. 

Основні напрямки роботи [3, с. 47]: забезпечення психоемоційного 
благополуччя дітей; індивідуалізація педагогічного процесу; організація 
ігрового середовища, збагачення ігрових вмінь дітей; забезпечення 
благополучного протікання адаптаційного періоду; відбір і впровадження в 
практику ефективних методик і програм розвитку дошкільників. 

Практична діяльність педагога повинна бути направлена на 
забезпечення комфортних умов перебування дітей в групі через організацію 
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предметно-ігрового середовища. Це середовище має бути зорієнтованим на 
зону найближчого розвитку – містити в собі як уже відомі об’єкти, так і ті, що 
потребують дослідження. Таким чином, середовище буде розвивальним лише 
за активної участі дорослого в справах дитини та активного мовленнєвого 
спілкування з нею. 

Подаємо перелік та характеристику осередків предметно-
розвивального середовища для дітей [1, с. 46–49]: 

Ігровий (у ньому виокремлюють такі сектори: сюжетно-рольових ігор, 
театралізованих, настільних дидактичних ігор). Можливе наповнення – 
ляльки, набори різних видів іграшок (зображення тварин, дитячі меблі, посуд 
тощо), килим для ігор; набори обладнання, нескладні декорації, елементи 
вбрання чи костюмів для ігор-драматизацій, інсценівок, маски, різні види 
театрів; настільні дидактичні ігри, лото, доміно, мозаїка тощо. Бібліотечний 
(або книги і мови). Можливе наповнення – полички з книжками, матеріали 
для створення книжок, столик, стільці чи крісла [1, с. 46–47]. Художній (або 
образотворчої діяльності). Можливе наповнення – матеріал для образотворчої 
діяльності, створення колажів і різних видів праці, столики-мольберти [1, с. 47]. 
Будівельний (або ігор з кубиками й блоками). Можливе наповнення – великий 
будівельний матеріал (порожнисті кубики, циліндри, коробки, довгі дошки, 
колодки, півкола, трикутники), середній і малий; допоміжні матеріали 
(транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тварин, ляльки); різні 
конструктори (дерев’яні, пластмасові, металеві) [1, с. 47]. 

Природознавчий (або наукової діяльності). Можливе наповнення – 
кімнатні рослини, об’єкти тваринного світу, атласи та карти, гербарії, лупа, 
мікроскоп, природний матеріал. Математичний (або маніпулятивних ігор). 
Можливе наповнення – лічильний матеріал, кубики з цифрами, різні види ігор 
[1, с. 48]. Етнографічний (або народознавчий). Можливе наповнення – 
національна символіка, різноманітні атрибути для відтворення обрядів і свят. 
Музичний. Можливе наповнення різні види дитячих музичних інструментів, 
програвач, магнітофон, DVD-диски, касети, караоке з музичними записами та 
записами літературних творів [2, с. 155]. Спортивний (або рухової 
активності). Можливе наповнення – каталонки, візочки, іграшки для катання 
дітей, великогабаритні машини, коляски, керма, обручі, прапорці, вертушки, 
м’ячі, кульки й лотки, ребриста дошка, возик без дна, куби, скакалки, шнури, 
різнокольорові кеглі, надувні іграшки, переносна драбинка-гірка, атрибути 
для рухливих ігор [1, с. 48]. 

Відпочинку (або усамітнення). Можливе наповнення – дитячий 
диванчик чи лежачок, 1-2 м’які іграшки, добірки ілюстрацій, книжки. Ігор з 
піском і водою (може бути в груповій кімнаті, на майданчику – в пісочниці, 
басейні). Можливе наповнення – стіл-ванна, образні іграшки для обігравання 
сюжетів [1, с. 49]. Комп’ютерний. Можливе наповнення – периферійний 
комп’ютерний пристрій, який полегшує керування комп’ютерною грою, 
спеціальні дитячі комп’ютерні меблі [2, с. 155]. Чергування (з другого 
півріччя середньої групи). Можливе наповнення – матеріали й обладнання 
відповідно до спрямування: чергування на заняттях, чергування по їдальні, 
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чергування в природничому осередку, дошка чергових [1, с. 49]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у зміст 

роботи з використання предметно-розвивального середовища в ЗДО 
передбачено, що створене середовище стимулюватиме розвиток усіх сфер 
діяльності дітей, є засобом формування інтересів і природних здібностей. 
Завдання вихователя полягає в тому, щоб через предметне оточення 
максимально розгорнути самостійну, творчу активність дошкільників, 
збільшити міру свободи, сприяти варіативному використанню простору, 
виявляти потреби й інтереси дітей і розвивати їх. У проектуванні предметно-
розвивального середовища в молодшій групі ЗДО й вбачаємо перспективи 
подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. Інформаційне перевантаження, що властиве 
нашому часу, має особливий вплив на дітей. Інтенсифікація освітнього 
процесу приводить до цілого ряду порушень у стані здоров’я дошкільників. 
Тому педагоги вимушені шукати шляхи оптимізації освітнього процесу, 
використовувати технології, що максимально знижують інформаційне 
навантаження на дітей. Одним із найефективніших методів зниження 
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зазначеного негативного впливу, на нашу думку, є застосування 
мнемотехнічних методів запам’ятовування.  

У дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять і 
запам’ятовування носить переважно мимовільний характер: діти краще 
запам’ятовують події, предмети, факти, явища, близькі їхньому життєвому 
досвіду. Прийоми мнемотехніки полегшують запам’ятовування в дітей і 
збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження склали праці багатьох учених різних галузей: лінгвістів 
(Л. Бондарко, О. Гводєв, Л. Зіндер, О. Реформатський, Г. Торсуєв, Н. Тоцька, 
Л. Щерба та ін.), психологів (В. Артьомов, Б. Бєляєв, Л. Виготський, 
М. Жинкін, І. Зимняя, О. Леонтьєв, О. Лурія та ін.), лінгводидактів і методистів 
(А. Богуш, С. Бернштейн, О. Дем’яненко, О. Негневицька, О. Паскаль, Ю. 
Пассов, О. Трифонова, О. Хорошковська, Є. Шубін та ін.) [1, c. 9]. 

Мета статті: виявити специфіку використання мнемотаблиць у 
розвитку зв’язного мовлення дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Мнемотехніка – це процес засвоєння 
нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова 
освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко 
здобувати знання в будь-якому віці. Мнемотехніка використовує природні 
механізми пам’яті мозку й дозволяє повністю контролювати процес 
запам’ятовування, збереження та пригадування інформації [4, c. 12]. 

Здійснивши аналітичний огляд методів та прийомів мнемотехніки, що 
описані в літературі, та узагальнивши власний досвід використання таких 
прийомів, було виокремлено 5 методів мнемотехніки: перетворення, 
зв’язування, порядкова система, підсилення та збереження, кожен з яких 
складається з певної кількості мнемотехнічних прийомів [6]. Методика 
мнемотехніки базується на науковій основі та направлена на вивчення явища 
запам’ятовування великої кількості інформації, її обробку для довготривалого 
збереження та комфортного відтворювання. При отриманні інформації 
дитина виступає не в ролі об’єкта, а суб’єктом інформації, що дає змогу їй з 
цією інформацією працювати. Таким чином, використовується принцип 
гуманістичного навчання, що є основою європейського рівня розвитку освіти. 
Завдяки даним методам і прийомам відбувається розвиток довготривалої 
пам’яті, збільшується лабільність ЦНС, обсяг безпосередньої пам’яті, процес 
обробки інформації виходить на рефлекторний рівень, формується особиста 
мотивація. 

Для дітей молодшого дошкільного віку найкраще підходять кольорові 
мнемотаблиці, так як у дітей залишаються в пам’яті окремі образи: ялинка – 
зелена, колобок – жовтий та ін. Пізніше зображення ускладнюються або 
замінюються графічним зображенням: лисиця – помаранчеві геометричні 
фігури (коло, квадрат) тощо. Для дітей старшого віку схеми добирають 
переважно одного кольору [5, c. 59]. 

У молодшому дошкільному віці мнемотаблиці даються в готовому 
варіанті, оскільки в дітей недостатньо розвинені технічні навички малювання, 
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але в старшому дошкільному віці дорослий дає план-схему тільки на 
початковому етапі – поступово діти активно залучаються до процесу 
створення власних схем. 

На початку роботи з мнемотаблицями діти відчувають деякі труднощі, 
їм важко дотримуватися запропонованого плану таблиці. Часто перші 
оповідання за моделями виходять дуже схематичними. Щоб складнощів було 
менше, до змісту мнемотаблиць необхідно вводити завдання з активізації та 
збагачення словника [3, c. 43]. 

Робота на заняттях із мнемотаблицями відбувається у три етапи. 
1 етап. Розгляд таблиці й аналіз того, що на ній міститься. 
2 етап. Перекодування інформації, тобто перетворення абстрактних 

символів-образів у слова. 
3 етап. Після перекодування здійснюється переказ казки або розповідь 

за певною темою. У молодших групах – за допомогою вихователя, у старших 
– самостійно. 

Мнемотехніка будується від простого до складного. Починати роботу 
слід із найпростіших мнемоквадратів, послідовно переходити до 
мнемодоріжок, а пізніше – до мнемотаблиць [2, c. 76 ]. 

Зміст мнемотаблиці – це графічне або частково графічне зображення 
персонажів казки, явищ природи, деяких дій тощо, шляхом виділення 
головних смислових ліній сюжету розповіді [4, c. 86]. Важливо передати 
умовно-наочну схему, зобразити так, щоб намальоване було зрозуміле для 
дітей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
застосування мнемотаблиць сприяє розвитку зв’язного мовлення дітей 
дошкільного віку та урізноманітнює прийоми навчання. Сучасні прийоми і 
методи запам’ятовування, розвинена пам’ять – запорука здобуття успішної 
освіти. Перспективи подальших досліджень убачаємо у виявленні специфіки 
використання мнемотаблиць на заняттях з пізнавального розвитку.  
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Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку технологій 
приводить до того, що люди все частіше користуються технічними 
досягненнями нашого суспільства, приділяючи цьому балато часу. Такий 
прогрес не оминув також і дітей, зокрема дошкільників. Діти активно 
користуються гаджетами і це чинить свій вплив на них. Тому варто 
розглянути деякі позитивні сторони та недоліки цього впливу. Отож, темою, 
яку ми розглянемо далі, є вплив гаджетів на розвиток дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням впливу 
гаджетів на дітей займалося низка вчених, а саме: Кріс Роуен, Констянтин 
Трінус вважають, що вплив пристроїв більше негативний; Ірина Веренікіна, 
Розі Флувіт навпаки переконані у користі гаджетів для розвитку дітей та для 
нашого життя в цілому; дослідження Дженіфера Зоша та його колег показало, 
що загалом якість та кількість почутої мови, з появою електронних 
«розширених» іграшок, зменшується [1]. 

Мета статті: розглянути особливості впливу новітніх технологій, а 
саме гаджетів, на розвиток дітей дошкільного віку; а також розкрити 
позитивні чи негативні чинники такого впливу. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все необхідно проаналізувати 
особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку. Дошкільний вік – це 
період від 3 до 6 (7) років, період, упродовж якого відбувається значне 
збагачення й упорядкування чуттєвого досвіду дитини, опановування 
специфічно людських форм сприйняття та мислення, бурхливий розвиток 
уяви, довільної уваги та смислової пам’яті [6, с. 257]. 

Беручи до уваги те, що в такому віці діти ще не повністю сформовані 
розумово, морально та фізично, варто зазначити, що вплив технічних 
досягнень на них набагато сильніший, ніж на старших. 

Для того, щоб дізнатись, як впливають гаджети на дошкільників, 
спробуємо розглянути позитивні сторони та недоліки їх використання. 
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Щодо позитивних сторін. Можна вважати, що гаджети є помічниками у 
розвитку дитини, оскільки вони можуть стати розвиваючими інструментами, 
як і традиційні іграшки. Наприклад, хаотичне натискання на клавіші частково 
допомагає у розвитку моторики пальців, а також може сприяти 
запам’ятовуванню цифр та букв. 

Також гаджети можуть бути використані як «кишенькова бібліотека». 
Діти дошкільного віку вчаться читати самостійно та залюбки слухають, коли 
дорослі їм читають книги. Однак не завжди є можливість взяти із собою, 
наприклад, хоча б кілька улюблених книг дитини, чи то з казками, чи то 
енциклопедій. В той же час сучасні електронні книги можуть містити в собі 
величезну кількість книг на різноманітні тематики. Це, буз сумнівів, набагато 
зручніше для подорожей та для заощадження місця. 

Можна розглядати гаджети як незамінні помічники у навчанні. Адже 
використання пристроїв в якості кишенькової бібліотеки уже включає в себе 
можливість залучення для навчання. Окрім того, серед найрізноманітніших 
ігор, можна відшукати ті, які зможуть сприяти розвитку пізнавальних 
процесів та здобуття нових знань, умінь та навичок. Одні додатки вчать дітей 
грамоті, математиці, розвивають увагу, пам’ять та логічне мислення. Інші 
допомагають вивчити малювання, розвинути творчу уяву та творчий «підхід 
до життя». У свою чергу пізнавальні мультфільми допоможуть батькам та 
вихователям у доступній формі передати дитині нові знання про навколишній 
світ. 

Таким чином, використовуючи новітні технології, дорослі можуть 
зайняти своїх дітей та навіть підштовхнути їх у розвитку, надаючи їм нові 
знання. Нерідко батьки використовують гаджети для того, щоб зацікавити 
своїх дітей і залишати їх одних на певний час. 

Окрім того, варто згадати також і про вікові норми використання 
гаджетів. Для дошкільників віком від 3 до 5 років взагалі не рекомендується 
перебувати перед монітором; від 6 до 7 років дозволяється не більше 20 
хвилин на добу, причому без перерви сидіти за монітором більше 10 хвилин 
не рекомендується, зрозуміло, що бажано також не щодня. Дуже важливо, 
щоб усі дорослі знали про такі обмеження і не зловживали, порушуючи їх, 
заради того, щоб трішки «відпочити від дітей», краще в такому випадку 
знайти їм інше заняття, або ж знайти того, хто зможе побути з дитиною 
певний час [4]. 

Недоліками у використанні гаджетів є: 
1) негативний вплив на фізичний розвиток і здоров’я. Адже 

недотримування вищезгаданих нами норм, внаслідок зловживання дорослими 
чи їхньої халатності по відношенню до дитини, може призвести до того, що у 
неї може погіршитись зір, порушитись постава, виникнуть постійні головні 
болі чи безсоння, або ж навіть може виникнути комп’ютерна залежність; 

2) неповне засвоєння інформації. У дошкільному віці пізнання 
навколишнього світу відбувається через гру (гра – це особлива, необхідна для 
нормального розвитку дитини школа, в якій діти багато чого навчаються) 
[0, с. 259]. До якої можна віднести як пряме значення цього слова, так і гру, як 
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робота дитини з об’єктами. Наприклад, важливо покрутити, оглянути з різних 
сторін та ракурсів м’ячик, щоб зрозуміти, що він насправді круглий та може 
котитися. 

До речі гра – це провідна діяльність в дошкільному віці, вона має 
значний вплив на розвиток дитини. Гра весь час змінюється і на кінець 
дошкільного віку досягає високого рівня розвитку. Для першої стадії (3-5 
років) характерно відтворення логіки реальних дій людей; змістом гри є 
предметні дії. На другій стадії (5-7 років) моделюються реальні взаємини між 
людьми, і змістом гри стають соціальні взаємини, суспільна суть діяльності 
дорослої людини [7]. 

Більшість гаджетів, навіть на сучасному рівні технологічного розвитку, 
не здатні показати все різноманіття світу, а це означає, що вони не зможуть 
забезпечити дітей повною інформацією. 

3) зниження творчої активності. Робота з об’єктами навколишнього 
світу, пазли, логічні та інтелектуальні ігри, вірші та багато чого іншого – все 
це сприяє розвитку м’язової пам’яті, тактильних відчуттів, розумінню 
навколишнього світу та його процесів, уваги, логіки та інтелекту, пам’яті та 
ін. Окрім цього, це все впливає також і на уяву, розвиваючи її та збільшуючи 
творчу активність дитини. В той же час, через неповне засвоєння інформації 
та, зазвичай, шаблонні дії при роботі із гаджетами – використання новітніх 
технологій часто сприяє зниженню творчої активності, порівняно з 
вищезгаданими «реальними» діями чи іграми. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи 
усі позитивні сторони та недоліки впливу гаджетів на дітей, необхідно також 
згадати про те, що багато дорослих пов’язують погіршення спілкування з 
ровесниками, успіхів у навчанні, взаємин з батьками саме з впливом гаджетів. 

Однак, на нашу думку, в даному випадку причина і наслідок міняються 
місцями. Адже часто саме незацікавленість життям дитини примушує її 
заглиблюватись у віртуальний світ. Радимо усім задуматись над цим, та 
зробити для себе висновки. 
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авторів на ситуацію, що склалася внаслідок наукового прогресу та його 
впливу на життя дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: дошкільний вік, вплив гаджетів, плюси та мінуси 
впливу гаджетів. 

Annotation. The article deals with the issue of the influence of gadgets on a 
child. Authors express their own subjective and partly objective views on the situation 
as a result of scientific progress and its impact on children of preschool age. 
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Постановка проблеми. Серед багатьох аспектів дошкільної 
лінгводидактики проблема формування граматично правильного мовлення в 
дітей дошкільного віку завжди привертала увагу як теоретиків, так і 
практиків. Актуальність проблеми зумовлюється пріоритетними напрямами 
Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та «Діти 
України», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» щодо 
модернізації дошкільної освіти, використання етнопедагогічного й сучасного 
вітчизняного й зарубіжного досвіду навчання мови з урахуванням провідної 
ролі усного мовлення в психічному розвитку дітей, необхідності 
невідкладного виконання соціального замовлення на формування національно 
свідомої, активної, духовно багатої мовної особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження зазначеної 
проблеми, без сумніву, важливе як для загального мовленнєвого розвитку 
дітей дошкільного віку, так і для їхньої підготовки до систематичного 
навчання в школі. Важливим вихідним положенням процесу формування 
граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку є твердження, що 
мовленнєвий досвід охоплює практичне володіння рідною мовою, «емпіричне 
узагальнення спостережень над мовою, одержаних її носієм незалежно від 
спеціальних знань про мову», що відповідає феномену «чуття мови» 
(Л. Айдарова, А. Богуш, О. Божович, М. Гохлернер, Ф. Сохін). 

Мета статті: здійснити аналіз методів формування граматичної 
правильності мовлення дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Формування граматично правильного 
мовлення в дітей передбачає такі напрями: перевірка граматичної 
правильності дитячого мовлення і запобігання помилкам; наслідування 
мовленнєвому зразку педагога, мовлення якого відповідає всім нормативним 
вимогам, використання ефективних методів і прийомів формування 
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граматичної правильності мовлення дітей як на заняттях, так і в 
повсякденному житті. Для формування граматичної правильності мовлення 
використовують такі методи: дидактичні ігри й вправи, розповіді з 
використанням слів, в яких діти допускають помилку, картинки, 
переказування художніх оповідань, читання віршів, складання дітьми 
розповідей із використанням групи слів на тему, запропоновану вихователем. 

Найефективнішим методом формування граматичної правильності 
мовлення є дидактичні ігри. Це доволі поширений вид діяльності в роботі 
закладів дошкільної освіти, хоча вихователі не завжди правильно обирають ту 
чи ту гру для досягнення потрібної мети. Гра планується сама собою, 
оскільки ігри на формування граматичної правильності мовлення недостатньо 
описані в методичній літературі, відсутні вони й у планах виховної роботи 
вихователів закладів дошкільної освіти. 

Для формування граматичної правильності мовлення 
використовуються такі дидактичні ігри, що спрямовані на формування вміння 
дітей відмінювати іменники множини в родовому («Чого не стало?», «Чого 
більше?») та називному відмінках («Що змінилось?», «Назви предмети», 
«Опиши картинку», «Пошта»); на відмінювання іменників однини і множини 
у знахідному відмінку («Що я бачив?», «Розкажи про картинку»); на 
вживання роду іменників («Плутанина», «Одягни ляльку», «Крамниця 
іграшок»); на вживання невідмінюваних іменників («На гостини», «Що я чув 
по радіо?»); на вживання дієслів за особами і дієслівних форм з чергуванням 
приголосних в основі («Що ми робимо?», «Що написано в листі?»); на 
узгодження числівників з іменниками («Що змінилось?», «Порахуй, 
скільки?»); на відмінювання іменників, що вживаються тільки в однині або 
множині («Кому що потрібно?», «Про що ми задумали?»); на правильне 
вживання прийменників («Сховай зайчика», «Що змінилося?», «Де 
ведмедик?»); на виправлення помилок, зумовлених двомовністю («Назви 
слово іншою мовою», «Що змінилось?», «Крамниця іграшок», «Про що ми 
задумали?»); на виправлення граматичних помилок («Так чи не так?», 
«Виправ, Петрушку», «На занятті рідної мови» та ін.) [3, с. 22–28].  

Крім дидактичних ігор у практиці роботи закладів дошкільної освіти 
слід широко використовувати дидактичні вправи, які доступні дітям старшого 
дошкільного віку. Великого значення дидактичним вправам надавала і 
Є. Тихеєва, яка розробила цілу систему дидактичних вправ з розвитку 
мовлення в дошкільнят. У дошкільній педагогіці визначено такі педагогічні 
вимоги до дидактичних вправ, що використовуються в роботі з дітьми:  

а) правильний добір дидактичних вправ відповідно до помилок, що 
трапляються в дитячому мовленні;  

б) дидактична вправа повинна мати чітко визначену мету, основне 
навчальне завдання (наприклад, дидактична гра на засвоєння дітьми 
прийменників або дієслівних форм);  

в) матеріал до дидактичної вправи слід добирати так, щоб діти мали 
можливість зіставляти правильні й неправильні форми, щоб у ньому були не 
лише ті граматичні форми, в яких діти допускають помилки, а й інші близькі 
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граматичні форми, раніше засвоєні дітьми (червоне яблуко, червоний 
прапорець, червона стрічка) [1, с. 38–39];  

г) кожна дидактична вправа має стимулювати дитячу думку, сприяти 
розвитку мислення;  

д) будувати дидактичну вправу потрібно на знайомому дітям матеріалі, 
пов’язаному з їхнім життям і діяльністю;  

e) у дидактичних вправах потрібно передбачити наочний матеріал;  
є) дидактичні вправи слід проводити жваво, цікаво, використовуючи 

ігровий прийом. 
Для формування граматичної правильності мовлення у старшому 

дошкільному віці використовують різні групи дидактичних вправ [1, с. 42–65]: 
вправи на словотворення, вправи на словозміну, дидактичні вправи на 
вдосконалення синтаксичного боку мовлення, вправи на виправлення 
граматичних помилок. Для активізації й закріплення граматичних форм 
використовують художні твори [2, с. 56–63]. Індивідуально мовлення 
перевіряється в ранкові години, після денного сну і на прогулянці.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, маючи 
загальну картину граматичних помилок, вихователь може спланувати 
подальшу роботу щодо їх запобігання й виправлення. У зв’язку з цим 
вихователь планує роботу, яка спрямована на запобігання можливим 
помилкам: дидактичні ігри, вправи, розповідання за картинками з усією 
групою дітей та індивідуально з тими дітьми, в яких були виявлені помилки. 
У визначенні критеріїв, показників і рівнів сформованості граматичної 
правильності мовлення дітей дошкільного віку й вбачаємо перспективи 
подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. Лижні прогулянки є одним із засобів 
фізичного виховання дітей дошкільного віку. В умовах суспільного 
виховання лижні прогулянки передбачають розвиток м’язів, зміцнення 
серцево-судинної системи та сприяють покращенню настрою.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання про лижні 
прогулянки в дошкільних навчальних закладах розкриті в працях 
М. П. Голощокіної, Т. І. Осокіної. Доведено, що найбільш ефективними 
формами навчання дошкільників техніки ходьби на лижах і спусків із гірок є 
організовані заняття та ігри на лижах [1]. 

Мета статті полягає в розкритті значення лижних переходів як засобу 
фізичного виховання дітей дошкільного віку в природних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Тематичні заняття з фізичної культури 
є основною організаційною формою навчання дітей фізичних вправ. Вони 
обов'язкові для всіх вихованців і проводяться з постійним складом дітей 
певної вікової групи за чітким розкладом – щоденно протягом усього 
календарного року. Для кожної вікової групи встановлена доцільна тривалість 
занять. 

У процесі проведення занять з фізичної культури найбільш повно 
вирішуються оздоровчі, освітні та виховні завдання: зміцнення здоров’я 
дітей, загартування їх організму, формування вмінь і навичок основних рухів 
(ходьба, біг, стрибки, метання та ін.), вправ спортивного характеру (плавання, 
їзда на велосипеді, ходьба на лижах та ін.), виховання позитивних моральних 
і вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей, виховання 
зацікавленості до доступних дошкільникам видів рухової діяльності [4]. 

Одним із спортивних видів фізичних вправ є ходьба на лижах. Для 
будь-якого дошкільного навчального закладу навчання дітей пересуванню на 
лижах є доступним, так як воно не вимагає створення особливих умов [3]. 

Прогулянка на лижах доступна вже дітям другої молодшої групи. Вона 
зміцнює здоров’я, сприяє всебічному фізичному розвитку та загартуванню 
організму дошкільників. Катаючись з гірок, діти виявляють рішучість, 
сміливість, кмітливість тощо, їхні рухи набувають впевненості, чіткішою стає 
координація дій рук та ніг, розвивається почуття рівноваги. Крім того, ходьба 
на лижах високо оцінюється і як засіб активного відпочинку дошкільнят після 
занять у приміщенні [1].  

Лижі підбирають відповідно до зросту дитини, довжина їх становить 
100-130 см. На занадто довгих лижах незручно пересуватися, бо вони важкі й 
керувати ними складніше. Лижні кріплення, які складаються з носкового та 
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п’яткового ременя (завтовшки 2-3 см), дають змогу користуватися будь-яким 
видом взуття і швидко закріплювати лижі. 

Лижні палиці підбирають так, щоб їхній верхній кінець доходив до 
витягнутої вбік руки дитини. На верхніх кінцях палиць кріплять ремінні петлі, 
що забезпечують стійку опору руки на палицю під час відштовхування. 

Одночасно з цим дошкільнят навчають спускатися з невеликих 
пагорбків і схилів під час прогулянки на лижах. Спускаючись з гірки, дитина 
повинна трохи нахилити тулуб вперед, ноги зігнути в колінах, руки ледь 
відвести в сторони й зігнути в ліктях. Для поліпшення рівноваги одну ногу 
варто на 1/2-3/4 ступні висунути вперед. 

Треба стежити, щоб під час спускання дитина не дуже нахиляла тулуб 
вперед і не розводила широко ноги, бо це погіршує рівновагу (можна впасти). 
До найгрубіших помилок належать спускання на прямих ногах та винесення 
палиць поперед себе (остання помилка може призвести до травми). Дітям 
дозволяють спускатися з палицями тільки тоді, коли вони впевнено 
тримаються на лижах. 

Під час спускання з гірки важливо допомогти подолати захисну 
реакцію страху, яка часто спостерігається в дошкільнят. Для цього можна 
показати дітям, як сміливо й впевнено спускаються інші діти та дорослі 
лижники. 

Гальмування під час прогулянок на лижах доцільно починати 
розучувати разом зі спусканням. Один із найпростіших і водночас надійних є 
спосіб гальмування падінням. Застосовуючи його, дитина повільно сідає на 
сніг поряд з лижами. Якщо спускаються по косому схилу, сідають на вищий 
бік, руки розводять у сторони, палиці тримають кільцями назад. Зі старшими 
дошкільниками рекомендується розучувати гальмування «плугом» та 
«напівплугом». 

При гальмуванні «плугом» п’ятки лиж розводять у сторони, лижі 
ставлять на внутрішні ребра, носками разом, коліна зводять у середину, вагу 
тіла переносять на п’ятки, руки згинають у ліктях і трохи виносять вперед, 
щоб палиці були паралельні до схилу. 

Для гальмування «напівплугом» тільки одну лижу ставлять на 
внутрішнє ребро під кутом до напрямку руху, ногу на цій лижі більше 
згинають у коліні. 

У процесі навчання пересуванню на лижах під час прогулянок, значна 
роль відводиться підвідним іграм. Наводимо деякі ігри, які можна проводити 
з дошкільниками під час занять та прогулянок на лижах. 

«Ширше крок». На лижні двома палицями або гілками позначають 
відстань 25-30 м. Вихователь пропонує дітям подолати цю відстань без 
палиць, намагаючись зробити найменшу кількість кроків, довше ковзаючи на 
лижні. Гру можна провести як змагання між кількома дітьми. Перемагає той, 
хто зробить найменшу кількість кроків на цій дистанції. 

«Пройди і не зачепи». На лижні встромляють 6-8 гілочок (прапорців) 
або лижних палиць на відстані 2-2,5 м одна від одної. Дитина на лижах 
обминає «змійкою» їх, виконуючи повороти то з правого, то з лівого боку. 
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Перемагає той, хто пройде швидше за всіх дистанцію (15-20 м) і не зачепить 
жодної палиці. 

«Пройди у ворітця». На лижні встановлюють 4-5 воріт з лижних 
палиць на відстані 3-4 м одна від одної. Просуваючись по лижні, дитина 
підходить до воріт, згинає ноги в колінах, намагаючись не зачепити їх, а потім 
випростовується. Цю гру можна також проводити під час катання з гірки. 
Лижник спускається зі схилу, проїжджаючи 3-5 воріт. Можна провести 
змагання між окремими дітьми або командами. Перемагає той, хто вдало 
пройде через усі ворота й не зачепить їх [1]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналізуючи 
значення лижних прогулянок як засобу фізичного виховання для дітей 
дошкільного віку в природних умовах, можна зробити такий висновок: лижні 
прогулянки на свіжому повітрі покращують фізичну підготовленість, стан 
м’язів, серцево-судинну систему, забезпечують відпочинок після занять. 
Вихователь пропонує ігри на лижах під час прогулянки, це сприяє 
розслабленню організму та покращенню настрою. 
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Анотація. У статті розкрито значення лижних прогулянок як засобу 
фізичного виховання для дітей дошкільного віку в природних умовах. Було 
доведено, що лижні прогулянки в ЗДО дуже корисні для здоров’я дітей. Діти 
не тільки зміцнюють здоров’я, але й відпочивають. 

Ключові слова: лижні прогулянки, свіже повітря, здоров`я, фізичне 
виховання, природа. 

Annotation. The article reveals the importance of skiing as a means of 
physical education for preschool children in natural conditions. It was proved that 
the ski walks in the preschool educational establishment are very important for the 
health of children. Children not only strengthen their health, but also rest. 
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професор, завідувач кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Реалізація особистісно орієнтованої моделі 
виховання вимагає врахування індивідуальних особливостей дітей 
дошкільного віку, зокрема зумовлених їхньою належністю до певної статі. 
Період дошкільного дитинства відіграє важливу роль у подальшому розвитку 
особистості, становленні самосвідомості хлопчиків і дівчаток 5-6 років, їхній 
гармонійній соціалізації.  

За визначенням провідних фахівців, статеве виховання є складовою 
загального процесу виховної роботи, якій сьогодні, на жаль, приділяється 
недостатньо уваги. Це не можна визнати правомірним з огляду на те, що саме 
у дошкільному віці дитина усвідомлює стійкість своєї статевої належності, 
починає ідентифікувати та диференціювати статеву приналежність людей 
різних вікових груп, оволодіває елементарними формами статеворольової 
поведінки, починає розуміти важливість моральних норм для соціальної 
компетентності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі статевого 
виховання присвячено чимало наукових праць, зокрема: соціально-
педагогічним її аспектам (Г. Василенко, Т. Говорун, О. Кузнецова та ін.); 
аналізу психологічних умов формування механізмів ідентифікації та 
диференціації (В. Абраменкова, Т. Говорун, О. Кікінеджі, Д. Коган, 
О. Кононко, В. Кравець, Т. Титаренко та ін.); статево-рольовій соціалізації на 
різних вікових етапах та культурних середовищах (А. Аблітарова, А. Аніщук, 
С. Вихор, Т. Говорун, В. Каган, О. Кононко, Л. Олійник, Ю. Савченко та ін.). 

Водночас бракує праць, присвячених аналізу не лише психологічних та 
організаційно-педагогічних умов оптимізації виховного процесу, але й 
статевої вихованості як його результату.  

Мета статті полягає в уточненні змісту поняття «статева вихованість», 
визначенні критеріїв, показників та компонентів її оцінки, характеристиці 
рівнів статевої вихованості у старшому дошкільному віці. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні відправним слугувало 
положення програми розвитку, виховання та навчання дитини дошкільного 
віку «Я у Світі» як нормативного документу, який орієнтує на підвищення 
уваги до таких аспектів освітньої роботи, як виховання у дошкільному віці 
культури статевої поведінки і міжособистісного спілкування, механізмів 
статевої ідентифікації та диференціації, толерантного ставлення до 
представників іншої статі [5]. 

Важливими для розробки концептуальних засад дослідження 
слугували узагальнення А. Аніщук, згідно з якими базис особистісної 
культури дошкільника не може формуватися без своєчасного становлення у 
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нього механізмів статевої ідентифікації та диференціації, тому що до структури 
образу «Я» входить також і усвідомлення своєї статевої належності [1]. 

У дослідженні ми виходили з розуміння, що проблема статевого 
виховання не є новою для психолого-педагогічної науки. Тим не менше варто 
зазначити, що, по-перше, досі відсутнє єдине визначення даного поняття; по-
друге, бракує праць, спрямованих на вивчення вказаної проблеми в ранньому 
онтогенезі; по-третє, фахівці надають перевагу радше дослідженню статевого 
виховання як процесу, ніж характеристиці статевої вихованості як його 
результату. 

Аналізуючи наукові джерела, ми акцентували увагу на визначеннях 
даної категорії декількома провідними фахівцями. Так, на думку 
Ю. Савченка, статеве виховання є процесом систематичної та 
цілеспрямованої взаємодії і впливу на дітей задля формування у них 
психології статі [6] . 

Д. Ісаєв, В. Каган визначають статеве виховання як «процес 
систематичного, свідомого, спрямованого впливу на психічний і фізичний 
розвиток хлопчика (чоловіка) і дівчинки (жінки) з метою оптимізації їх 
особистісного розвитку і діяльності в усіх, пов'язаних із взаєминами статей, 
сферах життя» [3, с. 56.].  

Т. Говорун вважає, що статеве виховання – це процес формування 
статевої свідомості, оволодіння представниками різних статей нормами 
статевої поведінки та культурою міжстатевих відносин. До норм статевої 
поведінки, якими повинні оволодіти діти, дослідниця віднесла моральні, 
гігієнічні та естетичні [2]. 

У центрі нашої уваги було поняття статева вихованість як 
особистісний феномен та результат процесу статевого виховання. Вихідним 
положенням дослідження слугувало визначення, запропоноване О. Кононко, 
яка зазначає, що статеву вихованість необхідно розглядати як такий рівень 
розвитку особистості, який засвідчується узгодженістю знань, ставлення та 
поведінки дошкільника, збалансованістю його статевої свідомості й 
поведінки, сформованістю суспільно значущих якостей [4]. 

З метою вивчення особливостей організації статевого виховання у 
практиці роботи закладів дошкільної освіти, нами був організований та 
проведений констатувальний експеримент. До вибірки увійшли 40 дітей 
старшого дошкільного віку, в результаті чого було сформовано дві 
дослідницькі групи – експериментальна та контрольна (по 20 дітей у кожній). 
Дослідження проводилося на базі закладу дошкільної освіти № 17 
«Перлинка», м. Ніжин. 

Відповідно до визначених науковими джерелами характеристик 
критерій оцінки, статева вихованість досліджуваних 5-6 років оцінювалася за 
такими критеріями: системою знань, позитивним ставленням до своєї статевої 
належності та статеворольовою поведінкою. Структурними компонентами 
статевої вихованості дітей старшого дошкільного віку виступили 
когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий компоненти. Показники 
кожного з них охарактеризовано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Компоненти та показники статевої вихованості дітей старшого 

дошкільного віку 

КОМПОНЕНТИ  ПОКАЗНИКИ 

Когнітивний  

Здатність дитини визначати свою належність до певної 
статі та усвідомлювати її незмінність; спроможність 
визначати вікові етапи життя людини відповідно до 
їхньої статевої належності; правильна ідентифікація та 
диференціація за статтю; орієнтація у минулому, 
теперішньому і майбутньому часі; знання норм 
статеворольової поведінки; розуміння основних 
особливостей та якостей хлопчиків і дівчаток, здатність їх 
пояснити. 

Емоційно-
ціннісний 

 

 

 

Позитивне ставлення до своєї статевої належності; 
радість з приводу своїх статевих особливостей (маються 
на увазі особистісні характеристики, вміння), бажання їх 
продемонструвати іншим; небажання змінити свою 
статеву належність; здатність знайти переваги у своїй 
статі; повага до себе як до хлопчика (дівчинки) . 

Поведінковий  

Уміння будувати свою статеворольову поведінку 
відповідно до моральних та соціальних стандартів, 
орієнтуватися на особистий досвід та вимоги ситуації; 
здатність ідентифікувати та диференціювати статеві 
особливості (власні та оточуючих людей), брати їх до 
уваги під час прийняття рішень та у ході діяльності. 

 
Для визначення рівнів статевої вихованості дітей 5-6 років нами було 

використано сукупність методів:  
 когнітивний компонент – методика «Статево-вікова ідентифікація» 

(Н. Бєлопольська), індивідуальна бесіда з дитиною «Я – дівчинка, я – 
хлопчик», індивідуальна бесіда з дитиною «Як поводять себе дівчатка, а як – 
хлопчики»; 

 емоційно-ціннісний компонент – проективна методика «Намалюй 
людину», ситуації морального вибору; 

 поведінковий компонент – спостереження за дітьми, методика 
«Незакінчені ситуації» (О. Іванова). 

Завдяки використанню комплексної методики дослідження було 
одержано значний обсяг цікавої інформації. Обробка та аналіз емпіричних 
даних дозволили виділити чотири рівні статевої вихованості старших 
дошкільників. Узагальнені результати по кожному з них представлено у 
таблиці 2.  



43 

Таблиця 2 

Якісна характеристика та кількісний розподіл досліджуваних 5-6 років 

за рівнями статевої вихованості  

Рівні Якісні характеристики 

К-ий 
розподіл 

досліджува-
них (у %) 

ЕГ КГ 

Високий 

Діти з високою адекватною оцінкою себе як 
представника певної статі, в яких гармонійно 
поєднуються та стабільно проявляються життєво 
необхідні знання, позитивне емоційно-ціннісне 
ставлення до себе та морально орієнтована 
статеворольова поведінка.  

20%  30%  

Оптимальний 

Дошкільники з достатніми, але менш 
обґрунтованими й систематизованими знаннями, 
менш стабільним ставленням до проблем статі, 
правильною, проте обережною статеворольовою 
поведінкою, невпевненою самооцінкою.  

25%  30%  

Середній 

Діти із задовільними показниками когнітивного, 
емоційно-ціннісного і поведінкового 
компонентів статевої вихованості, 
нестабільністю їх проявів, неадекватністю 
оцінки себе як представника певної статі.  

 
45% 

 
35%  

Низький 

Дошкільники з обмеженими, схематичними 
знаннями, байдужим ставленням до своєї статі, 
низькою здатністю поводитися адекватно та 
відповідно до своєї статевої належності, 
заниженою або невизначеною самооцінкою. 

10% 5% 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Статева 

вихованість дітей старшого дошкільного віку кваліфікується як особистісний 
феномен, інтегральна характеристика та результат процесу статевого 
виховання. У дослідженні встановлено, що лише у п’ятої частини 
досліджуваних експериментальної групи зафіксовано високий рівень статевої 
вихованості, засвідчений гармонійним поєднанням життєво важливої системи 
знань, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до своєї статевої 
належності та моральної орієнтації статеворольової поведінки. Представники 
усіх інших рівнів потребують спеціальної організації виховних впливів, 
пов’язаних з когнітивним, емоційно-ціннісним та поведінковим 
компонентами. 

Подальше дослідження проблеми статевого виховання в ранньому 
онтогенезі пов’язане із з’ясуванням пливу віку й особливостей виховання 
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дитини в сім’ї та закладі дошкільної освіти на її статеву свідомість та 
статеворольову поведінку; розробкою моделі оптимізації статевого виховання 
дітей 5-6 років у закладі дошкільної освіти та сім’ї; підготовкою методичних 
рекомендацій щодо статевого виховання для вихователів та батьків. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі статевого виховання дітей 
5-6 років. У ній розглянуто різні підходи до визначення понять «статеве 
виховання» та «статева вихованість», подано опис компонентів та 
показників статевої вихованості, визначено й охарактеризовано рівні 
статевої вихованості дітей старшого дошкільного віку.  

Ключові слова: статеве виховання, статева вихованість, показники, 
компоненти, рівні статевої вихованості, діти старшого дошкільного віку. 

Annotation. The article is dedicated to the problem of sexual education of 
children 5-6 years old. It discusses different approaches to the definition of the 
concepts of «sexual education» and «sexual manners», describes the components 
and indicators of sexual manners, determines and describes the levels of sexual 
manners of children of the senior preschool age. 

Key words: sexual education, sexual manners, indicators, components, 
levels of sexual manners, children of senior preschool age. 
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КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Бичук Світлана, студентка Рівненського державного гуманітарного 
університету. 

Науковий керівник: Н. М. Горопаха, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 
проф. Поніманської Т. І. 

 

Постановка проблеми. Дошкільний період – особливий період в 
розвитку особистості, саме він забезпечує загальний розвиток дитини, який 
стає основою для подальшого набуття спеціальних знань та навичок і 
засвоєння різних видів діяльності. Дошкільний заклад за умови правильної 
побудови роботи володіє унікальною можливістю постійного спілкування з 
сім’єю, взаємодією з батьками, що допомогло б реалізувати багато із завдань 
виховання дітей. Однак традиційні форми роботи педагогів з батьками, які 
переважно мають фронтальний та репродуктивний характер (батьківські 
збори, лекції, консультації тощо), не надто цікаві сучасним батькам, тому їх 
ефективність у підвищенні їх педагогічної культури невисока. Тому перед 
дошкільною педагогікою постало завдання пошуку нових форм співпраці 
педагогів з батьками, які носили б інтерактивний характер і задовольняли 
запити сучасних молодих людей на власну активність у створенні 
педагогічної позиції та культури родини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми сім’ї та 
взаємин дорослих і дітей вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
К. Абульханова-Славська, М. Алексеєва, Ю. Альошина, В. Васютинський, 
Г. Івончик, Н. Массен, Дж. Конджер, О. Рюлле, Р. Перрон. У результаті 
аналізу психолого-педагогічної літератури нами з’ясовано, що сім’я є 
мікромоделлю суспільства, через яку дитина засвоює моральні норми, 
духовну культуру, національні та загальнолюдські цінності, отримує перший 
соціальний досвід співжиття з іншими людьми на принципах взаємоповаги та 
цінування кожного як самодостатньої особистості. 

Особливості виховання дитини в сім’ї обумовлені, перш за все, 
особливостями батьківства. Батьківство, за визначенням А. Капської [2], – це 
процес забезпечення батьками необхідних умов для повноцінного розвитку, 
виховання та навчання дітей. 

Умовами для підвищення педагогічної культури є безпосередній вплив 
вихователів на батьків з метою педагогічно доцільної організації життя 
родини; вплив на створення здорового виховного клімату в родині через 
громадськість, радіо, телебачення; педагогічний вплив на батьків через дітей; 
систематична робота з підвищення педагогічної культури батьків; залучення 
батьків і матерів до роботи із широким колом батьків [1]. 

Шляхи співробітництва педагогів з батьками вивчали Т. Маркова, 
Л. Загик, Л. Островська, В. Іванова. Проблемам співпраці та пошуку нових 
форм взаємодії педагога і сім’ї присвячено також роботи Т. Антонової, 
Е. Волкової та Н. Мішиної. В усі часи і серед різних народів родинне 
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виховання було і є незмінною цінністю, головною духовною основою життя 
нації. Сім’я – мала соціально-психологічна група, члени якої пов’язані 
шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною 
моральною відповідальністю [4].  

Однак у силу того, що сім’ї бувають різними за своїм виховним 
можливостям, в педагогіці вживається поняття «виховний потенціал сім’ї». 
Ще одним доказом актуальності обраної проблеми є криза сучасної сім’ї: 
знецінення таких віковічних понять, як любов, шлюб, сім’я, падіння цінності 
сім’ї у порівнянні з іншими сферами діяльності і статусом індивіда; 
зменшення кількості офіційних шлюбів і сплеск позашлюбної 
народжуваності; домінування малодітних сімей; поширення альтернативних 
сімей. Все це привело до падіння соціального престижу сім’ї та батьківства, 
дегуманізації суспільства в загальному. 

Дослідники вказують на такі шляхи виходу із ситуації, що склалася: 
– відродження в суспільній свідомості традиційної цінності шлюбу, 

престижу батьківства та материнства; 
– відродження вітчизняних культурно-історичних родинних традицій. 
Здійснення цього вимагає участі багатьох державних структур, одна з 

яких – дошкільний заклад. Дошкільний заклад за умови правильної побудови 
роботи володіє унікальною можливістю постійного спілкування з сім’єю, 
взаємодією з батьками, що допомогло б реалізувати багато із вказаних 
завдань.  

Педагогічна культура – складова частина загальної культури батьків, у 
якій закладений досвід виховання дітей у сім’ї, придбаний різними 
категоріями батьків безпосередньо у своїй країні, інших країнах, а також 
узятий з народної сімейної педагогіки [3]. Вона включає в себе чотири 
відносно самостійних компоненти: педагогічні знання, педагогічна і 
психологічна компетентність, педагогічна рефлексія, педагогічна емпатія. 

Частиною роботи дошкільного навчального закладу є пропаганда 
педагогічних знань серед батьків. Педагогічний колектив має бути націлений 
на співпрацю з батьками. У роботі з батьками велике значення має 
спрямування педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання прагнень та 
умінь поповнювати свої педагогічні знання [5]. 

Мета статті: виявити педагогічні умови використання інтерактивних 
форм підвищення педагогічної культури батьків вихованців дошкільного 
закладу. 

Виклад основного матеріалу. Для експериментального дослідження 
педагогічних умов спільної роботи вихователів дошкільних закладів та 
батьків, спрямованої на підвищення їх педагогічної культури, було залучено 
вихователів, що працюють у молодшій групі № 8, вихованців цієї групи та їх 
батьків. У групі виховується 32 дитини. Одну підгрупу визначили як 
експериментальну (далі в тексті ЕГ), іншу – контрольну (КГ). Крім того в 
експериментальній роботі взяло участь двоє вихователів та двадцять вісім 
дорослих – матері, батьки, бабусі вихованців групи. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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Констатувальний етап експериментальної роботи спрямовувався на 
вивчення особливостей організації роботи вихователів з батьками вихованців, 
виявлення ставлення батьків до проблеми єдності та співпраці сім’ї та 
дошкільного закладу та діагностику рівня педагогічної культури батьків. 

Аналіз отриманих відомостей переконує, що батьки загалом розуміють 
необхідність співпраці ДНЗ та сім’ї у вихованні дитини, створенні умов для її 
повноцінного розвитку. Це дозволяє припустити, що батьки будуть 
зацікавлені у співпраці з вихователями, спрямованій на формування у них 
педагогічної культури. Рівень педагогічної культури ми оцінили як високий у 
15,6% батьків обох груп, як середній у переважної більшості батьків (62,5%), 
низький рівень виявили у 21,9% батьків. 

Наступний, пошуковий, етап експериментальної роботи передбачав 
організацію участі батьків у вихованні дошкільників. Зокрема, спрямовувався 
на забезпечення єдності вимог з боку ДНЗ та сім’ї у вихованні дитини 
молодшого дошкільного віку. Для порівняння ефективності різних форм 
підвищення педагогічної культури батьків цей етап експерименту у ЕГ та КГ 
ми провели по-різному. Основу роботи з формування у батьків психолого-
педагогічних знань в КГ склала традиційна форма роботи: контактна форма – 
лекція для батьків. Робота з батьками у ЕГ проводилася з використанням 
іншої форми. Ми використали модель групових консультацій. Модель має 
виключно практичний характер. Була розроблена дитячим психотерапевтом 
Х. Джинотом як модель групової терапії для батьків. 

У той час, коли на лекції усі присутні пасивно сприймали інформацію 
без бажання вирішити обговорювані питання у колі їхньої сім’ї, на тренінгу 
панувала атмосфера єдності та співпраці. Батьки з легкістю вирішували 
ситуації і приходили до спільного рішення. Активність свідчила про 
зацікавленість і про бажання виховувати та навчати свою дитину разом з 
закладом дошкільної освіти. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений нами 
контрольний етап експерименту доводить ефективність використаної нами у 
ЕГ форм співпраці з батьками, включення їх у процес виховання дітей у 
дошкільному закладі і, загалом, підвищення рівня їх педагогічної культури. 
Експериментальна робота у КГ переконала нас у тому, що використання 
традиційних форм педагогічної просвіти батьків, хоча і є дещо менш 
ефективним, проте теж може сприяти підвищенню рівня педагогічної 
культури батьків, включенню їх у співпрацю з педагогами ДНЗ. 
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Анотація. У статті висвітлено питання зв’язку дошкільного закладу 
та родини у вихованні дитини дошкільного віку. Досліджено різноманітні 
форми підвищення педагогічної культури батьків вихованців дошкільного 
закладу. 

Ключові слова: сім’я, батьківство, педагогічна культура, 
інтерактивні форми. 

Annotation. The article discusses the connection between the preschool 
institution and the family in the upbringing of preschool age child. Various forms of 
raising the pedagogical culture of the of the pre-school institution pupils’ parents 
are investigated. 

Key words: family, parenthood, pedagogical culture, interactive forms. 
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Постановка проблеми. Дитину від народження супроводжує 
мовлення близьких людей, що зумовлює її активний мовленнєвий розвиток. 
Дошкільне дитинство є сензитивним періодом у навчанні мови. На сучасному 
етапі вихователю стає все складніше захопити дитину, зробити навчання 
цікавим і продуктивним, наближеним до її інтересів. Для цього педагог 
повинен використовувати певний комплекс особистісних якостей, серед яких 
важливо виділити артистизм. Саме тому актуальною проблемою дошкільної 
освіти, зокрема професійної підготовки, є проблема формування артистизму 
вихователя дошкільного закладу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різноманітні аспекти 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку вивчали такі видатні педагоги: 
А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, А. М. Гончаренко, І. О. Луценко, К. А. Крутій та 
ін. 

Педагогічний артистизм як важливу професійну якість вивчали і 
описували у своїх працях: О. С. Булатова, П. М. Єршов, І. А. Зязюн, 
В. А. Кан-Калик та ін. 

Важливість синтезування акторської та педагогічної діяльності 
описано у роботах Н. Л. Гродзенської, В. О. Сухомлинського, В. М. Шацької, 
С. Т. Шацького. 
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Психолінгвістичні та педагогічні засади професійного спілкування 
вихователя з дітьми дошкільного віку, що визначають рівень їх мовленнєвого 
розвитку, розкрили у своїх дослідженнях А. М. Богуш, Л. П. Загородня, 
І. О. Луценко, Т. О. Тітаренко та ін. 

Мета статті: проаналізувати вплив артистизму вихователя на розвиток 
мовлення дитини дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток мовлення – один із основних 
чинників становлення дитини як особистості в період дошкільного дитинства. 
Від трьох до семи років відбувається засвоєння дитиною всіх рівнів мовної 
системи. Важливим аспектом у роботі вихователя з мовленнєвого розвитку 
залишається вміння утримувати увагу дитини, зацікавлювати її новим 
матеріалом. Артистизм – необхідний компонент педагогічного 
професіоналізму й майстерності, який може допомоги педагогу вирішити цю 
проблему. 

В. А. Загв’язинський зазначав, що артистизм – це особлива, образно-
емоційна мова творення нового; проникливий стиль співтворчості педагога й 
учня, орієнтований на розуміння та діалог з іншим; витончене й тонке 
мереживо створення живого почуття, знання й змісту, що народжуються «тут 
і зараз» [3]. 

Видатний педагог А. С. Макаренко наголошував: «Я впевнений, що в 
майбутньому в педагогічних вузах обов’язково буде викладатися і постановка 
голосу, і поза, і володіння своїм організмом, обличчям, й без такої роботи я не 
уявляю собі роботи вихователя» [5]. Тобто, можна стверджувати, що вже 
багато років науковці наголошують на важливості поставленого питання. 

За О. С. Булатовою, педагогічний артистизм – це феномен, що 
функціонує з тим або іншим ступенем активності на всіх стадіях процесу 
педагогічної творчості [2, с. 45]. Його характерні складові: перевтілення, 
відкритість і безпосередність, зараження дітей своїм емоційним станом, 
зовнішня привабливість, педагогічна імпровізація, творча мобільність, 
здатність до саморегуляції, володіння своїм настроєм [2, с. 51–56]. 

За О. С. Булатовою [7] ми можемо виділити такі сторони педагогічного 
артистизму вихователя ЗДО: 

1. Внутрішній – культура педагога, безпосередність, свобода, 
чарівність, емоційність, гра уяви, образний шлях постановки і розв’язання 
проблем, асоціативне бачення, самовладання в умовах публічності, 
неочікувано яскраві переходи у «сценарії» заняття, під час спілкування у ході 
різних видів діяльностей, внутрішнє «налаштування» на педагогічну 
творчість. Внутрішній артистизм актуалізується на початку заняття, 
святкового ранку, навіть прийому дітей до ЗДО у ранковий час. 

2. Зовнішній – ігрова подача, «техніка» гри, особливі форми вираження 
свого ставлення до матеріалу, передача свого емоційного ставлення до 
діяльності, володіння умінням самопрезентації, захоплення дітей процесом – 
введення в ігровий стан, ігрову атмосферу, уміла режисура заняття. 

На сучасному етапі з’являється епоха технічної трансляції знань навіть 
дітям дошкільного віку. Головне завдання педагогів ЗДО – зацікавити ними, 
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сформувати особистісні якості та властивості дитини силою своєї творчої 
індивідуальності, а в нашому випадку артистизму як важливим її компонентом. 

На нашу думку, артистизм вихователя ЗДО виступає детермінантою 
мовленнєвого розвитку дошкільника. Наведемо приклади проявів складових 
педагогічного артистизму вихователя на мовленнєвих заняттях. 

На заняттях з навчання звукового аналізу вихователь для того, щоб 
розвинути слухову увагу, покращити слухове сприйняття виучуваного звука 
використовує прийом інтонаційного виділення – утровану його вимову 
(протяжну або з більшою силою голосу); змінює мелодійні ходи інтонації, 
залежно від позиції звука в слові. У такому випадку дошкільники легко 
визначають звук і позначають відповідною фішкою ( о; -; = ). 

При розучуванні вірша з дітьми дошкільного віку вихователь звертає 
увагу на емоційну забарвленість свого мовлення, ритм, темп, силу голосу. 
Монотонна мова, як і надто гучна, стомлює дітей, швидкий темпоритм не 
дозволяє вникнути в суть сказаного, знищує інтерес до почутого, неправильна 
інтонація насторожує [4, с. 56]. Педагог дає зразок виразного читання, 
емоційно насичує прочитані рядки, підказує дітям потрібну інтонацію, що 
значно полегшує процес запам’ятовування та забезпечує стійкість уваги, 
активізує уяву. 

І під час занять, і під час ігрової діяльності вихователь підтримує таку 
атмосферу в групі, щоб діти почували себе невимушено, легко. Але педагог 
має, насамперед, досягти цього самостійно, тобто має стабілізувати свій 
внутрішній стан. У вихователя повинна бути природність у жестах, мовленні, 
привабливість і грація у рухах. Це забезпечить взаємозараження педагога і 
вихованців, що істотно вплине на їхнє творче самопочуття [4, с. 116]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, артистизм 
– це стиль співтворчості вихователя і дитини, який спрямований на діалог і 
розуміння. Це не тільки жести, міміка, інтонація, а й здатність з’являтися в 
новому образі; це гра уяви; це творча мобільність тощо. 

На сьогодні актуальною є проблема артистизму як компоненту 
навчально-виховної роботи в дошкільному закладі. Володіння педагогом цією 
складовою допоможе у засвоєнні мовлення дітьми у період дошкільного 
дитинства, забезпечить створення умов для психологічної свободи 
вихованців, прояву індивідуальної мовленнєвої своєрідності.  
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Анотація. У статті проаналізовано вплив артистизму як професійної 
якості на мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку, висвітлено деякі 
аспекти роботи вихователя з поставленого питання, описано думки 
видатних науковців про артистизм у діяльності педагога. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі серед багатьох завдань 
навчання, виховання та розвитку особистості важливим є навчання рідної 
мови. Для формування мовленнєвої компетенції на етапі дошкільного 
дитинства потрібно створювати необхідні умови, використовуючи різні 
методи, прийоми, засоби. Швидкий розвиток технологій ставить перед 
освітою нові завдання, які необхідно вирішувати. Великий потік інформації 
впливає на особистість дитини, тому для того, щоб зацікавити дошкільника, 
активізувати його мовленнєву діяльність, прискорити розвиток зв’язного 
мовлення застосовують інтерактивні методи. Вони забезпечують своєчасний 
та якісний розвиток, формують навички мовленнєвої взаємодії. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд вітчизняних та 
зарубіжних учених (Н. Гавриш, Д. Ельконін, А. Зрожевська, С. Ласунова, 
Г. Леушина, М. Лісіна, Г. Люблінська, Л. Щадріна) у своїх працях 
досліджували особливості розвитку мовлення дошкільників [1]. Аналіз 
науково-педагогічної літератури свідчить, що проблемам застосування 
інтерактивних методів навчання, визначенню їх сутності, ефективності, 
класифікації присвячені наукові дослідження Н. Коломієць, О. Коротаєва, 
А. Марганець, Г. Мітіна, О. Пєхота, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Самохіна, 
М. Скрипник, С. Стилік, Н. Суворова, О. Ярошенко [5]. У своїх роботах 
О. Кононко розглядає причини недостатнього використання інтерактивних 
методів у роботі з дошкільниками. 

Мета статті: здійснити аналіз особливостей застосування інтерактивних 
методів у розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток мовлення дошкільників 
передбачає формування звукової та граматичної культури, збагачення 
словника та удосконалення зв’язного мовлення. Зв’язне мовлення – це 
розгорнуте висловлювання певного змісту, що здійснюється логічно, 
послідовно і точно, граматично правильно та образно [3]. Воно виконує низку 
важливих функцій, головною з яких є комунікативна, що реалізується у двох 
основних формах – діалозі та монолозі [2].  

У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки 
педагог, а й комп’ютер, телевізор, відео. Діти повинні вміти осмислювати 
отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; 
водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому 
сприяють інтерактивні технології [4]. 

«Інтерактивний» (від англ. «inter» − взаємний і «act» – діяти) – здатний 
до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання дошкільників – це специфічна 
форма організації освітньої діяльності, метою якої є забезпечення 
комфортних умов для взаємодії, за яких кожна дитина відчуває свої успіхи і, 
виконуючи певну інтелектуальну роботу, досягає високої продуктивності. 
Інтерактивні методи навчання забезпечують таке навчання, яке дає 
можливість дітям на занятті в парах, мікрогрупах або малих групах 
опрацьовувати навчальний матеріал, розмовляючи, дискутуючи та 
обговорюючи різні точки зору. Отже, інтерактивні методи – це способи 
цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії, що забезпечують оптимальні умови 
розвитку дітей [4]. Використання таких методів у старшій групі під час занять 
з розвитку мовлення стимулюють пізнавальну активність дітей, сприяють 
розвитку зв’язного мовлення, яке відбувається під час обговорення різних 
ситуації, дискутування, висловлення власної думки. Основним елементом 
такого заняття є діалог або полілог, що активізує розумову та мовленнєву 
діяльність старших дошкільників.  

У роботі з дітьми старшої групи активно використовуються такі 
різновиди інтерактивних методів: «Мікрофон», «Снігова куля», «Асоціативна 
квітка», «Дебати», «Удвох», «Ланцюжок», «За і проти», «А що було б, коли 
б?» тощо [4]. Найчастіше вони поєднуються із грою. Наприклад, суть методу 
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«Мікрофон» полягає в обговоренні певної проблеми у групі. Діти старшого 
дошкільного віку мають можливість, відповідаючи на запитання, висловити 
свою думку. Дошкільники разом із вихователем утворюють коло, і передаючи 
іграшковий мікрофон, висловлюють свої роздуми на запропоновану тему або 
поставлену проблему. Саме цей метод учить дітей говорити лише тоді, коли 
отримуєш мікрофон, стисло, зрозуміло, швидко формувати думки та 
висловлювати їх, що сприяє удосконаленню зв’язного мовлення. Така робота 
у групі дає можливість набути необхідних навичок спілкування та 
співробітництва. Наступним методом, який часто використовують вихователі 
– «Снігова куля». Діти об’єднуються у малі групи, обговорюють 
запропоноване проблемне питання або ситуацію, при цьому домовляються 
між собою про чітку послідовність висловів або дій кожного учасника. Це 
сприяє активізації мовленнєвої діяльності, удосконаленню зв’язного 
мовлення, розвиває вміння не тільки уважно слухати товариша, а й слідкувати 
за ходом думок, учить домовлятись між собою, розмірковувати «у голос». Ще 
одним актуальним інтерактивним методом є «За і проти». Вихователь 
пропонує дітям розв’язати проблему із двох сторін. Наприклад, розповісти, 
чому подобається відпочивати на природі (аргумент – «за») і чому не 
подобається (аргумент» − «проти»). Це забезпечує активну розумову 
діяльність, вміння знаходити аргументи, чітко, логічно, послідовно 
формулювати думки та висловлювати їх. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
інтерактивні методи у роботі з дітьми старшого дошкільного віку сприяють 
удосконаленню зв’язного мовлення, активізації розумової діяльності, 
розвитку таких важливих якостей особистості, як комунікабельність, 
доброзичливість, ініціативність, відповідальність. За допомогою розвиненого 
зв’язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, ініціює власні 
ідеї, не боїться висловлювати свої думки, легко встановлює контакт із 
оточуючими, підтримує розмову та може продовжити її відповідно до 
ситуації. Важливим є також те, що інтерактивні методи поєднуються із грою. 
Гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, тому таке об’єднання 
активізує дітей, зацікавлює, підвищує пізнавальну активність, а це, в свою 
чергу, забезпечує удосконалення зв’язного мовлення та засвоєння 
навчального матеріалу у невимушеній атмосфері. Подальше своє дослідження 
спрямуємо на розробку комплексу інтерактивних ігор, спрямованих на 
розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. 
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Анотація. У статті досліджено питання інтерактивних методів 
навчання. Розкрито особливості застосування інтерактивних методів у 
розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Наведено 
приклади інтерактивних ігор для використання їх у навчально-мовленнєвій 
діяльності. 

Ключові слова: дошкільник, розвиток, зв’язне мовлення, інтерактивні 
методи. 

Annotation. The article deals with the issues of interactive teaching 
methods. The peculiarities of application of interactive methods in development of 
coherent speech of children of the senior preschool age are revealed. Examples of 
interactive games are provided for using them in the teaching and learning 
activitie. 

Key words: preschooler, development, coherent speech, interactive methods. 
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Бокова Катерина, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: І. В. Корякіна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Творчий потенціал зростаючої особистості, 
формування її культури, зокрема художньо-естетичної, є одним із важливих 
завдань освіти дітей дошкільного віку на сучасному етапі. За висновками 
В. Давидова, О. Запорожця, О. Леонтьєва, В. Мухіної, закладання підґрунтя 
особистості, її культури, формування первинної системи естетичних 
цінностей відбувається в період дошкільного дитинства. В сучасній системі 
дошкільної освіти в основу змісту навчально-виховного процесу покладена 
ідея збагачення духовного світу дитини, формування її моральних, 
естетичних, розумових і фізичних якостей, спонукання до участі в різних 
видах «дитячої» діяльності. Мистецтво є унікальним засобом формування 
найважливіших загальнолюдських якостей – емоційної сфери, моральної та 
естетичної позиції, образного мислення, передумов навчальної та творчої 
діяльностей тощо. 

У підростаючого покоління необхідно формувати творчі здібності ще з 
дитячих років, саме сформувавши їх ми закладемо фундамент до розвитку в 
дітей образотворчої компетентності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Компетентність, у 
широкому її розумінні, розглядається як якість особистості, яка володіє 
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необхідними знаннями в певній галузі та вміє їх застосувати на практиці, 
забезпечувати успішність діяльності. Вивченням проблеми компетентності 
займались такі вчені, як: А. Журавльов, А Маркова, Л. Петровська, 
Н. Тализіна, Б. Хасан, Р. Шакуров, А. Щербаков, Н. Тарапаха та інші. 
Н. Тарапаха, спираючись на творчу спадщину В. Сухомлинського, зазначає, 
що виростаючи серед природи, дитина вчиться бачити гармонійність, 
багатство барв кожної пори року, кожного дня відкриваючи для себе 
неповторність природних явищ, які ми споглядаємо, відтворювати свої 
враження в усній розповіді, малюнках та інших видах своєї творчості [2]. 

Не менш важливим аспектом у розвитку образотворчої компетентності 
дошкільників є емоційний складник. Адже те на скільки дітям цікаво на 
занятті, його емоційна збагаченість впливатиме на те, як діти засвоюватимуть 
дані їм знання.  

Мета статті: розкрити теоретичні аспекти проблеми формування 
образотворчої компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами 
природи. 

Виклад основного матеріалу. Розбудова системи освіти в Україні 
передбачає оновлення її змісту, форм організації художньої діяльності дітей. 
Тенденцією цього процесу є зростання питомої ваги мистецтва в розвитку 
творчих здібностей і естетичного виховання дітей з метою формування 
образотворчої компетентності. 

Поняття «компетентність» визначається педагогами як знання з певної 
галузі, вміння їх грамотно застосовувати на практиці із забезпеченням 
успішної діяльності.  

Образотворча компетентність – це вміння бачити прекрасне, відчувати 
гармонію та повноту фарб та вміти відтворити свої відчуття у всіх видах своєї 
діяльності. 

Як зазначає Н. Гавриш, кожна дитина народжується з природними 
задатками, але те на скільки вона виросте творчою особистістю залежить 
тільки від того, який вплив буде здійснено на неї в сенситивний період 
дошкільного дитинства [1]. 

Багатий емоційний досвід дає дітям природа. Природа – це джерело 
творчого натхнення, джерело підйому всіх духовних сил людини, як 
дорослого, так і дитини. Вона найкраще збагачує психіку дитини, 
вдосконалює її органи чуття та естетичний смак, є одним із засобів 
естетичного виховання. Дитину дивує багате життя природи, захоплює її 
динаміка, ритм форм, кольорів, звуків. Потрібно ширше і сміливіше вводити 
дитину у світ рідної природи, а також знайомити її з образами природи в 
мистецтві – поезії, літературі, живописі. Краса природи, яка була сприйнята в 
дитинстві, залишається в почуттях та думках людини. Діти вчаться 
сприймати навколишній світ та його красу у формі та русі, а також в естетиці. 
Тому могутнім засобом естетичного виховання та формування подальшої 
компетентності в галузі образотворчого мистецтва виступає рідна природа. В 
дітей нагромаджується враження не лише про красу природи, а й про те, як 
можна змінювати її, докладаючи певні зусилля. Дошкільники і самі можуть 
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брати участь у посильному перетворенні природи. Як зазначає І. Рудаковська, 
вони охоче доглядають за тваринами, рослинами, квітами, розмальовують 
ящики для розсади, вазони. Заняття з використанням природного матеріалу 
дають дітям можливість проявити свою ініціативу: вони викладають 
візерунки із камінців, шишок, виліплюють їх із снігу, складають букети, 
малюють на піску тощо [3]. 

Однак, ефективними засоби природи при формуванні образотворчої 
компетентності можуть бути лише тоді, коли здійснюється правильне 
керування дитячою творчістю з боку дорослих. Велике значення в організації 
образотворчої діяльності дітей має вміння вихователя пов’язати особливості 
створення художнього образу в мистецтві з власне художньою діяльністю 
дітей. 

Найважливішою умовою розкриття творчої активності дітей є 
створення загальної атмосфери доброзичливості, свободи, можливості 
досягти успіху кожній дитині. Таке завдання потребує особливої уваги. Під 
час виконання дітьми завдань їм необхідно надавати допомогу, намагатися 
організувати спілкування таким чином, щоб кожна дитина могла відкрито 
радіти результатам як власної, так і спільної творчості. 

Зважаючи на це, образотворча діяльність має важливе значення для 
всебічного розвитку особистості. В процесі створення зображення в дитини 
формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі 
здібності. А в поєднанні із засобами природи ще й відбувається створення 
ідеалів прекрасного. Образотворча діяльність надає можливість дитині 
доступними засобами висловити емоційний стан, її ставлення до 
навколишнього світу, уміння самостійно створювати прекрасне, а також 
бачити його у творах мистецтва. Тим самим відбувається формування основ 
образотворчої компетентності дошкільників. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, виховання 
почуттів у дитини сприяє, перш за все, формуванню гармонійно розвиненої 
особистості, і відшукати цю гармонію можна тільки занурившись у природу, 
співвідносячи естетичний та емоційний розвиток. Дослідження сучасних 
педагогів і психологів свідчать, що діти дошкільного віку мають досить 
високий рівень естетичних почуттів. Характерною рисою цього віку є 
емоційна вразливість, відгук на прекрасне та незвичне. Повноцінні естетичні 
почуття не виникають одразу. Для їх виникнення потрібно збагатити досвід 
спілкування дітей з довкіллям. Чим більше буде в дітей зустрічей з 
прекрасним, тим скоріше сформується гама індивідуальних естетичних 
переживань, які згодом і трансформуються в компетентність. Ранні емоційні 
переживання, пов’язані з естетичними сприйманнями, як правило, є 
підґрунтям подальшого розвитку дитини. Вони, зазвичай, залишаються в 
пам’яті на все життя. Навчившись відчувати прекрасне в природі, сповна 
відчути хвилю естетичних переживань у дитини набуває розвитку 
образотворча компетентність. При правильному керівництві з боку педагогів 
її розвиток буде повноцінним. 
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Анотація. У статті визначено особливості формування 
образотворчої компетентності в дітей дошкільного віку засобами природи; 
вплив природи на формування естетичних почуттів дітей та розвиток їхніх 
творчих здібностей як основи образотворчої компетентності. 

Ключові слова: компетентність, образотворча діяльність, естетичні 
почуття, природа. 

Annotation. The article describes the peculiarities of the formation of the 
fine art competence of preschool children by means of nature. The influence of 
nature on the formation of aesthetic feelings of children and the development of 
their creative abilities, as the basis of fine art competence is defined. 

Key words: competence, fine art activity, aesthetic feelings, nature. 
 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Брек Тетяна, магістрантка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: С. А. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Духовно-моральний стан сучасного 
суспільства викликає глибоку стурбованість. Соціологи, психологи, педагоги 
з тривогою відзначають появу так званих «духовних підмін»; зростання 
значущості особистої вигоди, зневаження гідності людини, девальвацію 
цінності моральних взаємин, применшення соціальної відповідальності. Діти 
дедалі більше підпадають під вплив засобів масової інформації, виникає 
небезпека формування спотвореного уявлення про світ, у якому моральні 
цінності поступаються матеріальним інтересам. 

Негативно позначаються на фізичному, психічному й соціальному 
здоров’ї дитини особливості сучасної соціалізації: чинники ціннісної 
невизначеності й швидкої зміни соціальної ситуації розвитку, збільшення 
обсягу й характеру інформаційного потоку, в якому перебувають діти, 
нестабільність складу сімей і послаблення родинних зв’язків. Змінюються 
форми активності дитини: збіднюється сюжетно-рольова гра, яка завжди була 
виразником інтересу до довкілля й показником рівня його освоєності 
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дошкільником; скорочуються різновікові зв’язки в дитячому товаристві. 
Очевидною є необхідність аналізу суспільних явищ з позицій сучасних 

завдань та визначення того нового, що вони вносять у соціальну ситуацію 
розвитку дитини в умовах переоцінки системи цінностей і способу життя 
людей. Побутує думка, соціальна дійсність е хорошим педагогом. Однак 
варто наголосити, що цінним у виховному сенсі чинником є не власне 
оточення, а саме та його частина, яка є «педагогічно освоєною», включеною 
до системи виховання і навчання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досить тривалий час 
вітчизняна педагогічна практика ігнорувала соціальний досвід дитини як 
джерело саморуху особистості у процесі виховання і навчання. Сам термін 
«соціальний досвід» до недавнього часу рідко використовувався у педагогіці 
і, до того ж, у значенні, «життєвий досвід» (тобто стихійний), на відміну від 
досвіду, отриманого у спеціально організованому навчальному або 
виховному процесі. 

Помітний доробок у галузі аналізу соціально-педагогічних аспектів цієї 
проблеми належить таким дослідникам, як Л. Артемова, А. Богуш, 
О. Кононко, В. Кузь. Різні аспекти соціалізації індивіда та впливу соціального 
середовища на її перебіг висвітлюються в працях І. Беха, Т. Кравченко, 
Л. Куликової, М. Лукашевича, І. Печенко, Б. Братуся. Особливий інтерес вони 
становлять у зв’язку з дослідженням сутності та особливостей соціального 
розвитку дитини в умовах сьогодення.  

Т. Поніманська акцентувала увагу на необхідності збагачувати 
соціальний досвід дитини в період входження у нові умови буття за такими 
складовими: уміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, 
незнайомі; люди різної статі, віку, роду занять); здатність розуміти іншу 
людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; вміння поважати інших, 
допомагати; обирати відповідні форми й способи спілкування та діяльності 
[2]. Збагачення соціального досвіду сприяє формуванню соціальної 
компетентності, яка означає складне полікомпонентне утворення особистості, 
її інтегральну якість, що складається з цілого комплексу емоційних, 
мотиваційних, характерологічних особливостей та виявляється в соціальній 
активності й гуманістичній спрямованості [1, с. 14–15]. 

Мета статті: обґрунтувати основні педагогічні умови соціалізації дітей 
старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. До методологічних засад реалізації 
завдань лінії «Дитина в соціумі» належить положення про те, що взаємодія 
дитини з соціальною дійсністю задовольняє дві важливі потреби її 
саморозвитку: потребу в самореалізації (виявлення та ствердження себе серед 
інших людей) та потребу «вписатися» в неї, знайти своє місце. Загалом під 
соціалізацією і розуміють процес поступового входження у світ соціальних 
зв’язків. Водночас соціалізація забезпечує індивідуалізацію, оскільки лише в 
соціальних зв’язках, взаємодії людини з іншими людьми відбувається 
самовизначення у соціокультурному просторі. Беручи участь у засвоєнні та 
індивідуальному освоєнні світу, дитина не втрачає власного «Я», а навпаки, 
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зберігає, розвиває та збагачує зміст свого внутрішнього світу. 
Невипадково освітня лінія нової редакції Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні має назву «Дитина в соціумі» і вона визначена 
першою серед інших відразу за освітньою лінією щодо розвитку особистості. 
Адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї 
інших людей. 

У передмові до нової редакції Базового компонента вказано на 
взаємодію з іншими людьми як своєрідний вид входження дитини в людський 
соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими 
членами суспільства. Головне завдання реалізації означеної освітньої лінії – 
розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути соціальний досвід, 
зрозуміти своє місце в соціумі. 

Важливим завданням вихователя є формування в дітей інтересу до 
світу людей як потреби особистості; виховання соціальних навичок 
поведінки; розвиток усвідомленого ставлення дитини до себе як самостійної 
особистості, рівної з іншими людьми, як члена суспільства та до своїх 
обов’язків, що визначаються зв’язками з іншими людьми; формування 
готовності сприймати соціальну інформацію; виховування в дітей 
співпереживання, співчуття, бажання пізнавати людей, вступати у взаємини, 
взаємодіяти з ними. 

Соціальний досвід дитини формується в процесі соціалізації й 
відбувається двома взаємопов’язаними шляхами:  

1. Це стихійний шлях, оскільки індивід з перших років життя 
вибудовує власний стиль поведінки в суспільно-історичному світі. Важливо, 
щоб дитина не лише відчувала вплив, а включалась у спільні з іншими 
людьми акти поведінки, в яких засвоювала б соціальні норми. 

2. Оволодіння соціальним досвідом реалізується і як цілеспрямований 
нормативний спеціально організований суспільством процес, що відповідає 
соціально-економічній структурі, ідеології, культурі та меті виховання у 
даному суспільстві.  

Процес соціалізації дитини-дошкільника, за даними сучасних 
дослідників (О. Майєр, О. Давидова та ін.), протікає найбільш повно при 
наступних умовах: сприятлива соціальна ситуація розвитку; посередництво 
дорослих, через досягнення взаємодії процесу соціально-педагогічної 
діяльності ЗДО та процесу соціалізації дитини в сім’ї; організація повноцінної 
діяльності і спілкування як провідних форм розвитку та взаємодії з 
навколишнім світом.  

Соціальна функція передбачає залучення до процесу виховання всього 
соціального оточення дітей, психологічну підтримку, як дітям, так і батькам, 
компенсацію негативних впливів соціального середовища. Сім’я є важливим 
чинником у вихованні та розвитку дитини, у надбанні соціального досвіду. 
Сім’я – як соціальний інститут виховання – здійснює соціалізацію дитини 
найбільш природно і безболісно через спадкоємність поколінь  

Роль сім’ї в процесі соціалізації дошкільника на основі взаємодії сім’ї 
та дитячого садка відкриває можливості для подальших досліджень: 
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підвищення правової та педагогічної культури батьків; розробки виховної 
системи дошкільної установи різного типу; шляхів коригування різних 
інтересів дітей; взаємодії та поглиблення інтеграції виховних інститутів на 
основі орієнтації на загальнолюдські цінності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, метою 
процесу соціалізації дошкільника є організація простору його особистого 
життя і соціального життя в навколишньому середовищі, що забезпечує 
розвиток вільної особистості, здатної робити вибір, поважати вибір інших, 
вміти протиставляти зовнішньому тиску своє волевиявлення. Основними 
умовами соціалізації дітей старшого дошкільного віку є: сприятлива 
соціальна ситуація розвитку; посередництво дорослих, через досягнення 
взаємодії процесу соціально-педагогічної діяльності ЗДО та процесу 
соціалізації дитини в сім’ї; організація повноцінної діяльності і спілкування 
як провідних форм розвитку та взаємодії з навколишнім світом. 
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Постановка проблеми. Проблема розвитку творчих здібностей дітей 
дошкільного віку – одна з актуальних у світлі концепції дошкільного 
виховання. Художньо-образна природа мистецтва, за Базовим компонентом 
дошкільної освіти, робить художню діяльність дітей єдиним у своєму роді 
засобом формування творчих здібностей, продуктивного мислення, уяви, що 
лежать в основі будь-якого виду творчості [1]. 
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О. Васильєва, характеризуючи творчість дошкільників, відмітила, що 
розвиток творчості – різнобічний та складний процес, підкреслюючи, що у 
творчій діяльності дорослих беруть участь розум, характер, почуття. Ці ж самі 
складові особистості ми повинні виховати в дитини. Збагатити розум дитини 
різноманітними уявленнями, знаннями – означає дати збагачену основу для 
творчості дітей. Навчити їх уважно придивлятись, бути спостережливими, 
тобто зробити їх уявлення більш яскравими. Це допоможе дітям відтворити 
все побачене у своїй творчості [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток творчих 
здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі самостійної діяльності 
висвітлювали у своїх наукових працях Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Є. Фльоріна, 
В. Єзикеєва та інші. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати вплив самостійної художньої 
діяльності на розвиток творчих здібностей дітей 6-го року життя. 

Виклад основного матеріалу. До проблеми розвитку творчих 
здібностей звертаються відомі психологи і педагоги. Так А. Петровський у 
психологічному словнику визначає, що творчою особистість стає лише 
внаслідок появи в неї здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким 
створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, 
унікальністю [4]. 

Об’єкт дослідження: процес розвитку творчих здібностей у дітей 6-го 
року життя. 

Предмет дослідження: самостійна художня діяльність як засіб 
розвитку творчих здібностей у дітей 6-го життя. 

Завдання дослідження:  
– здійснити аналіз літературних джерел з проблеми розвитку творчих 

здібностей у дітей 6-го року життя в процесі самостійної художньої 
діяльності;  

– визначити критерії та показники діагностики рівня розвитку творчих 
здібностей дітей 6-го року життя;  

– теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити вплив 
самостійної художньої діяльності на розвиток творчих здібностей у дітей 6-го 
року життя; 

– надати рекомендації щодо розвитку творчих здібностей у дітей 6-го 
року життя в процесі самостійної художньої діяльності 

Творчість – це одна із найзмістовніших форм психічної активності 
дитини. Дослідники розглядали її як універсальну здібність, що забезпечує 
успіх різноманітної діяльності дітей. Будь-який творчий акт дитини – 
результат її активних пізнавальних творчих дій. 

Видатний психолог Л. Виготський зазначав, що творчість виявляється 
скрізь, де дитина уявляє, змінює, відступає від стереотипу, створює хоча б 
крупинку нового для інших або для себе. [3] 

Коли ми намагаємося зрозуміти і пояснити, чому різні діти, поставлені 
в однакові чи приблизно однакові умови, досягають різних успіхів, ми 
звертаємося до поняття здібності, думаючи, що різницю в успіхах можна 
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цілком задовільно пояснити ними. Це ж поняття використовується і тоді, коли 
потрібно усвідомити, у силу чого одні діти швидше і краще, ніж інші, 
засвоюють знання, уміння і навички. Здібності являють собою високий рівень 
розвитку загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують 
успішне виконання дитиною різних видів діяльності, зокрема художньої [5]. 

У дитини дошкільного віку творчими здібностями називають 
індивідуальні якості особистості, що зумовлюють успішність реалізації того 
чи іншого виду творчої діяльності.  

У структурі здібностей до художньої діяльності провідним 
компонентом виступають: висока природна чутливість зорового аналізатора – 
почуття пропорції, форми, світла, кольору, ритму, а також сенсомоторні 
характеристики руки дитини, її високорозвинена образна пам’ять тощо. До 
другорядних належать властивості художньої уяви, емоційного настрою, 
ставлення до зображуваного тощо. Провідні і другорядні компоненти 
здібностей утворюють єдність, що забезпечує успішність діяльності. 

Розвитку творчих здібностей старших дошкільників сприяють його 
вікові особливості. З психологічної точки зору старший дошкільний вік є 
сприятливим періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці 
дитина вперше усвідомлює відношення між собою і оточуючими.  

Творча дитина – енергійна, дотепна, відрізняється розвиненою 
пам’яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці.  

Діти старшого дошкільного віку дуже люблять займатися художньою 
діяльністю. Вона дозволяє дитині в найбільш повній вільній формі розкрити 
свою особистість, свої творчі здібності. Вся художня діяльність будується на 
активній уяві, творчому мисленні, які забезпечують дитині новий, незвичний 
погляд на світ. У свою чергу, художня діяльність сприяє розвитку мислення, 
пам’яті, збагачує індивідуальний життєвий досвід дитини. 

Розвиток творчих здібностей дітей 6-го року життя пов’язаний з 
розвитком їх фантазії, уяви, мислення, мовлення в процесі діяльності. 

Самостійна діяльність – це специфічна форма організації 
життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих 
форм освітньої роботи (в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші 
періоди дозвілля), як правило, з ініціативи та за бажанням малюків: діти самі 
визначають цілі, завдання, засоби і план втілення свого задуму, самостійно 
контролюють, аналізують і оцінюють його виконання.  

Самостійна діяльність може носити як індивідуальний, так і груповий 
(колективний) характер, коли дитина або сама реалізовує власний інтерес, 
задум в обраному виді діяльності, або об’єднується з іншими дітьми за 
спільністю бажань, намірів, планів, уподобань та за взаємними симпатіями.  

Необхідність вільної діяльності зумовлена природною потребою 
дошкільників в інтимізації буття, у можливості не лише усамітнюватися, але 
й мати час, який можна використати на власний розсуд, залишившись без 
прямого контролю з боку дорослих, а також самостійно закріпити вже 
набутий досвід, проявити чи певною мірою перевірити рівень своєї 
компетентності та самоствердитися. 
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Коли діти захоплені, вільні, безтурботні, творче рішення приходить 
ніби саме собою. Дитина дивується, радіє результату. Творчі прояви наявні 
там, де відсутні заборона, стримування, певні знання, моральні принципи 
тощо. Л. Виготський вказував, що у дитячій творчості велику роль відіграє 
комбінування цілого та частин, реального та вигаданого. Отже, в самостійній 
діяльності слід ненав’язливо розкривати прийоми творчого мислення, вчити її 
помічати незвичне. 

Образотворча діяльність має важливе значення для розвитку творчих 
здібностей. У процесі створення зображення в дитини формуються 
спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. 
Образотворча діяльність надає можливість доступними засобами висловити 
емоційний стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, вміння 
самостійно створювати прекрасне, а також бачити його у творах мистецтва.  

Дитина придумує свій образ, відображає свої враження від 
навколишнього світу, передає образи уяви і втілює свій задум за допомогою 
різних матеріалів у реальні форми. 

Щоб творчі здібності дитини розвивалися правильно і в потрібному 
напрямку, максимально розкривалися і давали можливості для успішного 
творчого розвитку, слід створювати певні умови. 

1. Моделювання простору навколо малюка, що буде випереджати його 
розвиток. Дитину бажано оточити такими предметами, які будуть 
активізувати творчий процес і спонукати його до дій з творчим підходом.  

2. Надання свободи у виборі напрямку творчої діяльності. Малюк 
повинен самостійно обирати, що йому цікаво з великого переліку творчих 
напрямків, і яким видом діяльності він хоче в даний момент часу займатися. 

3. Збільшення кількості поставлених перед дошкільником завдань та їх 
ускладнення. Якщо заявлену спочатку планку з розвитку творчих здібностей 
постійно підвищувати, то здібності у маленької дитини будуть 
удосконалюватися і максимально успішно розвиватися.  

4. Розумна і ненав’язлива допомога з боку дорослої людини. Давати 
підказки малюкові в тих випадках, коли він може додуматися до вирішення 
проблеми самостійно, не варто. 

5. Формування комфортного психологічного клімату. Якщо малюка 
оточують теплі і дружні стосунки в сім’ї, дитячому садку, то задатки його 
творчих здібностей будуть розвиватися краще і ефективніше.  

Головна умова, яку треба забезпечити в дитячій творчості – щирість. 
Без неї всі інші переваги втрачають значення. Ця умова природно задовольняє 
творчість, яка виникає у дитини самостійно, виходячи з внутрішньої потреби, 
без будь якої навмисної педагогічної стимуляції. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дошкільний вік – 
сенситивний період для розвитку різних здібностей, в тому числі творчих. 
Дитина в дошкільному віці володіє великою допитливістю, прагне до 
пізнання навколишнього світу. Обумовлено це відсутністю стереотипів і 
незалежністю мислення. Самостійна художня діяльність впливає на розвиток 
творчих здібностей та формує такі психічні функції, як уява, пам’ять, 
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мислення тощо. Під час вільної діяльності в дитини розкривається її творчій 
потенціал. 
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Постановка проблеми. Незаперечним є той факт, що здоров’я дітей є 
основою благополуччя, розквіту нації, джерелом щасливого життя, оскільки 
діти – це майбутнє кожної держави, перспектива її економічного, соціального 
та духовного розвитку. В сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, 
загострення соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в Україні 
важливого значення набуває повноцінний фізичний розвиток дітей, 
підвищення рівня адаптаційних можливостей їх організму. Одним із 
важливих напрямків вирішення цієї проблеми є упровадження інноваційних 
педагогічних технологій у процес фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в 
закладі дошкільної освіти. 

Соціально-економічні зміни в українському суспільстві, процеси 
глобалізації та інформатизації зумовили збільшення ролі та значущості 
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кожної особистості, успішності її індивідуального розвитку, що зумовлює 
необхідність пошуку шляхів оптимізації роботи щодо зміцнення та 
збереження здоров’я у процесі навчання та виховання дітей дошкільного віку. 

Проблема збереження здоров’я дітей в усьому світі стає дедалі 
актуальнішою. Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини належать 
до стратегічних завдань суспільства. Результати досліджень Інституту 
педіатрії, акушерства та гінекології АМН України свідчать про те, що 
протягом навчання збільшуються відхилення в стані здоров’я дітей, зростає 
кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та 
психічного розвитку дітей дошкільного віку. Окреслені проблеми вимагають 
від освітян пошуку інноваційних педагогічних підходів превентивної роботи, 
які б сприяли збереженню та зміцненню здоров’я дітей дошкільного віку, 
формували в них навички здорового способу життя.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування ціннісного 
ставлення дітей до власного здоров’я є одним із важливих завдань, 
поставлених Базовою програмою перед дошкільною освітою. Зміцнення та 
збереження здоров’я поряд з фізичним та духовним розвитком особистості є 
невід’ємною частиною загальної культури людини, що підкреслюється в 
основних державних документах: Закон України «Про дошкільну освіту», 
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Державна національна 
програма «Освіта (Україна XXI століття)»; Цільова комплексна програма 
«Фізичне виховання – здоров’я нації» та ін. [3]. 

Пошуку ефективних засобів ефективної фізкультурно-оздоровчої 
роботи, одним з яких є використання інноваційних оздоровчих технологій як 
превентивних заходів для зміцнення здоров’я дошкільників, профілактики 
інфекційних захворювань присвячено дослідження: Г. Бєлєнької, О. Богініч, 
Е. Вільчковського, Т. Дмитренко, О. Кононко, Т. Круцевич, М. Машовець, 
О. Поліщук, Л. Руденко, О. Савченко, Н. Семенової та ін. 

Мета статті полягає в характеристиці інноваційних технологій 
загартування як ефективного превентивного заходу щодо зміцнення та 
збереження здоров’я дітей дошкільного віку.  

Виклад основного матеріалу. Загартування є превентивним заходом 
зміцнення здоров’я дітей. Загартування варто починати із самого раннього 
дитинства й продовжувати протягом усього життя, видозмінюючи форми й 
методи його застосування в залежності від віку. Існує два правила 
загартування: щоденність і поступовість. Під загартуванням розуміють 
підвищення стійкості організму до впливу фізичних чинників навколишнього 
середовища. У фізіологічному відношенні загартування розглядають як 
адаптацію, що досягається багаторазовим тренуванням, впливом того чи 
іншого загартовуючого чинника або комплексом чинників [1, c. 36]. 

Е. Вільчковський рекомендує під час проведення загартовуючих 
процедур враховувати принципи: поступовості, систематичності, 
комплексності, індивідуального режиму з врахуванням віку, статі, стану 
здоров’я дитини [2, c. 44]. 
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З метою підвищення ефективності оздоровчої роботи з дітьми в закладі 
дошкільної освіти в якості превентивного заходу зміцнення здоров’я 
застосовують інноваційні технології масажу (щітковий, точковий, масаж 
вушних раковин, стопи, шиї тощо).  

Л. Руденко вважає інноваційні технології масажу ефективним 
превентивним загартовуючим заходом і рекомендує щітковий масаж 
починати з лівої ноги (внутрішня і зовнішня сторона стопи, голінь, стегно, 
сідниці); аналогічно – масажувати праву ногу; потім розтирати грудину і 
спину круговими рухами, після чого – тіло, руки, переходячи на плечовий 
суглоб та кісті рук, повторюючи масаж 4 рази. Авторка вважає, що при 
механічній дії на шкіру масажною щіткою виникає судинно-розширююча 
реакція, що знімає нервове збудження, покращує кровообіг і самопочуття 
дитини.  

Крім того, в дошкільному навчальному закладі доречно 
використовувати точковий масаж (масаж біологічно активних точок), який 
проводиться за наступним алгоритмом: кінчиком вказівного пальця злегка 
натискають на зону і роблять обертаючи рухи спочатку за годинною стрілкою, 
потім проти неї (3-4 с) за напрямами: масаж бугорка на грудній клітці; 
«виделочка» (в ямці на передній поверхні шиї); з боків шиї; позаду шиї; з боків 
носу; надбрівні дуги; перед вухами; ямка між великим і вказівним пальцями. 
Для загартування горла й порожнини рота доцільно масажувати вушні 
раковини, оскільки на вушній мочці знаходяться рефлексні зони мигдалин, у 
результаті уповільнюється застуда, нежить, кашель, алергія. Як надійний спосіб 
загартування всього організму, позбавлення його від багаторазових застуд через 
масаж стоп рекомендують ходіння босоніж [6, c. 11]. 

У закладі дошкільної освіти доцільно використовувати ігрові способи 
масажу, під час яких діти самостійно масажують долоні, пальці за допомогою 
м’ячиків та кульок. Ігри з м’ячиками та кульками не тільки містять в собі 
масаж долонь, рук, пальців, але й сприяють всебічному розвитку дитини, 
розвитку дрібної моторики рук, просторового сприйняття, пам’яті, уваги 
тощо. Для профілактики плоскостопості та формування правильної стопи в 
дітей, сприяння правильній роботі дихальної та серцевої систем, підвищення 
тонусу організму на території закладу дошкільної освіти створюють доріжку 
здоров’я, де діти ходять босоніж по камінчиках, піску, траві.  

Основним завданням впровадження в процес загартування дітей 
інноваційних технологій масажу є оздоровлення та профілактика порушень 
фізичного розвитку дітей, загартування та зміцнення психофізичного здоров’я 
вихованців. 

На думку О. Кононко, застосування інноваційних технологій 
загартування в системі оздоровчої роботи закладу дошкільної освіти 
підвищує ефект превентивної роботи щодо зміцнення здоров’я дошкільників, 
про що свідчить: зниження випадків інфекційних захворювань, підвищення в 
дітей інтересу до фізкультури, формування уявлень про здоровий спосіб 
життя тощо [4, c. 5]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Загартування як 
превентивний захід оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку має стати 
спільною турботою батьків, педагогів і самої дитини, яку з ранніх років слід 
привчати піклуватися про своє здоров’я. 

Використання інноваційних технологій загартування за допомогою 
різних видів масажу в системі оздоровчої роботи сучасного закладу 
дошкільної освіти дає подвійний позитивний результат, що полягає в 
зниженні захворюваності дітей та підвищенні корисної зайнятості батьків на 
виробництві, а це вже має не тільки соціальне, але й істотне економічне 
значення. Отже, науково обґрунтовані інноваційні методи загартовування є 
невичерпними джерелами зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. 
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Постановка проблеми. Виховання здорового покоління, здатного до 
успішного життєздійснення можливе за умови якісної освіти та створення 
належних умов для формування здоров’ятворчої та соціально-активної 
особистості. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
роки одним із головних напрямів державної освітньої політики визначено 
створення здоров’язбережувального середовища, екологізацію освіти, 
формування валеологічної культури усіх учасників навчально-виховного 
процесу. Ядром державної гуманітарної політики щодо національного 
виховання має стати громадянське, патріотичне, моральне, валеологічне 
виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності, 
відповідальності та толерантності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема збереження та 
зміцнення здоров’я людини є комплексною і міждисциплінарною, тому 
досить ґрунтовно розглядалася різними науковими школами: філософською, 
медичною, соціальною, психологічною та педагогічною, що пояснює 
наявність різних підходів до її вирішення. Зокрема, загальні питання 
педагогічної валеології розкрито в роботах Е. Буліч, Е. Вайнер, В. Колбанов, 
Г. Зайцев, Л. Татарнікова, А. Царенко та ін. Аспекти валеологічного 
виховання дітей дошкільного знайшли своє втілення у працях вчених 
Т. Андрющенко, О. Богініч, Л. Волкова, Н. Денисенко, О. Дубогай, 
Л. Лохвицька, Н. Семенова.  

Мета статті: здійснити аналіз валеологічної культури як педагогічної 
проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз еволюції поняття 
«валеологічна культура» засвідчує зміну її концептуально-методологічних 
основ. У науковий обіг термін «валеологія» ввів російський вчений І. Брехман 
на початку 80-х рр. ХХ ст. Він сформулював методологічні основи 
збереження та зміцнення здоров’я практично здорових людей, що стало 
альтернативою традиційній медицині, яка зосереджує свої зусилля на 
лікуванні хвороб за допомогою фармакологічних засобів, ігноруючи розвиток 
різних напрямків зміцнення здоров’я людей, збільшення тривалості життя та 
активного довголіття. У своїй монографії «Введение в валеологию – науку о 
здоровье» вчений зазначав, що наука про здоров’я формується на основі 
стику низки наук, зокрема, медицини, фізіології, екології, біології, психології, 
педагогіки, соціології тощо, що зумовлює її інтегральний характер [2].  

Наукові джерела засвідчили відсутність єдиного принципу в 
характеристиці цього феномена. Тому вчені трактують його по-різному, 
зокрема: 1) валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, 
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наука) – наука про здоров’я людини (в духовному, психічному, фізичному і 
соціальному плані), спрямована на формування здорової людини і корекцію 
здоров’я до моменту виникнення хвороби [2]; 2) наука, що ґрунтується на 
теорії культури здоров’я біогенетичної системи людини і впливі на живі 
організми довкілля [5, с. 18]; міжнауковий напрямок пізнання здоров’я 
людини, шляхи його забезпечення, формування та збереження в конкретних 
умовах життєдіяльності [3]; 3) способи управління здоров’ям і підтримання 
його на творчо-активному рівні; 4) інтегральна наука про духовне і фізичне 
здоров’я окремої людини і всього людського суспільства на новому етапі його 
духовно-творчої еволюції; 5) наука про здоров’я людини як об’єктивний стан 
і суб’єктивне почуття духовного, фізичного, психічного і соціального 
комфорту на різних рівнях екосистем, вікових стадій і умов; 6) наука про 
культивування здорового способу життя людини [1, с. 23–25]. 

Серед основних завдань валеологічної науки виокремлюють: 
– формування валеологічної свідомості та високого рівня валеологічної 

культури, психології здоров’я;  
– пошук методів вивчення здоров’я та здійснення його моніторингу;  
– створення соціальних технологій культивування здорового способу 

життя людини;  
– розробка програм зміцнення здоров’я нації через зміцнення 

індивідуального здоров’я [4, с 45-46]. 
Доречно розглянути аналоги валеології, які вивчаються і 

розробляються за кордоном, зокрема, це «health promotion», «health education» 
та «school health education». Термін «health promotion» (підтримка здоров’я) 
був уведений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою 
покращення здоров’я суспільства в умовах світової глобалізації. Health 
promotion – це гуманітарна наука, яка на основі даних біології, екології, 
психології та медицини вивчає індивідуальні та групові стратегії безпечної 
поведінки, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я. Відповідно до 
звіту ООН, високий рівень здоров’я – одне із основних прав кожної людини. 
У такому ракурсі воно є відображенням (показником) якості життя та 
охоплює психічне та духовне благополуччя особистості [5, с. 1–3]. Health 
education (санітарна освіта) – це система навчальних курсів, які 
розробляються, щоб допомогти особистості покращити стан її здоров’я 
шляхом підвищення валеологічної обізнаності (формування знань, умінь та 
навичок). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
валеологічна культура старших дошкільників є комплексним поняттям, яке 
інтегрує: ціннісне ставлення дитини до свого здоров’я і життя; систему 
валеологічних знань, умінь та навичок як компонентів валеологічної 
свідомості; володіння прийомами оцінки стану здоров’я; готовність 
самостійно чи з допомогою дорослих вирішувати завдання щодо збереження 
та зміцнення власного здоров’я; позитивну мотивацію щодо дотримання 
правил здоров’язбереження у повсякденному житті. 
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Постановка проблеми. Підвищення якості естетичного виховання 
дошкільників у сучасних умовах значною мірою залежить від вивчення, 
узагальнення та творчого переосмислення історико-педагогічного досвіду з 
формування художньо-естетичних уявлень дітей та подальшого використання 
його окремих положень у дошкільних навчальних закладах. 

У процесі естетичного виховання у дітей формуються загальні 
уявлення про види мистецтва: графіку, скульптуру, живопис, декоративно-
прикладне мистецтво, літературу, музику та їх жанри, засвоюються основні 
естетичні поняття, загальні категорії (прекрасне, потворне).  

У розмаїтті засобів впливу на формування особистості важливе місце 
посідає взаємозв’язок дитячого закладу і сім’ї. Включення сім’ї як партнера і 
активного суб’єкта в освітнє середовище дошкільного навчального закладу 
якісно змінює умови взаємодії педагогів і батьків, які мають власні 
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стратегічні інтереси у сфері дошкільної освіти дитини, зокрема, у формуванні 
художньо-естетичних уявлень дітей дошкільного віку 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасних психолого-
педагогічних дослідженнях художні уявлення розглядаються як ідеї про 
взаємозв’язок речей і явищ в житті і мистецтві (В. Гуружапов, О. Запорожець, 
Е. Торшилова, Б. Юсов та ін.), у зв’язку з проблемою розвитку художніх 
здібностей (В. Киреєнко, Б. Теплов), сприйняття мистецтва (Г. Белявський, 
Л. Васильєва, Ф. Дмитриєва, Б. Юсов). 

Науковцями досліджені такі аспекти взаємодії дошкільного 
навчального закладу і сім’ї: зміст і методи педагогічної освіти батьків 
(Т. Кирієнко, О. Низковська, Л. Островська,); умови спільної роботи сім’ї і 
педагогічного колективу ДЗО у формуванні моральних якостей особистості 
дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В. Постовий); педагогічні умови 
ефективної взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї в економічному 
вихованні старших дошкільників (С. Іванчук, В. Кушнір).  

У своїх роботах, вчені пропонують різні форми і методи плідної 
співпраці дошкільного закладу і сім’ї (Є. Арнаутова, Т. Валентьєва, 
Т. Доронова, Т. Маркова,); розкривають необхідність саморозвитку 
вихователів і батьків (А. Козлова); пропонують інтерактивні форми роботи 
педагога з сім’єю (Є. Арнаутова, Г. Годіна, Т. Маркова). 

Мета статті: висвітлення системи педагогічної роботи з формування 
художньо-естетичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку на засадах 
взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. Педагогіка визначає художньо-
естетичне виховання дітей дошкільного віку як цілеспрямований процес 
формування творчо активної особистості дитини, здатної сприймати і 
оцінювати прекрасне в житті та мистецтві [1, с. 53].  

На початковому етапі формування художньо-естетичних уявлень у 
дітей 5-го року життя на засадах взаємодії дошкільного навчального закладу і 
сім’ї для забезпечення умови усвідомлення батьками значущості художньо-
естетичного виховання дітей та оволодіння ними достатнім рівнем художньо-
естетичних знань використовують педагогічну просвіту батьків: індивідуальні 
консультації, бесіди, ознайомлення з науково-методичною літературою, 
батьківські збори та інше. 

Наочно-інформаційні форми покликані сприяти поширенню певного 
інформаційного матеріалу серед батьків.  

Основною наочно-інформаційною формою взаємодії дошкільного 
закладу з батьками є створення інформаційного стенду. На ньому розміщують 
конкретні поради та рекомендації для батьків з естетичного виховання 
дошкільників, фотографії з життя дітей відповідно до теми (наприклад, 
фотозвіт про екскурсію дітей до музею, присвячену вивченню тем 
«Вишивка», «Писанкарство», «Декоративний розпис») [2].  

Тематичні виставки, які розміщують у батьківському куточку на 
спеціальних полицях, дозволяють знайомити батьків із матеріалом про різні 
види народних ремесел, їх особливості та історію виникнення.  
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У дитячому саду, в груповій кімнаті або залі, влаштовують виставки 
художніх творів на ту чи іншу тему або з творів певного виду мистецтва: 
естампи, ілюстрації, скульптура та ін. Розглядаючи картинки або скульптуру, 
пропонують визначити, що зображено, впізнати знайомі предмети і явища, 
знайомитися з тими, яких раніше не знали.  

Діти набувають уміння сприймати твори різного змісту, пейзажів, 
визначали, яку пору року зображено, що харакерно для осені і весни, які 
фарби вибрав художник для їх передачі, як зображені зимовий холод, 
хуртовина, осінній вітер. У результаті майстер-класів для батьків, бесід 
«Мистецтво в нашому житті», обміну думками, враженнями, проведення 
сумісних ігор «Здогадайся, до майстерні якого художника завітали гості» і т. 
ін., діти починають помічати картини поза дитячим садком, розповідають про 
їхній зміст вихователю.  

Для того щоб залучити батьків до художньо-естетичного виховання 
дітей та до активної взаємодії, систематично організовують виставки дитячих 
робіт, проводять консультації щодо організації спільної творчої діяльності 
батьків з дітьми, знайомлять батьків з іграми, спрямованими на розвиток 
художньо-естетичних уявлень. Ефективною формою взаємодії дошкільного 
закладу з батьками є семінари-практикуми та тренінги для батьків [3]. 

Розширенню можливостей естетичного виховання дітей у сім’ї, 
сприяють: книжка, кіно, телепередачі, слухання художніх творів у 
аудіозаписах. Дітей у сім’ї прилучають до музики через слухання творів та 
навчання гри на музичних інструментах, відвідування художніх музеїв, 
придбання дітям книжок, перегляду театральні вистав, кіно, організації 
колективного прослуховування музики і виконання пісень у сімейному колі. 

При організації і проведенні методично-консультаційної роботи з 
батьками з питань художньо-естетичного виховання дітей, використовують 
мультимедійні презентації, які розкривають різні питання художньо-
естетичного виховання дошкільників і містять матеріал спеціально для 
перегляду дітьми разом із батьками, наприклад, про формування уявлень про 
образотворче (графіка, живопис, скульптура) та архітектурне мистецтво, 
досвід активного долучення до музичної культури, образотворчого, 
хореографічного, кіномистецтва, театру, декоративно-прикладного 
мистецтва, для подальшого залучення дитини до мистецтва музики вдома, в 
концертних залах, театрах. 

Для активізації у дітей інтересу до художньо-естетичної діяльності 
разом із батьками відвідують парк, художній музей, проводять бесіди за 
участю дітей із запрошеними художниками-майстрами, де батьки та діти 
можуть ознайомитися з методами навчання дітей художнім умінням.  

При формуванні художньо-естетичних уявлень дітей на наступному 
етапі, ознайомлюють їх з різноманітними жанрами фольклорних та 
авторських творів, їх характерними особливостями, виховують інтерес до 
краси художнього слова; пропонують цікаві оповідки та казки про музичні 
інструменти. Музично-рухові імпровізації, етюди, ритмічні та музичні ігри; 
спільні ігри «діти-батьки-вихователі» («Весела пісенька», «Впізнай за 
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голосом»), «Світ музики», «На чому грали наші предки» сприяють 
формуванню художньо-естетичних уявлень. 

На занятті, присвяченому творчим професіям скульптора, архітектора, 
дизайнера, інформують про професії за допомогою вправи «Новосілля»: дітям 
пропонують намалювати свої портрети й «поселити» їх у будинок, який всі 
разом розфарбовували. Вдома з батьками пропонують створити план 
фантастичної будівлі в місті (селі). 

Ознайомлюючи з історією виникнення ремесел, основними етапами 
виробництва, специфічними сировинними матеріалами та спеціальним 
обладнанням (прядка, ткацький верстат), пропонують дітям запитати у 
батьків та рідних, чи вміють вони виготовляти вироби власними руками 
(вишивати, в’язати, плести мереживо), і розповісти про це в дошкільному 
закладі. 

На наступному етапі роботи з формування художньо-естетичних 
уявлень на засадах взаємодії дошкільного закладу і сім’ї пропонують 
заповнити альбом мистецьких досягнень родини в цілому і персонально 
дитини, використовуючи описові характеристики-портрети «Наш малюк у 
світі літератури, театру», сценарії спільних мистецьких вечорів і свят, які 
пропонують батьки, створюючи їх самостійно, або разом з дітьми. 

Під час театрально-ігрової діяльності дошкільники набувають 
художньо-естетичних умінь та навичок, вчаться працювати з різними 
театральними ляльками: водити їх, озвучувати, передавати характер 
персонажа; виражати почуття героїв у міміці та жестах, обігрувати сюжети 
улюблених казок через гру-драматизацію та різні види театрів. Разом з 
батьками можна підготувати для дітей лялькові вистави. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Забезпечення 
координаційної взаємодії з родинами задля формування художньо-естетичних 
уявлень вихованців передбачає використання різних форм і методів 
залучення батьків до співпраці. 
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Анотація. Розглянуто психолого-педагогічну літературу з проблеми 
формування художньо-естетичних уявлень у дітей. Визначено роль 
взаємозв’язку та охарактеризовано форми і методи взаємодії дитячого 
закладу і сім’ї у формуванні художньо-естетичних уявлень.  
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Annotation. Psychological and pedagogical literature on the problem of 
forming children’s artistic and aesthetic visions was analysed. The role of mutual 
connections of preschool educational establishment and family was defined; forms 
and methods of their connections in forming artistic and aesthetic visions were 
characterized.  
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Постановка проблеми. Підвищений інтерес науковців та педагогів-
практиків до використання засад художнього краєзнавства в роботі з дітьми 
старшого дошкільного віку, пов’язаний, перш за все, з реалізацією такого 
важливого напряму роботи, як патріотичне виховання. Неадекватна оцінка 
педагогічних можливостей художнього краєзнавства та його безсистемне 
використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (тут і далі – 
ЗДО) значно зменшує ефективність процесу патріотичного виховання дітей. 
Саме тому потреба наукового підходу до розробки цієї проблеми з 
урахуванням умов, у яких перебуває суспільство та сучасні ЗДО обумовила 
актуальність даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових працях 
сучасних дослідників Р. Берези, А. Богуш, Н. Гавриш, П. Ігнатенка, 
В. Поплужного, М. Качур, М. Косарєвої, О. Красовської, А. Крицької, 
М. Стельмаховича, Б. Ступарика, Г. Шевченко, Л. Штефан, П. Щербаня та ін. 
розкрито особливості патріотичного виховання дітей різного віку. Окремі 
аспекти використання засад художнього краєзнавства в роботі з дітьми 
здійснено А. Гончаренко, В. Лаппо, С. Матвієнко, А. Торховою та ін.  

Мета статті: розкриття критеріїв, показників та рівнів патріотичної 
вихованості дітей старшого дошкільного віку, набутої за використання засад 
художнього краєзнавства. 

Виклад основного матеріалу. Період дошкільного дитинства за 
своїми психологічними характеристиками найбільш прийнятний для 
виховання основ патріотизму, так як дитину-дошкільника відрізняє 
необмежена довіра до дорослого, наслідуваність, навіюваність, емоційна 
сприйнятливість (відгук) та щирість почуттів. Як зазначає дослідниця 
Л. Кокуєва, особливості пізнання навколишньої дійсності виражаються в 
тому, що світ не тільки стійкий у сприйнятті дитини, а й може виступати як 
релятивний (все може стати всім); формуються основи символічної функції 
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свідомості, розвиваються сенсорні та інтелектуальні здібності [1, с. 26]. 
Дитина починає любити свою країну вже після того, коли ніби 

«зростається» зі своєю родиною, знайомиться з природою, культурою, мовою, 
традиціями свого рідного краю, при цьому батьки, спосіб життя родини мають 
провідне значення у становленні особистості малюка. Саме такий підхід у 
виховній практиці враховує головні принципи виховання, які дозволяють 
закладати фундамент основ духовності дошкільника, використовуючи багатий 
культурний потенціал регіону та його історичну спадщину.  

За С. Матвієнко, саме природність та невід’ємність від людського життя 
дозволяють визначити ці складові регіональної культури як важливі засоби 
виховання та розвитку особистості. «Вагомими елементами регіональної 
культури постають народні традиції, які визначаються як засіб засвоєння 
культурного простору регіону. Традиції дозволяють знайомитися не тільки із 
способом життя народу, який заселює регіон, але й розкривати яскраву 
самобутність культур, що межують, їх внутрішню істотну схожість» [2, с. 36]. 

Задля практичного вивчення проблеми патріотичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку засобами художнього краєзнавства нами було 
розроблено відповідні критерії та їх показники, якими є: інформаційно-
змістовий критерій (з показниками: знання про народні традиції, обряди, 
пам’ятки культури; знання про спадщину відомих митців рідного краю). 
Емоційно-ціннісний критерій виявляється в інтересі до артефактів культури 
рідного краю, в бажанні дітей опановувати художні цінності краю; в здатності 
ідентифікувати себе як носія культури народу та культури рідного краю й 
пишатися цим. Діяльнісно-творчий критерій виявляється в сформованості 
особистісного художньо-краєзнавчого досвіду, в умінні опанування 
мистецькою спадщиною рідного краю. 

З метою вивчення реального стану патріотичної вихованості дітей 
старшого дошкільного віку засобами художнього краєзнавства було 
проведено експериментальне дослідження, в ході якого було використано ряд 
діагностичних методик у напрямах роботи зі старшими дошкільниками та 
педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти: 

– індивідуальна бесіда зі старшими дошкільниками, спрямована на 
визначення рівня усвідомлення ними поняття «патріотизм»; 

– колективна бесіда з дітьми, спрямована на визначення їхніх знань про 
історію та культуру рідного міста;  

– цілеспрямоване спостереження за емоційними проявами дітей під час 
спілкування з об’єктами художнього краєзнавства;  

– вивчення продуктів творчої діяльності дітей щодо з’ясування 
відтворення елементів культури рідного в творчих роботах дітей;  

– вивчення методичної документації щодо з’ясування використання 
форм художнього краєзнавства в освітньому процесі ЗДО;  

– анкетування вихователів щодо з’ясування їхньої професійної 
діяльності з реалізації засад патріотичного виховання в роботі з дітьми;  

– спостереження за діяльністю вихователя щодо використання ним 
засад художнього краєзнавства.  
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У дослідженні брали участь 32 дитини старшої групи та 14 вихователів 
ЗДО № 1 м. Ніжина. Аналіз стану практики ЗДО виявив: робота щодо 
проведення з дітьми заходів художнього краєзнавства, знаходиться на 
недостатньому рівні. Чинники, які визначили негативний вплив на даний 
процес: слабка організаційно-методична база щодо повномірної та ефективної 
його організації; невмотивованість педагогів на використання засад дитячого 
художнього краєзнавства; обмеженість форм краєзнавства (як прямого, так і 
опосередкованого). Не сповна використовується такий напрям роботи, як 
відвідування музеїв та інших об’єктів культури та історії за заздалегідь 
складеною програмою. Робота з художнього краєзнавства, яка проводиться у 
даному ЗДО, має безсистемний й дещо застарілий підходи. Заклад дошкільної 
освіти має гарне територіальне розташування в центрі міста, проте не повною 
мірою використовує ці переваги в організації краєзнавчої роботи. Переважно, 
це відбувається через перезаповнення організації життєдіяльності дітей 
різноманітними формами роботи, які можна було б проводити в більш холодну 
пору року. На основі визначених компонентів були схарактеризовані три його 
рівні відносно старших дошкільників: достатній, задовільний, низький. 

Достатній рівень характеризується тим, що в дітей сформовані знання 
про культуру рідного краю, діти знають народні традиції, називають народні 
обряди, знають про народні звичаї, називають пам’ятки культури, володіють 
знаннями про народний фольклор; у дітей сформовані уявлення про 
спадщину митців, життя яких пов’язане з рідним містом, діти знають види 
народного декоративно-ужиткового мистецтва рідного краю; вони мають 
інтерес до елементів культури малої батьківщини, у них наявні бажання 
опановувати художні цінності рідного краю. Діти цього рівня мають 
домірний до віку особистісний художньо-краєзнавчий досвід та уміння щодо 
опанування мистецькою спадщиною рідного краю.  

Задовільний рівень характерний для дітей, у яких знання про 
культуру рідного краю не досить широкі, діти знають лише деякі народні 
традиції, обряди та звичаї, можуть назвати декілька пам’яток культури 
рідного міста. Діти цього рівня володіють поверхневими знаннями про 
фольклор; вони можуть назвати лише декілька імен відомих митців; не мають 
вираженого інтересу до елементів культури рідного краю; у них 
спостерігаються спонтанні бажання опановувати художні цінності рідного 
краю; у дітей наявний деякий особистісний художньо-краєзнавчий досвід та 
уміння щодо опанування мистецькою спадщиною рідного краю, проте він не 
визначає системності у роботі.  

Низький рівень характерний тим, що знання дітей про культуру 
рідного краю не достатні, дошкільники практично не знають народних 
традицій, звичаїв та обрядів, можуть назвати лише 1-2 пам’ятки культури 
рідного міста. Знання про фольклор фрагментарні; діти цього рівня не мають 
інтересу до елементів культури рідного краю; у дітей відсутній особистісний 
художньо-краєзнавчий досвід, вони не мають вмінь щодо опанування 
мистецькою спадщиною рідного краю.  

Результати констатувального експерименту засвідчили, що більша 
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частина дітей старшого дошкільного віку перебували на задовільному і 
низькому рівнях сформованості знань про культуру рідного краю.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проблема 
патріотичного вихованні дітей дошкільного віку визначає свою актуальність і 
потребує подальших теоретичних та експериментальних пошуків тих засобів, 
які визначать свою ефективність. З огляду на недостатню наукову розробку 
питань, які стосуються використання засад художнього краєзнавства, у даній 
нами було надано результати проведеного експерименту (на 
констатувальному рівні) з даної проблеми. 
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Анотація. У статті представлено результати експериментального 
дослідження щодо використання засад художнього краєзнавства у 
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ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Галайчук Марія, студентка Рівненського державного гуманітарного 
університету. 

Науковий керівник: Н. М. Горопаха, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної т корекційної) імені проф. 
Поніманської Т. І. 

 

Постановка проблеми. Використання проблемних методів для 
формування природничо-екологічної компетентності старших дошкільників. 
Актуальність проблемного навчання полягає в тому, що воно на відміну від 
традиційного стає джерелом учнівського самостійного пошуку, забезпечує 
розвиток пізнавальної діяльності дітей, їхньої творчої активності. Воно 
спрямоване на те, щоб сформувати в дітей необхідну систему знань, умінь і 
навичок, а також досягти високого рівня інтелектуального розвитку школярів, 
розвивати здатності до самонавчання та самоосвіти. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням означеної 

проблеми займалися: Н. Горопаха, Н. Глухова, Н. Кондратьєва, Н. Кот, 

Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, В. Скребець, В. Фокіна, Н. Яришева. Їхні 

дослідження доводять, що екологічне виховання – систематична педагогічна 

діяльність, спрямована на розвиток у людини культури взаємодії з природою. 

Основним завданням екологічного виховання є не лише нагромадження, 

систематизація, використання екологічних знань, а формування екологічної 

культури дитини. 

Аналіз сучасних наукових досліджень доводить, що невід’ємною 
складовою частиною процесу дошкільної освіти виступає ознайомлення дітей 

з природою, результатом якого має стати формування природничо-екологічної 

компетенції. Сутність цього поняття визначена у Базовому компоненті 

дошкільної освіти [2]. Завдання та зміст навчально-виховної роботи з 

дошкільниками, спрямованої на формування природничо-екологічної 

компетенції, встановлює освітня лінія «Дитина в природному довкіллі». 

Проблемне навчання характеризується творчою, а не репродуктивною 

діяльністю дошкільників. Саме завдяки проблемному навчанню дошкільники 

мають можливість самореалізуватися в ході навчання [1, с. 13]. 

У пізнавальну діяльність дошкільника вихователь повинен включати 

запитання та завдання, які активізують самостійну думку, спонукають до 
розмірковування [5, c. 62–63]. 

Екологічна освіта старших дошкільників, організована у формі 

проблемного навчання, може включати і елементи самостійної дослідницької 

роботи дітей. В. Маршицька вважає, що найефективніший у цьому плані є так 

званий «метод екологічних проектів». Це, по суті, досить складна форма 

пізнавальної діяльності, побудована за законами проведення наукових 

пошуків. Використовуючи метод проектів у екологічному вихованні, ми не 

просто ставимо дитину перед проблемою, яку їй самостійно слід розв’язати, 

ми перетворюємо її навчальну діяльність із репродуктивної діяльності на 

творчу [4]. 

Н. Яришева наголошувала на тому, що інформація, яку отримують діти 
про зв’язок рослинного і тваринного світу з умовами життя, допомагає дітям 

зрозуміти зв’язки у природі, закладає системні знання, що є основою 

екологічного виховання. Інформація про значення рослин та тварин, зокрема 

в житті людини, важлива передусім для формування ціннісних орієнтацій  

[5, c. 65]. 

Н. Горопаха підкреслює, що саме у природничому та екологічному 

матеріалі легко відшукати багато цікавих і доступних для самостійного 

розв’язання дітьми проблем. У ході пізнання природи також можна створити 

ряд проблемних ситуацій, в яких діти постають перед самостійним вибором 

того чи іншого варіанту екологічно доцільної поведінки. Автор вважає, що 

проблемно-пошукові методи слугують для розкриття дітьми властивостей 

об’єктів і явищ природи, самостійного виявлення зв’язків та залежностей у 
природі, засвоєння екологічної суті правил поведінки у природі [3, c. 62–63]. 
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Мета статті: висвітлити педагогічні умови застосування проблемних 

методів у екологічній освіті дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. В ході проведеного експерименту, ми 

ознайомилися з особливостями організації вихователем дошкільного закладу 

екологічної освіти дітей, а також виявили рівень сформованості екологічного 

мислення та екологічно-доцільної поведінки дітей 5-6 років. У дослідженні 

брали участь вихованці старшого дошкільного віку, з яких було сформовано 

експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи. На констатувальному етапі 

були використані бесіда за містом «Казки про річку», обговорення 
проблемних ситуацій та методика «Економимо водичку», основа якої 

полягала в залученні дитини до обговорення ілюстрацій проблемного змісту. 

Діти з високим рівнем екологічного мислення (таких виявилося лише 20%) 

чітко, швидко відповідали на запитання, демонстрували не лише правильні 

знання про навколишній світ та про правила поведінки у природному 

середовищі й із природними об’єктами, а й аргументували свою відповідь, 

могли виділити у зображеному сюжеті проблемні моменти, аналізували їх. 

Діти, рівень знань яких ми оцінювали як середній, допускали незначні 

неточності у відповідях, оцінювали правильно зображену ситуацію, але не 

завжди могли пояснити її, побачити проблемні моменти їм вдавалося лише з 

допомогою дорослого, хоча у деяких ситуаціях вони і самостійно звертали 
увагу саме на проблемний зміст ілюстрації. Таких вихованців у обох групах 

було найбільше, загальна кількість їх становить 54%. Діти, знання яких 

відповідають низькому рівню (26%), часто допускали помилки при відповідях 

навіть на прості запитання, не могли оцінити ситуацію, дати відповідь на 

питання.  

На формувальному етапі експерименту процес екологічного виховання 

старших дошкільників включав такі проблемні методи, як екологічний 

тренінг, мовні логічні завдання екологічного змісту, складання екологічних 

карт, екологічні ігри (моделювання екосистем, ігри-змагання, ігри-подорожі 

тощо), метод екологічного проекту. При цьому ми виходили з припущення, 

що використання проблемних методів екологічної освіти дітей дошкільного 
віку вимагає формування у дошкільників дослідницьких умінь (бачити 

проблему, аналізувати описану ситуацію, висувати гіпотези щодо шляхів 

розв’язання проблеми, перевіряти свої твердження, доводити власну думку 

тощо), поєднання проблемних методів з традиційними (спостереженнями, 

розповідями, бесідами тощо), використання ігрової форми створення 

проблемних ситуацій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 

дослідження підтвердило, що у формуванні екологічної компетентності 

дошкільників важливо використовувати методи, які вимагають від дитини 

вищого рівня самостійної пізнавальної активності. Зокрема, такими є 

проблемні методи, застосування яких вправляє дітей у самостійному 

встановленні екологічних взаємозв’язків, вчать аналізувати різноманітні 
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ситуації взаємодії людини з природою, розуміти сутність правил поведінки в 

природі. 
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доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології.  

 

Постановка проблеми. Державна політика України у сфері освіти 
спрямована на її реформування. Головна увага привернута до дитини як до 
суб’єкта життєдіяльності. Сенсорне виховання, спрямоване на формування 
повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання 
світу, першим ступенем якого є життєвий емпіричний досвід. Розумове, 
естетичне й етичне виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного 
розвитку дітей, тобто наскільки дитина чує, бачить, відчуває оточуючий світ. 

Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і 
сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших 
пізнавальних процесів (мислення, пам’ять, уява). Розвинена сенсорика – 
основа для удосконалення практичної діяльності дитини.  

Провідну роль у сенсорному розвитку дитини відіграє ознайомлення із 
сенсорними еталонами і способами їх використання. Засвоєння сенсорних 
еталонів значно розширює сферу пізнання дитиною властивостей, 
взаємозв'язків між ними. Засвоєні в ранньому дитинстві уявлення про 
властивості предметів починають відігравати роль зразків, з якими вона 
порівнює властивості нових предметів у процесі їх сприймання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблеми 
сенсорного розвитку дошкільників займалися такі видатні педагоги і 
психологи як З. Богуславська, Л. Венгер, О. Запорожець, А. Катаєва, 
М. Подд’яков, А. Усова, Ш. Абдуллаєва, М. Кистяковская, Н. Карпінська, 
С. Новосьолова та інші.  

Видатні зарубіжні вчені в галузі дошкільної педагогіки Ф. Фребель, 
М. Монтессорі, О. Декролі справедливо вважали, що сенсорне виховання, 
спрямоване на забезпечення повноцінного сенсорного розвитку, є однією з 
основних сторін дошкільного виховання. 

Зміст сенсорного виховання в закладі дошкільної освіти полягає в 
ознайомленні дітей із сенсорними еталонами й навчанні їх способів 
обстеження предметів. 

О. Проскура вважає, що забезпечення засвоєння дітьми сенсорних 
еталонів, означає формування у них уявлень про основні різновиди 
властивостей предмета (його кольору, форми, величини). А засоби 
порівняння властивостей предметів з еталонами (зразками) – це і є засоби 
обстеження властивостей предметів [4, с. 26].  

Р. Немов зауважує, що активізація сенсорної сфери може бути 
побічним підсумком будь-якої діяльності, може відбуватися стихійно і на 
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підсвідомому рівні, характеризує надбання людиною нових психологічних 
якостей та властивостей [2, с. 387].  

Мета статті: здійснити аналіз досліджень з проблеми формування 
сенсорних еталонів у дітей 4-го року життя; визначити вплив дидактичної гри 
на формування сенсорних еталонів у дітей молодшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Сенсорні (лат. sensorium – орган чуттів) 
еталони – вироблені людством уявлення про основні властивості і 
відношення предметів і явищ навколишньої дійсності. Ці еталони 
функціонують як загальноприйнятий зразок властивостей і відношень 
предметів. Наприклад, при сприйнятті форми сенсорними еталонами є 
геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, овал, циліндр тощо), кольору – 
сім кольорів спектра, а також білий та чорний. У природі існує розмаїття 
форм і барв, однак людство упорядкувало їх у певну систему. Оволодіння 
сенсорними еталонами дає змогу сприймати навколишній світ крізь призму 
суспільного досвіду. Отже, дитина привчається бачити властивості предметів 
як різновиди або поєднання відомих зразків [3, с. 249]. 

Забезпечити засвоєння сенсорних еталонів – означає сформувати 
уявлення про основні різновиди кожної властивості предмета (колір, 
величина, форма тощо). Однак безпосередньо такі уявлення не зможуть 
керувати сприйманням, якщо дитина не знає способів обстеження предметів – 
встановлення, якому зразку відповідає властивість певного предмета, з яким 
вона має справу – у грі, на занятті, у процесі спостережень, розваг. Цим 
способам дитину потрібно вчити спеціально. 

Ознайомлення дітей з сенсорними еталонами відбувається в певній 
послідовності. Спочатку дошкільнят ознайомлюють з основними зразками, а 
пізніше – з їх різновидами. При цьому різні еталони слід порівнювати між 
собою, і спочатку нехай їх називає дорослий, а вже потім – дитина. Лише так 
вони надійно закріпляться в пам’яті [1, с. 7]. 

Важливе значення у формуванні сенсорних еталонів у дітей 
дошкільного віку має ігрова діяльність. Вона є провідною діяльністю дитини-
дошкільника, завдяки якій відбуваються найголовніші прогресивні зміни у 
психіці дитини і всередині якої розвиваються психічні процеси, що готують 
перехід дитини до нового, вищого ступеня її розвитку.  

Гра має свої закони розвитку, кожному віку відповідає певний етап. 
Розвиваючись, вона піднімає дитину на новий щабель усвідомлення світу 
предметів, світу людських відносин. У дошкільній педагогіці дидактичні ігри 
та вправи вважаються основним засобом сенсорного виховання. На них 
майже повністю покладається завдання формування сенсорного розвитку 
дитини: знайомство з формою, розміром, кольором, простором, звуком. 

Граючи, дитина активно прагне щось дізнатися, шукає, виявляє 
зусилля діяти і знаходить, збагачується її духовний світ. Все це сприяє 
розумовому і загальному розвитку дитини. У дидактичній грі дитина не лише 
отримує, а й узагальнює та закріплює знання, розвиває пізнавальні здібності, 
засвоює раціональні засоби і способи розумової діяльності. 
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Дидактична гра – система впливів, спрямована на формування у 
дитини потреби у знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх 
новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок [3, с. 169]. 

Будь-яка дидактична гра має навчальну мету. Тому основним її 
компонентом є дидактичне завдання, сховане від дитини в ігровому завданні. 
Дошкільник не просто грається, а бере участь у процесі стихійного навчання. 
Своєрідність дидактичної гри полягає в раціональному поєднанні 
дидактичних та ігрових завдань.  

Сенсорні дидактичні ігри (як і інші дидактичні ігри) містять, з одного 
боку, вікові, моральні мотиви, а з іншого – принцип добровільності, право 
самостійного вибору, самовираження. 

Для реалізації основних завдань сенсорного виховання молодших 
дошкільників, зокрема формування уявлень про сенсорні еталони, доцільно 
використовувати наступні дидактичні ігри та вправи: 

– колір: «Назви колір», «Який предмет зайвий», «Добери за кольором», 
«Добери предмети одного кольору», «Допоможи зайчику», «Збери квітку», 
«Чарівна хмаринка», «Допоможи котику», «Веселі сніговички», «Ляльки-
неваляйки», «Одягни ляльку» та інші; 

– розмір: «Хто більший», «Добери колеса до машин», «Знайди таку ж 
стрічку», «Лялька велика і мала», «Різні м’ячики», ігри-пазли тощо. 

– форма: «Знайди таку ж іграшку», «Добери за формою», «Прикрась 
ляльці плаття», «Виросла ялинка», «Чарівні м’ячики», ігри-пазли, «Збери 
ягідки» та інші. 

Важлива роль у процесі формування уявлень про сенсорні еталони у 
дітей 4-го року життя належить дорослим, які допомагають дітям оволодіти 
виробленою людством системою сенсорних еталонів, формувати перцептивні 
вміння, розвинути сенсорні можливості в процесі наповнення діяльності 
змістом. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
можна зробити висновок, що формування в дитини уявлень про сенсорні 
еталони має дуже важливе значення для подальшого її розвитку. Важливу 
роль у формуванні уявлень про сенсорні еталони в дітей молодшого 
дошкільного віку відіграє дидактична гра. Саме діяльність у формі гри здатна 
допомогти дитині перейти від простого сприйняття предметів до поступового 
усвідомлення їх значення. 
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Анотація. Здійснено аналіз досліджень з проблеми формування 
уявлень про сенсорні еталони в дітей молодшого дошкільного віку. 
Акцентовано увагу на використанні гри як ефективного засобу сенсорного 
виховання дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: сенсорне виховання, сенсорні еталони, дидактична гра, 
молодший дошкільний вік. 

Annotation. The analysis of researches on a problem of formation of 
representations about sensory references of preschool age children is realized. The 
attention on the usage of games as an effective means of touch (sensory) education 
of preschool children is focused. 

Key words: sensory education, sensory standards, didactic game, younger 
preschool age. 

 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Галів Віталія, магістрантка дошкільної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник: В. В. Городиська, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення національна система 
освіти передбачає, насамперед, широке використання народної педагогіки, 
культури, усної народної творчості, зокрема фольклору як засобу морально-
етичного виховання [9, с. 4]. Учені (Г. Волков, В. Кузьменко та інші) 
зазначають, що народний фольклор – це універсальна педагогічна система, в 
якій тисячоліття народного досвіду вже відібрали самі природні й необхідні 
форми розвитку мови, музичних здібностей, логічного й образного мислення, 
трудових навичок, естетичних та моральних ідеалів [6]. Як явище складне і 
синтетичне фольклор увібрав у себе елементи різних видів духовної культури. 
Саме тому народна творчість є предметом вивчення не тільки фольклористів, 
а й етнографів, мовознавців, літературознавців, педагогів і представників 
інших галузей науки [12, с. 8–9]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній 
фольклористиці немає одностайності щодо змісту терміна «фольклор». Так, 
учені визначають фольклор як «одну з найтриваліших і всеохоплюючих 
систем духовного життя народу, тісно пов’язану з народним побутом (як 
окремою системою), з літературою (яка, зрештою, витворилась із фольклору і 
зберігає з ним тісний зв’язок на всіх етапах свого розвитку) тощо» 
(С. Мишанич) [8, с. 263]; як народну творчість, в якій «художнє відображення 
дійсності відбивається у словесно-музично-хореографічних формах 
колективної народної творчості, що виражають світогляд людей і нерозривно 
пов’язані з їхнім життям і побутом. У ній відбито світоглядні, етичні й 
естетичні погляди народу» (В. Гусев) [3, с. 15]. 

Виникнувши на загальнослов’янській основі, розвиваючись в умовах 
взаємозв’язку українського та інших слов’янських народів (зокрема, 
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російського та білоруського), український фольклор відобразив історію, 
працю й побут українського народу, його ідеали, боротьбу проти соціальної 
несправедливості в їх історичних змінах. Як єдиний засіб відображення явищ 
життя й художніх знань народу, як до появи писемності, так і згодом, 
фольклор передавав з покоління в покоління життєвий досвід народу, його 
мудрість, етику, кращими своїми образами, в яких були втілені благородні 
риси – патріотизм, хоробрість, чесність, людяність, сприяв вихованню 
наступних поколінь [4, с. 4–5]. 

На думку С. Русової, народний фольклор (казки, приказки, загадки, 
легенди) – все це багатий матеріал для ілюстрації початкового навчання. Вони 
низкою яскравих перлинок обгорнуть перші кроки виховання дітей у закладі 
дошкільної освіти, викличуть до роботи її фантазію, утворять національно-
естетичну атмосферу, природно прив’язуючи дитину до рідного терену. 
Педагог наголошувала на постійному використанні народної літератури 
(казки, пісні, старовинні оповідання, поеми, легенди, історичні пісні) у 
моральному вихованні дітей дошкільного віку [11, с. 112–113].  

За словами О. Ольжича, дошкільне виховання повинно бути 
національним, а його змістом і виховним матеріалом має стати українська 
народна культура, оскільки саме вона забезпечує дитині «тривалий і 
потужний зв’язок з національною стихією» [10, с. 132]. За О. Ольжичем, уже 
в дошкільному віці починається формування характеру дитини і вже тоді 
потрібно «прищеплювати їй засади нашого, національного світовідчуття й 
моралі» [там само, с. 133]. Учений зазначав, що почуття національного має 
бути «виплекане» вже в цьому віці і завершувати суспільне виховання 
дитини. Серед засобів морально-етичного виховання О. Ольжич радить 
використовувати народні іграшки, твори українського фольклору, насамперед 
байки, казки та народні пісні. Як бачимо, ці поради і рекомендації є вельми 
актуальними і своєчасними в умовах сьогодення.  

Сучасні науковці (А. Богуш, А. Марушкевич, О. Монке та інші) 
наголошують, що українська усна народна творчість – найбільш широко 
вживане джерело виховання та навчання дітей. За словами А. Богуш, 
фольклор – один з основних засобів морально-етичного виховання: «діти, 
виховані на фольклорі, здебільшого є чутливішими до художньо-образного 
слова... розвиток дитини поза фольклором тільки в межах побутового 
спілкування... гальмує розвиток духовного начала, містить небезпеку 
закріплення підсвідомої орієнтації вже змалку переважно на задоволення 
утилітарних потреб» [1, с. 6]. 

Дослідники (В. Бойко, Л. Кіліченко, П. Лещенко, І. Проценко та інші) 
наголошують, що дитячий фольклор умовно поділяється на три групи: 
1) тексти, створені дорослими для дітей; 2) твори, які перейшли у дитячий 
фольклор із загального фольклорного доробку; 3) твори самих дітей. 
Основним критерієм відбору є функціональний аспект: твори, що 
виконуються лише в дитячому середовищі, а також ті, які не передбачають 
інших слухачів і виконуються дорослими тільки для дитини, переважно 
немовляти, чи віком до 4-6 років. В окремих випадках чітка межа між ними 
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стирається, тобто є жанри, які не можна однозначно зарахувати в ту чи іншу 
групу. Кожна з цих груп, виділена на основі походження жанрів, має свої 
особливості, поділяється на менші підгрупи і цикли [7, с. 568–569]. 

Мета: здійснити аналіз досліджень з проблеми морально-етичного 
виховання старших дошкільників засобом українського фольклору. 

Виклад основного матеріалу. Дитячий фольклор має свою специфіку: 
відповідає віковим особливостям дітей; характеризується поєднанням 
словесного матеріалу з елементами гри, супровідними рухами; здебільшого 
фольклорні твори мають виражене виховне спрямування. 

Найпоширенішими й доступними для дошкільників є забавлянки – 
коротенькі віршики, які виконуються у поєднанні із своєрідними рухами чи 
вправами, якими дорослий пестить дитину, підбадьорює, спонукає до певного 
виду діяльності [2]. Для дітей старшого віку народ створив забавлянки, які 
побудовані уже не на фізичних рухах чи елементах гри, а інтерес дитини 
захоплює сам текст. Він досить простий, щоб дитина могла його зрозуміти, 
однак деякі його елементи збуджують цікавість, сприяють розвиткові уяви чи 
інших видів мисленнєвої діяльності. Це – віршовані казочки з елементами 
сюжетності й оповідальності (напр., «Пішла киця по водицю»). Інколи вони 
можуть виконуватись як пісеньки на прості мелодії. Забавлянки ознайомлюють 
дітей з трудовими процесами, засуджують нероб. У змісті забавлянок 
передаються морально-етичні повчальні мотиви, спрямовані на формування 
майбутнього світогляду, духовності дитини [1, с. 74]. Лічилки – це римовані 
віршики, з допомогою яких перелічуються гравці, поділяються на групи чи 
визначається їхня роль або послідовність участі у грі [1, с. 82]. За допомогою 
лічилок діти вчаться розподіляти ролі у грі, уникаючи суперечок, відтак вони 
спрямовані на виховання морально-етичних категорій дружби і товариськості.  

На думку вчених (В. Вовк, Л. Кіліченко, В. Савченко), найбільш 
імпровізованим жанром дитячої творчості є прозивалки – невеликі римовані 
твори, що є дитячою реакцією в момент сварки чи суперечки на якусь образу 
чи дію. Вони можуть супроводжуватися різними жестами, гримасами, або й 
діями, і є проявом безпосередності дитячого самовираження, її ставлення до 
іншої людини: гніву, незадоволення, ворожості, розпачу тощо. Подібні до 
прозивалок дражнилки – ритмізовані словесні формули, якими діти 
виражають негативне ставлення до іншої дитини, пробуючи викликати в неї 
певну реакцію. Вони коротші, ніж прозивалки і не називають імені 
висміюваного, мають більш узагальнений характер [7, с. 585]. Використання 
прозивалок і дражнилок у морально-етичному вихованні є досить 
суперечливим питанням, оскільки, при нетактовному, недоречному вживанні 
цих фольклорних творів, виникає ймовірність розвитку в дітей негативних 
моральних якостей і неетичної поведінки. З іншого боку, дражнилки і 
прозивалки, при доречному вживанні допомагають навчити дітей з гумором і 
без образ ставитись до цих творів, якщо вони використовуються жартівливо, 
під час гри, а також зрозуміти, що дражнилки і прозивалки не можна вживати 
під час сварки з друзями, з метою образи іншої людини.  

Протилежним до дражнилок та прозивалок є жанр мирилок. Мирилки – 
короткі віршовані твори, які промовляють діти, що посварилися, на знак 
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примирення; є своєрідним обрядом «укладання мирної угоди», як це робили 
дорослі (його імітацією). Мирилки широко використовуються у процесі 
морально-етичного виховання, вони вчать дітей залагоджувати суперечки, а 
відтак сприяють вихованню дружніх стосунків, товариськості, 
доброзичливості, вміння прощати. 

У контексті всього фольклорного фонду розвивалася пареміографія, 
тобто цикл найкоротших жанрів, які в образній формі відбивали найсуттєвіші 
сторони природного середовища, суспільних і родинних взаємин. До 
паремійного фонду українського народу відносять приказки і прислів’я, 
загадки, прикмети, вітання, побажання, афористичні вислови тощо. 

Суто дитячим паремійним жанром є скоромовки – короткі віршики чи 
окремі вислови, суть яких полягає не у змістовому навантаженні, а в такому 
розміщенні слів та звуків, що їх вимова вимагає певних зусиль артикуляції. 
Діти сприймають скоромовки як своєрідну гру, розвагу, бо тексти легко 
запам’ятовуються, адже вони, як правило, ритмізовані, або й римовані. 
Вправляння у вимовлянні скоромовок є мовною вправою, що впливає на 
вироблення культури мовлення [7, с. 588–589]. Хоча основною метою 
скоромовок є вправляння дітей у звуковимові, проте існує невелика кількість 
скоромовок морально-етичного змісту в яких йдеться про засудження лінощів 
(«На печі, на печі»), виховання доброти й слухняності («Дівчина Люба»), 
поваги й допомоги старшим («Семен сказав своїм синам»), гостинності 
(«Гостювати йшла стоніжка»).  

Ще один малий жанр – загадки. Це короткі твори, в основі яких лежить 
дотепне метафоричне запитання, що передбачає відповідь на нього. Вони 
сприяють формуванню мислительних навиків, уміння аналізувати, зіставляти 
явища і факти [там само, с. 588 – 589].  

Прислів’я і приказки здавна широко використовувались у практиці 
морального виховання дітей. Узяті з різних джерел народної словесності на 
основі безпосередніх спостережень над довкіллям, вони відзначаються своєю 
влучністю; увібравши світогляд народу і його багатовіковий досвід, 
становлять невід’ємний пласт народної філософії – скарбницю мудрості. 
Відзначимо, що прислів’я і приказки відрізняються певними структурними 
особливостями. Прислів’я – довершений за змістом вислів, який становить 
граматично й інтонаційно оформлене судження здебільшого у формі 
складного речення, що має двочленну структуру): «Поженешся за двома 
зайцями – жодного не здоженеш». У будь-якому прислів’ї завжди присутній 
«педагогічний момент» – повчальність: під прислів’ям розуміють влучне 
образне висловлення повчального характеру, що типізує всілякі явища життя 
й має форму закінченої пропозиції. Кінцевою метою прислів’їв завжди було 
виховання, вони з найдавніших часів виступали як педагогічні засоби [2, 
с. 41–42]. 

Багато прислів’їв спрямовані на виховання любові до матері, сім’ї, 
поваги до старших, любові до рідного краю («Як матір покинеш, то й сам 
загинеш», «Негідником той називається, хто рідної домівки цурається»). 
Провідними завжди вважалися такі моральні якості, як миролюбність і 
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гостинність, товариська солідарність і вірність щирому другові («Яку дружбу 
заведеш, таке й життя поведеш», «З добрими людьми завжди згоди можна 
дійти»).  

Українські народні пісні – це ліричні поетично-музичні твори, в яких 
відбиті почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим 
життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками [Там само, с. 323]. Народні 
пісні для дітей морально-етичного змісту здебільшого спрямовані на 
виховання слухняної, чесної, працьовитої дитини («Не вчися, коте, красти»), 
яка поважає старших («Летіла зозуля»), дотримується правил гостинності 
(«Місили коровай, місили»).  

У дитячому фольклорі найбільш поширений пісенний жанр – колискові 
пісні, це – ліричні пісенні твори, які виконуються матір’ю (рідше батьком чи 
іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її приспати. У 
минулому подібні пісні виконувались не тільки, щоб приспати дитину, а, як і 
замовляння, привернути до неї дію певних духовних сил, оберегти від зла, 
сприяти її здоров’ю і швидкому ростові [там само, с. 588 – 589]. На нашу 
думку, колискові пісні сприяють вихованню таких моральних якостей, як 
скромність, лагідність, повага до старших («Мати сина колихала», «Ой люлю, 
люлю»). 

Казка як жанр українського фольклору на сучасному етапі є 
найпоширенішим видом усної народної творчості серед дітей, а її високе 
виховне значення оцінювали Л. Дунаєвська, О. Запорожець, О. Потебня, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші. Казка – це епічний твір народної 
словесності, у якому відображені різночасові вірування, погляди та уявлення 
народу у формі структурованої, хронологічно послідовної сюжетної оповіді, 
яка має чітку композиційну будову, яскраво виражену колізію (в основі якої 
лежить протиборство між добром і злом, що завершується перемогою добра) 
[5, с. 29–30]. На нашу думку, казка, сприяє розумовому, моральному й 
естетичному становленню дитини. 

Українські дитячі народні ігри – жанр запозичений з календарно-
обрядового циклу. Це трансформовані, спрощені варіанти народних ігрищ, які 
первісно мали ритуальне значення. Вони становлять єдиний жанр дитячої 
драматургії, тобто вид творчості, де діти грають ролі відповідних персонажів, 
імітуючи їхні рухи, мову, вчинки. Ігри бувають дуже різноманітними, 
найдавніші за походженням – хороводні драматичні ігри, які колись були 
частиною весняного календарного обряду. Основна їх тематика – 
землеробська праця, рухами і словами відтворюються різні її етапи (сівба, 
зростання, збирання) – «Просо», «Мак» тощо. Другу групу становлять 
драматичні мініатюри з імітацією вчинків та поведінки звірів, птахів: квочка 
захищає курчат від шуліки («Шуліка»), кіт ловить мишу («Котик і мишки»). 
Первісно вони могли виконувати роль оберегів, пов’язаних з тотемними 
культами предків-тварин [7, с. 583–584]. У морально-етичному вихованні 
використовуються ігри, які сприяють вихованню дружби, турботи про 
молодших («Щітка»), співчуття і взаємодопомоги («Перепілка»), 
працьовитості («Василь») та ін. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, результати 
досліджень учених дозволили констатувати, що український фольклор не 
тільки невичерпне джерело народної духовності й моралі, а й невід’ємна 
складова виховання дітей дошкільного віку; вчені одностайно радять 
використовувати фольклорні твори в морально-етичному вихованні дітей 
дошкільного віку, особливого значення це набуває на сучасному етапі. 
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Анотація. У статті коротко охарактеризовано сутність народного 
фольклору, усної народної творчості, їх складових, проаналізовано жанри 
дитячого фольклору: забавлянки, лічилки, прозивалки, дражнили, мирилки, 
скоромовки, загадки, прислів’я, приказки, українські народні пісні, казки, 
українські дитячі народні ігри; з’ясовано, що саме український фольклор є 
багатим джерелом народної мудрості, духовності й моралі, а також 
невід’ємною складовою морально-етичного виховання дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: народний фольклор, жанри, національне, морально-
етичне виховання. 
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Annotation. The article briefly describes the essence of folklore, oral folk 
art, their components, and analyzes the genres of children's folklore: amusements, 
lichilky, prozyvalky, drazhnylky, myrylky, tongue twisters, riddles, proverbs, 
sayings, Ukrainian folk songs, fairy tales, Ukrainian children's folk games. It was 
found out that Ukrainian folklore is a rich source of folk wisdom, spirituality and 
morals, as well as an integral part of the moral and ethical upbringing of children 
of preschool age. 

Key words: folklore, genres, national, moral and ethical upbringing. 
 
 
 

СТРУКТУРА ІМІДЖУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Герасимова Валерія, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Л. П. Загородня, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні вимогою часу є створення кожною 
освітньою установою позитивного іміджу. «Імідж закладу дошкільної освіти» 
неоднозначне поняття в сучасній іміджології. Дослідники виокремлюють 
різні складники іміджу ЗДО, проте основними є: імідж керівника, імідж 
колективу, візуальний імідж, імідж освітніх послуг. Чільне місце серед 
компонентів іміджу ЗДО займає імідж педагогічного колективу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття «імідж» було 
запропоноване американським економістом К. Болдингом у 1961 році, але 
термін вперше з’явився у 1806 році в словнику Ноя Вебстера. В Україні 
поняття «імідж» широко увійшло в практику в 90-і рр. ХХ ст., оскільки 
з’явився попит на професійне формування іміджу артистів, спортсменів, 
політиків. 

Сучасні словники тлумачать «імідж» як цілеспрямовано сформований 
образ, покликаний чинити емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з 
метою популяризації, реклами [8]. 

Будь-яка іміджева система – фірма, організація, заклад освіти має свою 
структуру. За М. Піскуновим структура іміджу організації має вісім 
компонентів: 1. Імідж товару або послуги. 2. Імідж споживачів товару. 
3. Внутрішній імідж організації. 4. Імідж засновника і/або основних 
керівників організації. 5. Імідж персоналу. 6. Візуальний імідж організації. 
7. Соціальний імідж організації. 8. Бізнес-імідж організації [6]. 

К. Крутій вважає, що позитивний імідж сучасного закладу дошкільної 
освіти визначає: 1) наявність довгострокової освітньої стратегії; 
2) сприятливий морально-психологічний клімат у колективі, дружня, довірча 
атмосфера, що панує в ньому; 3) захоплений, небайдужий, професійний 
педагогічний колектив; 4) наявність згуртованого дитячого колективу; 
5) культ колективних традицій, проведення «сімейних» свят; 6) постійний 
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саморозвиток колективу, об’єднання спільною справою дитячого, 
батьківського й виховательського колективів; 7) наявність яскравої 
зовнішньої атрибутики: девіз, герб, елементи форми в одязі, власний сайт в 
Інтернеті тощо [5]. 

Більш детально зупинимося на понятті «імідж педагогічного 
колективу». 

Мета статті: схарактеризувати складники іміджу педагогічного 
колективу закладу дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Імідж персоналу – збірний 
узагальнений образ колективу, що розкриває найбільш характерні для нього 
риси. 

Так, М. Піскунов вважає, що для іміджу педагогічного колективу 
характерні такі риси: 1) професійна компетентність: мобільність, акуратність 
у виконанні посадових обов’язків, точність виконання роботи, 
поінформованість, висококваліфікована професійна підготовка; 2) культура: 
комунікабельність, культура мовлення і спілкування, соціально-психологічні 
характеристики вихователів; 3) соціально-демографічні й фізичні дані: вік, 
стать, освіта, зовнішній вигляд [6]. 

Питання структури і сутності поняття «компетентність» у галузі освіти 
вивчають Г. Бєлєнька, Н. Бібік, Л. Бірюк, П. Борисов, В. Кремень, 
Н. Кузьміна, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський, С. Шишов та інші. 

Так, Л. Бірюк за основу пропонує взяти таке визначення 
компетентності (освітньої): «це рівень володіння сукупністю 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 
діяльності), що визначаються відносно певної діяльності – кола предметів і 
процесів – та передбачають необхідність якісно, продуктивно діяти щодо 
них» [2]. 

Професійну компетентність вихователя ЗДО, як зазначає Г. Бєлєнька, 
характеризують його здатність виконувати професійні завдання на основі 
фахових знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних професійно 
значущих якостей, серед яких провідними є любов до дітей, вимогливість, 
емпатія та комунікативність [1].  

Культура мовлення є обов’язковим елементом загальної культури 
людини і її професійного іміджу. Основними комунікативними ознаками 
культури мовлення педагога є володіння комунікативними якостями 
мовлення – правильністю, точністю, виразністю, ясністю, стислістю, 
доцільністю, пестливістю [4, с. 59]. 

Комунікативність вихователя формується під впливом багатьох 
чинників, серед яких переважають професійно-особистісні. Вона утворюється 
внаслідок трансформації професійно важливих знань, вимог і вмінь в 
особистісно значущі для вихователя та виявляється у більш ефективній 
педагогічній діяльності. 

Манера поведінки та спілкування повною мірою характеризує 
внутрішній світ людини, її культуру, моральні та естетичні еталони. 
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Поведінка вихователя має бути адекватною ситуації, зваженою, позитивно 
орієнтованою, діловою, довірливою. 

Важливим компонентом іміджу колективу, емоційним показником 
взаємовідносин його членів є соціально-психологічний клімат. Досліджують 
соціально-психологічний клімат такі вітчизняні вчені: Г. Андреєва, 
М. Боровко,Т. Гура, Є. Гура, М. Молочко та інші.  

М. Боровко визначає соціально-психологічний клімат як відносно 
стійкий психологічний настрій його членів, що проявляється у всіх 
різноманітних формах їхньої діяльності [3]. 

Як основні чинники, що визначають соціально-психологічний клімат у 
колективі, Т. Гура, Є. Гура виділяють такі: 1) глобальне макросередовище: 
сукупність економічних, культурних, політичних та інших умов; 2) локальне 
макросередовище: особливості організації, до якої входить колектив; 3) 
фізичний мікроклімат, санітарно-гігієнічні умови праці; 4) характер 
діяльності: монотонність діяльності, високий рівень відповідальності, 
наявність ризику для здоров’я та життя, стресогенний характер, емоційна 
насиченість – чинники, що негативно впливають на клімат; 5) організація 
спільної праці: чіткість розподілу функціональних обов’язків, відповідність 
особливостей фахівця його професійній ролі, формальна структура групи; 6) 
психологічна сумісність членів колективу як здатність до спільної діяльності, 
в основі якої лежить оптимальне поєднання в колективі особистісних якостей 
його учасників; 7) характер комунікативної організації, комунікативна 
компетентність членів колективу: наявність повної та точної інформації з 
робочих питань, відсутність інтриг, слухів; 8) стиль керівництва [7]. 

Ще одним вагомим складником іміджу колективу ЗДО є зовнішній 
вигляд його членів. У зовнішності вихователя велику роль відіграє 
доглянутість, адекватність, помірність, загальна гігієна, стиль і стан одягу, 
взуття, зачіска, уміння користуватися косметикою та добирати прикраси і 
дрібні деталі костюму [4, с. 44].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, імідж 
педагогічного колективу, як вагомий складник іміджу ЗДО, є 
складноструктурованим утворенням. Його основні компоненти – професійна 
компетентність педагогів, культура мовлення і спілкування, соціально-
психологічний клімат, зовнішній вигляд педагогів. Подальші наукові пошуки 
стосуватимуться дослідження умов формування іміджу колективу закладу 
дошкільної освіти. 
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Анотація. У статті розглядається структура іміджу педагогічного 
колективу закладу дошкільної освіти. На основі аналізу досліджень 
вітчизняних учених подано коротку характеристику основних її складників.  

Ключові слова: імідж, імідж організації, імідж педагогічного 
колективу ЗДО, компоненти іміджу педагогічного колективу. 

Annotation. The author of the article discusses the image of the preschool 
institution pedagogical staff image; especially pays the attention to the structure of 
the image. There is a brief analysis of the scientific researches on this problem in 
the article. 

Key words: image, image of organization, image of pedagogical staff, the 
components of the image. 
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Постановка проблеми. Образотворча діяльність має дуже велике 
значення для всебічного розвитку та виховання дитини. Вона дозволяє дітям 
передати свої думки та переживання, враження про навколишнє життя. У 
процесі образотворчої діяльності створюються сприятливі умови для 
розвитку естетичного сприймання мистецтва, формування емоційно-
позитивного ставлення до дійсності. Ліплення як вид образотворчої 
діяльності сприяє розвитку зорового сприймання, пам'яті, образного 
мислення, дрібної моторики рук, прищепленню практичних умінь і навичок, 
необхідних для подальшого успішного навчання в школі.  
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Однак без систематичної роботи щодо навчання дітей дошкільного 
віку ліпленню, зокрема тістопластики, без педагогічно доцільної організації 
дитячої творчості в умовах дошкільного навчального закладу, втрачається 
цінність та унікальність даного виду образотворчої діяльності, стає 
неможливим процес формування образотворчих умінь та навичок 
дошкільників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про виховне значення 
образотворчої діяльності писали художники, педагоги, психологи 
(А. Запорожець, Є. Ігнатьєв, В. Кузін, Є. Фльоріна, П. Чистяков, Н. Ростовцев, 
Н. Сакуліна, Б. Теплов та ін.). Значення образотворчої діяльності дітей в їх 
вихованні та розвитку різних сторін особистості відзначають і зарубіжні вчені 
(Б. Джефферсон, Е. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберг, К. Роуланд та ін.). В 
останні роки все більше уваги приділяється питанням взаємозв’язку різних 
видів мистецтв у педагогічному процесі (А. Бурова, С. Каган, Б. Юсова, 
Р. Чумічова та ін.). Використання різноманітних технік і матеріалів на 
заняттях з ліплення досліджували такі педагоги, як М. Дубовик, 
Н. Котелянець, Н. Курочкіна, С. Огурцова, Л. Сірченко та інші. Однак, деякі 
аспекти даної проблеми вимагають подальшої розробки. 

Мета статті: розкрити особливості формування образотворчих умінь 
та навичок у дітей дошкільного віку в процесі ліплення з солоного тіста на 
заняттях з образотворчої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Заняття ліпленням є ефективним 
засобом пізнання об’ємно-просторових властивостей предметів та явищ 
дійсності. Тривимірне зображення об’ємних предметів допомагає 
дошкільникам пізнати об’єкти в реальній повноті їх форм. У такій роботі в 
повній мірі реалізуються великі можливості для естетичного і художнього 
виховання дітей [1]. 

У теорії образотворчої діяльності порівняно з малюванням особливості 
ліплення вивчені недостатньо. 

Є. Фльоріна встановлює своєрідність ліплення в генезисі, визначає, що 
сприймання дітьми форми є основним у процесі створення образу. При цьому 
велику увагу приділяє образно-емоційній мові вихователя, яка допомагає 
викликати у дитини асоціації з предметами, фігурами [4]. 

Найповніше проблема художньо-образного начала в ліпленні дітей 
дошкільного віку розкрита в дослідженні Н. Халезової. Вона наголошує, що 
діти використовують багато засобів виразності, якими володіє скульптор, 
хоча їхнє використання залежить від особливостей психічного і фізичного 
розвитку дітей [5]. 

Тістопластика як одна з технік образотворчої діяльності, несе величезні 
можливості для розвитку особистості дитини. Завдання педагога, знаючи і 
грамотно використовуючи ці можливості, побудувати навчальний процес з 
урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей. 

Основною метою навчання ліплення із солоного тіста, як вважає 
І. Ликова, є розвиток творчості дітей. Враження, одержані дітьми з 
навколишнього життя, є основним змістом цієї діяльності. У процесі 
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зображення у дитини закріплюється певне ставлення до зображуваного, 
уточнюються і розширюються знання про навколишній світ. Під час занять 
діти здобувають навички та вміння в роботі з різними матеріалами, у них 
виховується здатність творчо використовувати ці вміння в процесі 
зображення предметів і явищ дійсності [2]. 

Для оцінки сформованості у дітей образотворчих умінь та навичок з 
ліплення пропонуємо використовувати наступні критерії: уміння ліпити 
предмети різної форми (птахів, тварин, людей), використовуючи засвоєні 
раніше прийоми і способи; самостійність виконання завдання. 

Вважаємо, що для кращого формування кожного з визначених 
критеріїв доцільно на заняттях з образотворчої діяльності знайомити дітей з 
технікою тістопластика. Для цього слід організовувати систематичне 
вправляння дітей в різних способах та прийомах ліплення, знайомити з 
властивостями та пластичними можливостями солоного тіста, формувати 
почуття пропорції, форми, розвивати дрібну моторику рук, просторову уяву 
та художній смак. 

Заняття необхідно проводити в спокійній, доброзичливій атмосфері з 
використанням художнього слова, дидактичних ігор та вправ, музичного 
супроводу, цікавих неповторюваних завдань, пальчикової гімнастики та 
різноманітного демонстраційного матеріалу (зразки робіт, твори декоративно-
прикладного мистецтва, ілюстрації, схеми, скульптура малих форм тощо).  

Такі заняття мають бути спрямовані на підвищення сенсорної 
чутливості дітей, вміння тонко сприймати форму, фактуру, колір, вагу, 
пластику, синхронізацію роботи обох рук, формування уміння планувати 
роботу по реалізації задуму, передбачати результат і досягати його, при 
необхідності вносити корективи в початковий задум. 

Навчаючи дітей ліпленню з солоного тіста доцільно планувати різні 
види занять (тематичні, інтегровані, комплексні) та з різних видів ліплення 
(предметне, сюжетне, декоративне). Так під час занять з предметного 
ліплення найбільша увага звертається на формування у дітей умінь добирати 
найбільш доцільні способи та прийоми ліплення предметів відповідно до їх 
будови та форми основних частин. Крім об’ємних фігурок діти можуть 
створювати рельєфні зображення предметів з солоного тіста, закріплюючи 
знайомі прийоми ліплення, вміння прикрашати вироби, передаючи за 
допомогою пластичного матеріалу найбільш характерні особливості будови 
предметів.  

На подальших заняттях розширюються знання дітей про властивості, 
будову та форму предметів, способи відтворення їх у власній творчості, діти 
опановують нові технічні прийоми роботи з солоним тістом, удосконалюють 
вже набуті вміння. Така робота сприяє підвищенню інтересу дітей до занять 
ліпленням, активізації їх розумової та мовленнєвої активності, бажанню 
створювати предмети власними руками, самостійності у досягненні 
результату, задоволенню від процесу ліплення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Заняття 
ліпленням є необхідними для дітей, оскільки допомагають розкрити творчий 
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потенціал дитини, її індивідуальні здібності, сприяють всебічному розвитку 
особистості. Діти починають прагнути до пізнання самих себе і оточуючого їх 
світу. З метою формування образотворчих умінь та навичок у дошкільників 
доцільно використовувати техніку тістопластика на заняттях з образотворчої 
діяльності та у самостійній діяльності дітей. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості організації 
образотворчої діяльності дітей в дошкільному закладі, зокрема ліплення з 
солоного тіста. Визначено критерії сформованості практичних умінь і 
навичок з ліплення. Обґрунтовано педагогічні умови формування 
образотворчих умінь та навичок на заняттях з ліплення в техніці 
тістопластика, яка сприяє розвитку дрібної моторики рук, творчої 
активності та художнього смаку дітей. 

Ключові слова: образотворча діяльність, ліплення, діти дошкільного 
віку, образотворчі вміння та навички, тістопластика. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of the organization of 
the artistic activity of children in a preschool institution, in particular, the modeling 
of salty dough. The criteria for the formation of practical skills and modeling skills 
are determined. The pedagogical conditions for the formation of visual skills and 
habits at the lessons of sculpting from salty dough that promotes the development of 
small hands motility, creative activity and artistic taste of children are 
substantiated. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЯК КОМПОНЕНТ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Городейкіна Мар’яна, студентка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: Т. А. Швець, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Інтенсивні перетворення в соціально-
економічному розвитку суспільства, глобальна соціокультурна криза, зміна 
умов життя на планеті, наслідки широкомасштабної перебудови в нашій 
країні призвели до появи великої кількості непрогнозованих раніше чинників, 
що негативно впливають на соціальний статус населення, моральні відносини 
між людьми та спричиняють погіршення їхнього здоров’я. У зв’язку із цим 
важливим завданням освітянської політики на сучасному етапі формування в 
дітей з раннього віку ставлення до власного здоров’я як до найвищої 
людської цінності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему формування 
здоров’я в дітей дошкільного віку досліджено в різних аспектах, а саме: 
формування валеологічної культури і культури здоров’я (Г. Апанасенко, 
В. Бобрицька, М. Болотова, О. Бондаренко, Є. Булич, Є. Вайнер, 
М. Гончаренко, В. Горащук, С. Кириленко, С. Коренєва, Г. Кривошеєва, 
В. Нестеренко, П. Плахтій, І. Поташнюк, Н. П’ясецька, О. Савченко, 
С. Свириденко, Є. Чернишова, Т. Шаповалова, Б. Шиян та ін.), надання дітям 
знань про основи здоров’я (Л. Лохвицька, С. Юрочкіна та ін.), формування 
ціннісного ставлення до власного здоров’я (Т. Андрющенко, Г. Бєлєнька, 
О. Богініч, А. Богуш, М. Машовець та ін.), особливості виховання фізичного 
здоров’я (О. Богініч, Е. Вільчковський, Л. Волков, Н. Денисенко, О. Дубогай, 
М. Єфіменко, Н. Лісневська, С. Петренко, О. Потужний, Л. Сварковська, 
Ю. Шевченко та ін.), забезпечення основ здорового способу життя 
(Н. Андреєва, Т. Бабюк, Н. Бикова, Л. Касьянова, Т. Овчиннікова, А. Ошкіна, 
О. Перевертайло та ін.), професійну підготовку майбутніх вихователів до 
освітньо-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку (Н. Денисенко, 
Л. Зданевич, Т. Книш, Н. Кот, Н. Маковецька та ін.). 

Мета статті: проаналізувати проблему культури здоров’я дітей 
дошкільного віку як компоненту валеологічної освіти у закладах дошкільної 
освіти. 

Виклад основного матеріалу. Логіка дослідження вимагає з’ясувати 
зміст феномена «культура здоров’я дітей дошкільного віку» за чинними 
програмами та за результатами досліджень сучасних учених. 

Звернімося насамперед до змістовного аспекту чинних програм 
навчання і виховання дітей дошкільного віку щодо їхньої культури здоров’я. 

Зазначимо, що, на жаль, сьогодні відсутні тематичні (парціальні) 
програми з виховання культури здоров’я дітей для різновікових груп. 
Оскільки в дослідженні задіяні діти п’ятого і шостого років життя, 
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розглянемо зміст роботи з виховання культури здоров’я у дітей цього віку за 
такими чинними програмами, як-от: «Українське дошкілля», «Світ 
дитинства», «Дитина», «Я у Світі» . 

Аналіз означених програм свідчить, що вони пов’язують вимоги щодо 
охорони життя і зміцнення здоров’я дітей переважно з процесом 
фізкультурно-оздоровчої роботи. Окремо визначено виховання культурно-
гігієнічних навичок, правил поведінки в процесі прийняття їжі, особистої 
гігієни. Наголошується на необхідності стежити за чистотою рук, обличчя, 
тіла, одягу. Значна увага приділяється зміцненню здоров’я дітей дошкільного 
віку засобами фізичних вправ, активних рухових ігор, що визначаються 
відповідно до віку дітей. Однак багаторічний досвід роботи дошкільних 
навчальних закладів свідчить, що визначений у цих програмах обсяг знань, 
уявлень і вмінь дітей, не дозволяє сформувати у них цілісне усвідомлене, 
дбайливе ставлення до свого здоров’я. Програми передбачають ознайомлення 
дітей з широким колом дій, об’єктів і явищ природи, громадського життя, 
натомість у них відсутні такі форми і методи роботи, які сприяють вихованню 
усвідомленого ставлення до цінності здоров’я і потреби стежити за ним. За 
текстами програм з’ясувалося, що поданий у них зміст щодо виховання 
культури здоров’я обмежений здебільшого фізичними вправами і 
формуванням у дошкільників санітарно-гігієнічних навичок [3, с. 54–58]. 

Спроба конкретизувати зміст, форми і методи виховання культури 
здоров’я у дітей дошкільного віку відображено в окремих тематичних 
програмах, які сьогодні використовуються у дошкільних навчальних 
закладах. Одна з таких програм – це парціальна програма з основ здоров’я та 
безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 
себе треба дбати» (авт. Л. Лохвицька) поглиблено висвітлює змістові 
компоненти «Про здоров’я» і «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії 
інваріативної складової «Особистість дитини» за Базовим компонентом 
дошкільної освіти. У програмі для занять з дітьми молодшого, середнього і 
старшого дошкільного віку представлено такі розділи: «Власне тіло я вивчаю 
і його оберігаю», «З чистотою назавжди я буду рости», «Хворобам запобігаю 
і здоров’я маю», «Сонце, повітря, вода – друзі мого здоров’я», «Здоров’я 
плекати допомагають мама й тато», «Вдома і в садку за розпорядком я живу», 
«Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю». Аналіз п’ятнадцяти завдань, які 
реалізує програма, засвідчив, що вони в переважній більшості спрямовані на 
розвиток фізичного здоров’я. Лише два завдання стосуються соціального 
здоров’я і одне спрямоване на забезпечення психічного здоров’я [1, с. 150]. 

Зазначимо, що різні аспекти виховання культури здоров’я та 
формування здоров’язбережувальних компетенцій і здорового способу життя 
дітей дошкільного віку досліджувалися сучасними вченими в різних 
напрямах, як-от: валеологічне виховання дітей (О. Тихомірова, С. Юрочкіна); 
виховання здорового способу життя у дітей дошкільного віку (О. Іванашко, 
Л. Касьянова, А. Ошкіна); розвиток здоров’язбережувальної компетентності в 
дошкільників (Т. Андрющенко, Л. Кузнецова) та ін.; розвиток культури 
здоров’я дітей дошкільного віку (Т. Каменська, М. Мєлічева). 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 
наукових досліджень щодо умов діяльності, спрямованої на формування 
культури здоров’я та основ здорового способу життя засвідчив, що науковці 
здебільшого акцентують увагу на змісті підготовленої для дітей інформації, 
створенні відповідного середовища та здійсненні співпраці педагогів і 
батьків. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз проблеми культури здоров’я 
дітей дошкільного віку як компоненту валеологічної освіти у закладах 
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дошкільного віку 
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ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗНАНЬ ПРО ВІКОВІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ 
 

Господарисько Анастасія, магістрантка Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

Науковий керівник: О. І. Падалка, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології (дошкільної і корекційної) імені проф. 
Поніманської Т. І.  

 

Постановка проблеми. Дитина сприймає час опосередковано, через 
конкретизацію його одиниць та відношень у явищах життя і в діяльності, які 
постійно повторюються. Ця проблема завжди вважалася однією з 
найскладніших. За висловом професора В. Зеньковського, для дитини 
тривалий час існує чітке усвідомлення сьогочасного, якась непевна, що 
насувається, перспектива майбутнього, і, нарешті, темна глибина минулого [3, 
с. 15–17].  
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Дошкільний вік можна охарактеризувати як початковий етап 
становлення «теоретичного» знання дитиною часових орієнтацій і 
формування єдиного чуттєвого і логічного відображення часу. Адже 
формування початкових знань про час та одиниці його виміру не є надмірною 
вимогою до психіки дітей, і до того ж позитивно позначається на їхньому 
розумовому розвитку. Варто зазначити, що тема «Вік» залишилася поза 
увагою педагогів, а самостійно набути чітких уявлень діти дошкільного віку 
ще не здатні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд дослідників – 
Д. Ельконін, С. Рубінштейн, Г. Леушина – вважають, що перед дітьми варто 
розкривати те істотне, загальне, що характеризує час. Тому, необхідно 
формувати знання про властивості часу. Адже в об’єктивній оцінці часу 
розрізняються вікові і індивідуальні особливості. Формування у дітей 
дошкільного віку елементарних уявлень про час в дошкільній педагогіці 
розглядається як складова частина всебічного і перш за все інтелектуального 
розвитку дитини. Психолого-педагогічні дослідження (М. Васильєва, 
Т. Мусейібова, К. Назаренко, Т. Ріхтерман, O. Фунтікова) визначили зміст 
знань, умінь дітей і розробили методику їх формування. Дослідження 
показали, що розвиток у дітей часових уявлень є необхідною умовою 
успішного навчання в школі. Це дозволить дитині краще орієнтуватися в 
навколишньому світі, планувати свою діяльність, регулювати її в часі, а це в 
свою чергу добре вплине на виховання у дитини таких необхідних якостей як 
самостійність, організованість, зібраність, цілеспрямованість  
[6, с. 286–291]. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати особливості формування у 
дітей дошкільного віку знань про вікові особливості людей. 

Виклад основного матеріалу. Формування у дітей елементарних 
уявлень і понять про час педагогіка розглядає як основну частину всебічного, 
гармонійного і перш за все інтелектуального розвитку. Психолого-педагогічні 
дослідження показали: розвиток часових понять у дошкільний період – 
необхідна умова успішного навчання в школі. Воно дозволяє дітям краще 
орієнтуватися у довкіллі, планувати свою діяльність, регулювати її в часі. 

Відомий психолог Б. Ананьєв вказує, що формування у дошкільників 
часових уявлень є необхідною передумовою успішного навчання в школі. 
Воно сприяє удосконаленню пізнавальної діяльності і розвитку мислення, 
збагаченню словника, розширенню і уточненню орієнтування в часі [7]. 

Т. Поніманська відзначла, що ознайомлення дітей зі світом людей 
належить до компетенції розумового (життя і праця дорослих) та морального 
(дорослий як зразок для наслідування) виховання. Відповідно будувалася 
програма навчання і виховання, система знань [5, с. 4–6]. 

Дошкільний вік – час активної соціалізації дитини, входження в 
культуру, в розвиток спілкування із дорослими і однолітками, пробудження 
моральних і естетичних почуттів. Дошкільний навчальний заклад покликаний 
забезпечити дитині гармонійну взаємодію зі світом, правильний напрям її 
емоційного розвитку, викликати добрі почуття, прагнення до співпраці і 
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позитивного самоствердження. 
У Базовому компоненті дошкільної освіти соціально-емоційний 

розвиток дитини представлений як один із провідних напрямів освітнього 
процесу, підкреслюється його нерозривний зв’язок із засвоєнням моральних і 
естетичних цінностей. 

Проектна діяльність в теперішній час дуже поширена в роботі 
дошкільного навчального закладу. Ознайомлення дітей дошкільного віку з 
сім'єю як із явищем суспільного життя дає широке поле діяльності для 
різноманітних проектів, заснованих на тісному взаємозв’язку із сім’ями 
вихованців. Наприклад, в молодшій і середній групах таким проектом може 
стати створення сімейного альбому. В старшій і підготовчій до школи групах 
звертаються до складання родоводу. Крім матеріалів консультацій по теорії і 
історії генеалогії можна запропонувати батькам пам’ятку зі складання 
родоводу [1, с. 41–44]. 

Фотографія є одним із найкращих видів ознайомлення дітей із віком 
людей. У багатьох сім’ях існує хороша традиція розглядати їх разом з 
дитиною. Однак далеко не завжди дорослі повною мірою усвідомлюють, 
якими гарними помічниками в розвитку і вихованні дитини здатні стати 
фотографії: з їх допомогою можна вирішувати такі відповідальні і складні 
завдання, як розвиток мови дитини, усвідомлення і систематизація ними 
свого особистого досвіду, побудова картини світу, створення основ 
взаєморозуміння. 

Важливо, щоб дошкільники розуміли: взаємини людей – велика 
цінність, їх треба підтримувати та збагачувати. Слід учити розуміти стан 
іншої людини, поважати її почуття, рахуватися з її інтересами. А цінності, що 
відповідають їхньому змісту дають людині можливість за умов змінного 
соціуму, конкуренції і соціальних негараздів завжди лишатися Людиною  
[4, с.6-9]. 

Таким чином, важливою умовою становлення в дошкільному 
дитинстві основ моральної за змістом та активної за формою позиції – 
розвинена самосвідомість, зокрема такі її структурні складові, як прагнення 
до визнання, надання переваги найвищому та найкращому, доступна вікові 
міра реалістичної самооцінки, статева диференціація та ідентифікація, 
елементарне уявлення про життєву перспективу та часово-просторову 
організацію життя, усвідомлення своїх елементарних прав та обов’язків, 
сформованість зачатків совісті як внутрішньої етичної інстанції  
[2, с. 3–6]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У процесі 
теоретичного дослідження проблеми, ми дійшли висновку про те, що 
дошкільний вік – це той період життя, під час якого діти набувають 
елементарних навичок культури поведінки, коли відбувається пробудження їх 
моральних та естетичних почуттів, а також починається активне спілкування 
як з дорослими, так і з однолітками. Тому для формування знань у дітей 
дошкільного віку про вік людини слід: створювати умови для провідної 
діяльності дітей кожного вікового періоду; працювати з дітьми за 
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програмами, рекомендованими для кожної вікової групи; проводити 
додаткові індивідуальні заняття; підтримувати різновікові дитячі об’єднання, 
в яких позитивний досвід передається від старших дітей до молодших; 
сприяти організації насиченої, змістовної життєдіяльності малюків кожного 
вікового періоду з урахуванням провідної діяльності та вікових новоутворень. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Подальшого вивчення потребують педагогічні умови формування 
знань про вікові особливості людини у дітей дошкільного віку. 

Список використаних джерел 
1. Верещак Є. Духовні цінності: спадщина і надбання родоводу 

/ Є. Верещак // Початкова школа. – 2008. – № 2. – С.41–44. 
2. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в 

дошкільному дитинстві) / О. Л. Кононко. – К., 1998. 
3. Ніколова О. Дітям про вік людей / О. Ніколова // Дошкільне 

виховання. – 2002. – № 9. – С. 15–17. 
4. Поніманська Т. І. Виховання людяності: програмні 

вимоги / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 5. – С. 7–10. 
5. Поніманська Т. І. Дитина і соціум / Т. І. Поніманська // Дошкільне 

виховання. – 2004. – № 8. – С. 4–6. 
6. Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста : пособие для воспитателей детсада / Т. Д. Рихтерман. – 
М. : Просвещение, 1982. – С. 286–293. 

7. Щербакова Е. И. Методика формирования элементов математики у 
дошкольников : учеб. пособ. / Е. И. Щербакова. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 
2005. – 392 с. 

Анотація. У статті досліджено особливості формування у дітей 
дошкільного віку знань про вікові особливості людей, розкрито зміст роботи 
з дітьми дошкільного віку з даного питання. Дошкільний вік – це сенситивний 
період для формування особистості дитини, набуття нею першого 
соціального досвіду, розвитку емоцій, почуттів, що є підґрунтям її 
соціального становлення.  
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Annotation. In the article the peculiarities of formation of knowledge about 
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кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. Проблема логіко-математичного розвитку 
дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі набуває все більшого 
значення. Це пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток 
психічних функцій дитини, вирішення загальних завдань усебічного 
гармонійного розвитку особистості в дитячому віці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями останніх 
років (Г. Белошиста, Л. Зайцева, Т. Коваленко, Г. Леушина, А. Столяр, 
К. Щербакова) доведено можливість і механізми формування у дошкільників 
логіко-математичних уявлень і навичок, їх необхідність для подальшого 
шкільного навчання і життєдіяльності. Проблема формування математичних 
уявлень, математичної підготовки і математичного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку з використанням творчих завдань розглянута в багатьох 
дослідженнях у контексті різних наукових і методичних підходів. Методику 
навчання дітей дошкільного віку математики обґрунтовано в працях 
педагогів-практиків (Ф. Блехер, Л. Глаголєва, Н. Лежава, Г. Леушина, 
З. Пігулевська, Є. Тихеєва, Л. Шлегер). 

Мета статті: здійснити аналіз специфіки використання творчих 
завдань для логіко-математичного розвитку дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Сконцентрувати увагу і зацікавити 
навіть самих незібраних дітей дошкільного віку вдається завдяки 
захоплюючим іграм. Відбираючи методи і прийоми, вихователь повинен 
пам’ятати, що в основі логіко-математичного розвитку лежить проблемно-
ігрова технологія. Тому, перевага віддається грі, як основному методу 
розвитку дошкільників, математичним розвагам, дидактичним, розвиваючим, 
логіко-математичним іграм, ігровим вправам, експериментуванню, 
вирішенню творчих і проблемних завдань, а також практичній діяльності. 

На основі даних дослідження, спрямованих на вивчення проявів дітей в 
іграх з блоками Дьєнеша і практичного досвіду реалізації ідей логіко-
математичної підготовки в умовах дитячого саду, стала можливою розробка 
системи ігор і прийомів для дітей більш раннього віку (3-5 років). Були 
визначені основні лінії руху в логіко-математичному розвитку дошкільників: 
– від простих предметних дій (знаходження, виділення, угруповання, поділ) – 
до розумових дій (абстрагування, порівняння, узагальнення, класифікація) [2]; 
– від дій з однією властивістю (кольором, або формою, або розміром) – до дій 
з двома, трьома властивостями (формою і розміром; кольором, товщиною і 
формою). 

Нові підходи до логіко-математичного розвитку дітей середнього і 
старшого дошкільного віку були представлені в навчально-методичних 
виданнях З. Михайлової «Ігрові цікаві завдання для дошкільнят». У них 
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розкрито методику включення в освітній процес цікавого матеріалу 
математичного змісту. Був розроблений комплекс творчих завдань, процес 
освоєння яких представлений трьома етапами:  

1. На виявлення властивостей – кольору, форми, розміру, товщини 
(«Знайди скарб», «Незвичайні фігури» тощо).  

2. На освоєння дітьми порівняння, класифікації узагальнення 
(«Доріжки», «Доміно», «Засели будиночки» тощо).  

3. На оволодіння логічними діями і розумовими операціями («Загадки 
без слів», «Допоможи фігурам вибратися з лісу»). У таких іграх 
використовуються логічні блоки Дьєнеша і їх замінники. 

Сучасні логіко-математичні ігри стимулюють наполегливе прагнення 
дитини отримати результат (зібрати, з’єднати, виміряти), проявивши при 
цьому пізнавальну ініціативу і творчість. Вони сприяють розвитку уваги, 
пам'яті, мовлення, уяви і мислення, створюють позитивну емоційну 
атмосферу, спонукають дітей до спілкування, колективного пошуку, прояву 
активності у перетворенні ігрової ситуації . 

У процесі опанування дітьми логіко-математичними іграми допустима 
вільна взаємодія і спілкування дитини з дорослими і однолітками, наближеність 
змісту до дитячого досвіду, сюжетність. Все це створює умови для прояву 
активності в самореалізації особистості дитини в діяльності [3, с. 23]. 

Однак у практиці дошкільних установ логіко-математичні ігри у 
всьому своєму різноманітті не знайшли належного застосування, а якщо 
використовуються, то найчастіше безсистемно. Основні причини цього 
явища, ймовірно, в наступному: 

– вихователі ЗДО недооцінюють значимість логіко-математичних ігор 
для розвитку в дітей математичних уявлень і в успішному переході до 
логічного мислення; 

– педагоги недостатньо володіють ігровими методами логіко-
математичного розвитку дошкільників; 

– в іграх, ігрових навчальних ситуаціях найчастіше дитяча 
самостійність і активність замінюється власною ініціативністю вихователя; 

– дитина в грі стає виконавцем вказівок, приписів дорослого, а не 
суб'єктом навчальної ігрової діяльності. 

Потребують вирішення питання: систематизації логіко-математичного 
змісту відповідно до вікових можливостей дітей; розмаїття способів 
підтримки дитини в логіко-математичній діяльності; вдосконалення 
педагогічної компетентності вихователів ЗДО. 

Формуванню в дитини математичних уявлень сприяє використання 
різноманітних дидактичних ігор. Такі ігри вчать дитину розуміти деякі 
складні математичні поняття, формують уявлення про співвідношення цифри 
і числа, кількості та цифри, розвивають вміння орієнтуватися у напрямках 
простору, робити висновки. При використання дидактичних ігор широко 
застосовуються різні предмети і наочний матеріал, який сприяє тому, що 
заняття проходять у веселій, цікавій та доступній формі. 
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Підготовча робота з навчання дітей елементарних математичних дій 
додавання і віднімання включає в себе розвиток таких навичок, як розбір 
числа на складові частини та визначення попереднього і наступного числа в 
межах першого десятка. Для розбору числа можна використовувати рахункові 
палички [1, с. 3–4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
використання творчих завдань в освітньому процесі дошкільного навчального 
закладу робить навчання дітей легким та цікавим, зблизить їх, дозволить бути 
безпосередніми, невимушеними, оригінальними. У визначенні критеріїв, 
показників та рівнів логіко-математичного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку й вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. Важливим аспектом діяльності педагогів ДНЗ 
є різнобічний і гармонійний розвиток дітей, створення умов для збереження, 
зміцнення і відновлення їхнього здоров’я, розвиток рухових та фізичних 
якостей, формування у дошкільників здорового способу життя, основою 
якого є життєві навички, що сприяють фізичному, психічному, соціальному 
та духовному здоров’ю.  

У контексті сказаного значущим наразі є формування у підростаючого 
покоління позитивного ставлення до здорового способу життя. І починати цей 
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процес, на нашу думку, доцільно з дошкільного віку. Ефективність 
формування навичок здорового способу життя в дітей дошкільного віку у 
першу чергу залежить від реалізації комплексу відповідних педагогічних 
умов. Відтак актуалізується необхідність визначення й обґрунтування 
педагогічних умов ефективної роботи з формування позитивного ставлення 
до здорового способу життя в дітей дошкільного віку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання окресленої проблеми, доводить, що науковці приділяють значну 
увагу визначенню умов формування позитивного ставлення до здорового 
способу життя в підростаючого покоління. Так, педагогічні умови 
формування позитивного ставлення до здорового способу життя в учнів 
загальноосвітніх шкіл аналізують О. Аксьонова, Т. Бабко, Т. Бойченко, 
А. Карабашева та ін. У системі вищої школи зазначену проблему вирішують 
Н. Бєлікова, Д. Воронін, О. Дворнікова, О. Дорошенко, Н. Панчук та ін. 
Проблемі збереження психічного здоров’я дошкільників присвячені роботи 
І. Беха, О. Кононко, В. Кузьменко, Л. Терещенко та ін. Різні аспекти 
валеологічного виховання дітей висвітлено в працях Т. Андрющенко, 
О. Богініч, Т. Бойченко, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Лохвицької, З. Плохій, 
С. Юрочкіної. Формуванню навичок здорового способу життя, ціннісного 
ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей, елементарних знань 
про будову тіла, правил догляду за ним присвячено дослідження 
Т. Андрющенко, Г. Бєлєнької, Н. Денисенко, Л. Лохвицької, М. Машовець та 
інших науковців.  

Мета статті: теоретичне обґрунтування педагогічних умов 
формування позитивного ставлення до здорового способу життя у дітей 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Здійснимо розгляд значення окремих 
понять, перш ніж здійснити теоретичне обґрунтування педагогічних умов 
формування позитивного ставлення до здорового способу життя у дітей 
дошкільного віку . 

Філософський словник категорію «умова» визначає як поняття, у 
якому розкрито універсальні зв’язки речі з тими чинниками, завдяки яким 
вона виникає й існує [6, с. 703]. Умови формують осередок, у якому виникає, 
існує й розвивається певне явище чи процес, поза яким вони не можуть 
існувати. 

У психологічній науці під «умовою» мають на увазі сукупність подій 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які можливо впливають на 
розвиток конкретного психічного явища [3, с. 206]. 

Таким чином, умова являє собою зовнішнє по відношенню до 
предмета різноманіття об’єктивного світу. У практиці прийнято розрізняти 
необхідні та достатні умови. Необхідні умови наявні тоді, коли виникає певна 
дія. Достатні умови неминуче викликають дану дію. 

У педагогічній науці панують різні підходи відносно визначення змісту 
поняття «педагогічні умови». Зокрема, О. Назарова тлумачить педагогічні 
умови як сукупність об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів, 
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педагогічних прийомів і матеріального середовища, які спрямовані на 
вирішення дослідницьких завдань [4]. 

Педагогічні умови – це відповідні чинникові обставини педагогічного 
характеру, які сприяють (або протистоять) виявам педагогічних 
закономірностей, спричинених дією факторів [2, с. 80]. 

І. Аксаріна згоджується із дефініцією А. Найн [5], яка вважає, що 
педагогічні умови є «сукупністю об’єктивних можливостей змісту, форм, 
методів і прийомів підвищення ефективності навчально-виховного процесу і 
матеріально-просторового середовища, що забезпечують успішне вирішення 
поставлених і проектованих у дослідженні завдань». І. Аксаріна додає, що до 
педагогічних умов можна віднести ті, які цілеспрямовано створюються в 
освітньому процесі і повинні забезпечувати найбільш ефективний його 
перебіг [1, с. 12]. 

Здоров’я людини являє собою цілісне, системне явище, природа якого 
визначена як природними та соціальними зовнішніми факторами, так і 
внутрішніми, такими, що характеризують психологічне ставлення людини до 
себе і до тих обставин, у яких вона реалізує власне життя. Під способом 
життя розуміється поняття, яке поєднує уявлення про певний тип життя 
людини і характеризується її трудовою діяльністю, побутом, формою 
задоволення матеріальних і духовних потреб, закономірностями та нормами 
індивідуальної і соціальної поведінки. Узагальнюючи наукові погляди 
Л. Сущенко, С. Кондратюк, С. Свириденко, В. Горащук, С. Кириленко, 
О. Іванашко, А. Голобородько, В. Нестеренко, додамо, що під здоровим 
способом життя мається на увазі такий стиль буття, при якому через 
застосування певних методів впливу на організм і його середовище, рівень 
життєвої здатності організму стає сприятливим, знаходить вираження 
незмінне удосконалення і застосовування можливостей організму без 
заподіяння йому шкоди, причому активність організму і його можливості 
зберігаються до самої старості. Виявлено, що здоровий спосіб життя є 
комплексним способом життєдіяльності людини, спрямованим на злагоджену 
підтримку фізичних, психічних, моральних, соціальних і трудових функцій. 

Перша педагогічна умова формування позитивного ставлення до 
здорового способу життя – «Формування в дошкільників мотивації на 
здоровий спосіб життя» – передбачає формування в дітей інтересу до 
проблеми збереження здоров’я, прагнення вести здоровий спосіб життя, 
усвідомлення необхідності здобуття знань щодо життєвих навичок, які 
сприяють фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю та 
їхньому формуванню.  

Друга педагогічна умова – «Реалізація методики формування 
позитивного ставлення до здорового способу життя в дітей дошкільного віку» 
– передбачає набуття дітьми необхідних знань щодо збереження й зміцнення 
власного здоров’я, чинників, що сприяють здоровому способу життя, 
усвідомлення важливості його дотримання, оволодіння теоретичними 
основами життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, 
психічному і духовному здоров’ю.  
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Третя педагогічна умова – «Організація предметно-просторового 
середовища для закріплення дітьми життєвих навичок, що сприяють 
фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю» – передбачає 
застосування дітьми набутих знань, умінь і навичок здорового способу життя, 
тобто закріплення навичок здорового способу життя в спеціально створеному 
предметно-просторовому середовищі. У такий спосіб діти мають можливість 
самостійно моделювати свою поведінку та свою діяльність, приймати 
рішення, діяти за внутрішнім переконанням, нести відповідальність за свої 
вчинки, набуваючи, таким чином, власного досвіду свідомого дотримання 
здорового способу життя. Вибір зазначеної педагогічної умови відповідає 
висновкам Б. Ананьєва, І. Беха, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна про те, що 
кожна особистість формується і проявляється в діяльності. Через предметно-
просторове середовище забезпечуються умови для саморозвитку дітей, 
вільного вибору ними виду діяльності здорового способу життя, закріплення 
життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному і 
духовному здоров’ю. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Теоретичний 
аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури з проблеми 
формування позитивного ставлення до здорового способу життя в системі 
освіти показав, що в наш час дана проблема є актуальною і недостатньо 
розробленою в практичному плані. Тому ми плануємо розробити та 
апробувати програму з виховання у дошкільників позитивного ставлення до 
здорового способу життя, а також експериментально виявити її ефективність. 
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Annotation. In the article, the pedagogical conditions for forming pre-school 
children positive attitude towards a healthy lifestyle are theoretically substantiated. 

Key words: pedagogical conditions, a healthy lifestyle, a positive attitude 
towards a healthy lifestyle. 
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Постановка проблеми. Розвиток творчого потенціалу дитини постає 
одним із першочергових завдань сучасної системи дошкільної освіти. 
Провідним чинником формування творчої особистості дитини є взірець 
креативного дорослого, який демонструє нестандартне, оригінальне рішення 
різноманітних проблем. Практика демонструє, що в дошкільних закладах 
освіти працюють творчі вихователі, які здатні до створення інноваційних 
ідей, імпровізації в педагогічній діяльності, постійного професійного 
самовдосконалення. Але поряд із ними, значна кількість фахівців схильні до 
репродуктивного стилю діяльності. Зокрема, це проявляється у 
стереотипному, шаблонному розв’язанні педагогічних задач різних типів, 
відсутності індивідуального підходу до дітей, що в цілому призводить до 
зниження якості професійної діяльності. Основну причину цієї проблеми 
вбачаємо у відсутності вмотивованість вихователів дошкільних навчальних 
закладів до творчої професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність поставленої 
проблеми підтверджується значною кількістю досліджень. Сучасними 
дослідниками мотиви творчої педагогічної діяльності розглядаються 
неоднозначно. Так, зокрема С. Сисоєва визначає провідним мотивом 
необхідність реалізувати своє «Я», бажання бути визнаним, творчий інтерес, 
М. Поташник – прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних 
умовах педагогічної праці, Л. Петришин – креативно-ціннісні орієнтації, 
О. Антонова – прагнення до винаходів, творчості, інтерес до загадок, 
парадоксів, імпровізації, бажання підвищувати професійну компетентність, 
О. Дунаєва – прагнення до нового. Також науковцями окреслюються певні 
особливості творчої мотивації: наявність внутрішнього, а не зовнішнього 
джерела мотивації (А. Маслоу, К. Роджерс); орієнтація не на продукт, а на 
процес (Я. Пономарьов); стихійність, привабливість невідомості, 
невизначеності результату (Я. Пономарьов, К. Поппер).  

Мета статті полягає у визначенні провідних мотивів вихователів 
дошкільних навчальних закладів до творчої професійної діяльності та умов їх 
розвитку.  
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Виклад основного матеріалу. Мотив (від лат. moveo – рухаю) – 
рушійна сила, яка спонукає людину до дії, до боротьби за досягнення 
поставленої мети. Мотивами дій є людські потреби, почуття, інтереси, 
усвідомлення необхідності діяти. Мотиви поділяються на внутрішні, що 
полягають у зумовленості діяльності факторами, безпосередньо не 
пов’язаними з впливом середовища і фізіологічними потребами організму, та 
зовнішні, які означають детермінацію поведінки фізіологічними потребами і 
стимуляцією середовища. Аналіз наукових джерел показав, що вирішальними 
для процесу розвитку креативності особистості виступає внутрішня 
мотивація, або самомотивація. 

Серед провідних мотивів творчої професійної діяльності вихователя 
дошкільного навчального закладу вирізняємо, перш за все, мотив прагнення 
до творчої самореалізації. На думку Н. Кухарева та В. Решетька, він полягає у 
незадоволеності особистості отриманим результатом професійної діяльності у 
співвідношенні як з потенційними можливостями дітей, так і з власними 
можливостями та морально-психологічними установками. Дисонанс між 
отримуваним результатом та можливостями педагога спонукає його до 
творчості [4]. Це зумовлює необхідність усвідомлення фахівцем важливості 
розвитку власної креативності для професійного становлення, пізнання та 
самооцінки власних творчих можливостей, прагнення випробовувати та 
застосовувати їх у професійній діяльності. 

 Наступний мотив творчої професійної діяльності вихователя 
дошкільного навчального закладу полягає у прагненні до творчих переживань 
та до ситуацій, що їх викликають. Дослідження Т. Баришевої, демонструють, 
що емоції та почуття «присутні» у творчому процесі, виступаючи одночасно 
його мотивом, метою (радістю відкриття) та «супроводом». Креативна 
емоційна спрямованість означає прагнення до збереження відповідної 
«величини» власної особистості, почуття своєї значущості, цінності, гордості, 
честі; до досягнення «когнітивної гармонії», суть якої полягає в пошуку 
нового, невідомого звичного, зрозумілого. Емоційна спрямованість 
формується у певній діяльності, і лише тоді починає впливати на вибір 
особистістю нових діяльностей [2]. 

Особливості виокремлених мотивів, зокрема їх внутрішній характер та 
складна структура, зумовлює необхідність цілеспрямованої роботи щодо 
розвитку вмотивованості вихователів дошкільних навчальних закладів до 
творчої професійної діяльності. Найбільш доцільним вважаємо здійснювати 
це в процесі фахової підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. 
Вважаємо, що розвиток мотивів професійної творчості майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів можливий за умови постановки перед 
студентами педагогічних цілей, досягнення яких потребує максимального 
вияву творчості.  

Це досягається завдяки включенню в освітній процес таких психолого-
педагогічних умов: проблематизації змісту освіти, моделювання виробничих 
ситуацій з настановою на прояв креативного підходу до них, забезпечення 
активно-творчого типу засвоєння знань за допомогою евристичних методів.  

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
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Проблематизація змісту освіти передбачає наявність проблеми, тобто 
теоретичного чи практичного завдання, у якому відсутні конкретні способи 
його розв’язання та кінцевий результат. Характерною ознакою проблеми є 
неспроможність пояснити їх у межах наявних у студентів знань, необхідність 
пошуку невідомих раніше фактів, способів розв’язання. Ми вважаємо, що 
більш доцільним є моделювання проблемних виробничих ситуацій з 
настановою на прояв креативного підходу до них.  

Забезпечення активно-творчого типу засвоєння знань за допомогою 
евристичних методів як необхідну умову розвитку креативності 
обґрунтовують О. Акімова [1], Т. Каракатсаніс [3]. Застосування евристичних 
методів в освітньому процесі вищого закладу освіти виконує низку функцій: 
активізує та розвиває пізнавальну сферу студентів на заняттях, сприяє 
глибшому розумінню навчального матеріалу, знайомить з технологіями 
знаходження творчого розв’язання проблем. Крім того, значні та різноманітні 
напрацювання дослідників дозволяють забезпечити їх широку варіативність 
та застосовуваність для розв’язання багатьох навчальних, виховних, 
розвивальних завдань.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, нами 
теоретично обґрунтоване значення вмотивованості вихователів дошкільних 
навчальних закладів до творчої професійної діяльності. В результаті аналізу 
досліджень виявлено провідні мотиви творчої педагогічної діяльності: 
прагнення до творчої самореалізації та до творчих переживань. Визначено, 
що розвиток вмотивованості вихователів дошкільних навчальних закладів до 
творчої професійної діяльності досягається завдяки включенню в процес їх 
фахової підготовки психолого-педагогічних умов, зокрема проблематизації 
змісту освіти, моделювання виробничих ситуацій з настановою на прояв 
креативного підходу до них, забезпечення активно-творчого типу засвоєння 
знань за допомогою евристичних методів.  
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Анотація. У статті теоретично обґрунтоване значення 
вмотивованості вихователів дошкільних навчальних закладів до творчої 
професійної діяльності. Виявлено провідні мотиви творчої педагогічної 
діяльності: прагнення до творчої самореалізації та до творчих переживань. 
Визначено, що розвиток вмотивованості вихователів дошкільних навчальних 
закладів до творчої професійної діяльності досягається завдяки включенню в 
процес їх фахової підготовки певних психолого-педагогічних умов. 

Ключові слова: творча педагогічна діяльність, мотив, прагнення до 
творчої самореалізації, прагнення до творчих переживань.  

Annotation. The article represents theoretical substantiation of pre-school 
educational institutions educators’ motivation value for creative professional activity. 
The leading motives of creative pedagogical activity are revealed: aspiration for 
creative self-realization and to creative experiences. It is determined that the 
development of the motivation of educators of pre-school educational institutions for 
creative professional activities is achieved through the inclusion in the process of 
their professional training of certain psychological and pedagogical conditions. 

Key words: creative pedagogical activity, motive, aspiration for creative 
self-realization, aspiration for creative experiences. 
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Постановка проблеми. Мова – одна з найважливіших ліній розвитку 
дитини, яка обслуговує усі сфери її життєдіяльності. Завдяки мові дитина 
пізнає світ і себе в ньому. Спілкуючись з іншими людьми, вона вчиться їх 
розуміти, сприймати та передавати інформацію. У взаємодії з дорослими й 
однолітками формуються її погляди, переконання, інтелект. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про значення рідної мови 
у житті дитини, роль мовної освіти у становленні й розвитку дошкільника 
йдеться у працях зарубіжних і вітчизняних вчених та практиків минулого і 
сучасності О. Гвоздєва, Е. Короткової, І. Огієнка, О. Ольжича (Кандиби), 
С. Русової, В. Сухомлинського, Є. Тихєєвої, К. Ушинського, К. Чуковського 
та ін. Після здобуття Україною незалежності, національна педагогіка почала 
орієнтуватися на вічні цінності і відповідати ментальності українського народу, 
його національному характеру і світогляду. Відтак поєднання набутого 
національного досвіду минулих поколінь та педагогічних розробок сьогодення 
стало одним із ефективних шляхів досягнення світового рівня освітянської 
науки. Тому використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського (36 
монографічних праць і брошур, 600 статей, близько 1200 художніх творів для 
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дітей), в розвитку мовлення дітей дошкільного віку є актуальним питанням 
дошкільної лінгводидактики з погляду теорії і практики.  

Мета статті полягає у висвітленні ролі педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського в розвитку мовлення дітей дошкільного віку, окресленні 
лінгводидактичних можливостей авторських казок педагога. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній педагогічній освіті 
утверджується пріоритет гуманізації освіти як створення максимально 
сприятливих умов для розкриття особистості, максимальний розвиток її 
здібностей та обдарованості, усвідомлення загальнолюдських цінностей, 
гармонізація стосунків людини і навколишнього середовища. 
В. Сухомлинський був одним з перших вітчизняних педагогів-ініціаторів 
гармонійного розвитку, цілісного формування особистості [2]. За його 
переконанням усі аспекти виховання – моральний, розумовий, трудовий, 
фізичний становлять нерозривну єдність духовного стану дитини і мова 
відіграє важливу роль у цьому процесі. В. Сухомлинський писав: «Рідна мова 
– то безцінне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в 
покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Рідне слово – то 
невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина черпає 
уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про 
весь свій край» [1, с. 171]. Не зубріння, а цікаве, різноманітне інтелектуальне 
життя, що проходитиме в світі казки, гри, краси, музики, фантазії, творчості 
має вчити й виховувати дитячу особистість [1, с. 36]. 

Найкращим виразником складних морально-етичних ідей 
В. Сухомлинський вважав художнє слово. У його творах для дітей 
розкриваються смисли найважливіших духовних скарбів людства: любов до 
матері, цінування життя, зв’язок із своїм родоводом, Батьківщиною, любов до 
рідної мови, природи. Сюжети творів чіткі й зрозумілі дітям. В описах 
короткотривалих ситуацій спілкування і взаємодії між дітьми та дорослими, 
казковими персонажами, постає значуща морально-етична або пізнавальна 
проблема, що зворушує дитячу душу, відкриває життєдайне джерело думки. 
«Сила цього джерела в тому, – писав В. Сухомлинський, – що слово 
віддзеркалює не тільки предмет, явище, дає їм означення в людському 
мовленні, а й втілює глибоко особисті сприймання, почуття, переживання» [1, 
с. 76]. Оволодіння рідною мовою є одним з найважливіших надбань дитини в 
дошкільному дитинстві. Тому процес мовного розвитку розглядається в 
сучасній дошкільній освіті, як загальна основа виховання і навчання дітей.  

Особливу роль у розвитку мовлення дошкільників відіграють казки 
В. Сухомлинського, які він називав «ключиком» пізнання світу не тільки 
розумом, а й серцем [1, с. 36]. Вони є ефективним засобом фонетичної, 
лексичної, граматичної, комунікативної компетенції. Так, на прикладі казки 
«Весняний вітер», діти вчаться аналізувати, робити висновки, будувати 
розповідні поширені речення, збагачують свій лексичний багаж дієсловами та 
прикметниками. Під час переказу казки й складання розповіді про клен, що 
росте у дворі дитини, інші рослини та весняні зміни в природі, в дітей 
розвивається вміння творчо висловлювати власні думки. 



114 

На матеріалі сюжету казки «Як зайчик грівся взимку проти місяця» 
діти вчаться відтворювати зміст за допомогою запитань дорослого, 
закріплюють назви диких тварин та їх ознак, продовжують навчатися 
складати прості й поширені речення, невеликі розповіді. Прочитавши дітям 
казку «Зайчик і горобина» та провівши бесіду за її змістом, вчимо змістовно, 
логічно і виразно переказувати літературний текст. Запропонувавши дітям 
розіграти казку в ролях, працюємо над емоційним та інтонаційно 
забарвленням мови, вчимо вживати окличні і питальні речення, керувати 
силою голосу, що є ознакою виразного мовлення. 

Робота над казкою «Куди поспішали мурашки» сприяє не тільки 
розвитку в дітей дослідницьких інтересів, пізнанню довкілля, а й вчить слухати 
і розуміти зміст казки, відповідати на запитання за змістом поширеними 
реченнями, висловлювати своє ставлення до персонажів через оцінно-
контрольні дії та судження, закріплювати в словнику назви диких тварин та 
комах, продовжувати навчати складати розповіді з допомогою дорослого.  

Казка «Велике і мале» допомагає закріпити у словнику дитини назви 
свійських тварин, активізувати вживання прикметників, що характеризують 
ознаки тієї чи іншої свійської тварини. Описи й словесні малюнки свійських 
тварин за зразком та відповідними малюнками вдосконалюють чіткість 
звуковимови та якість зв’язного мовлення. За допомогою казки «Равлик» діти 
вчаться складати невеличкі послідовні сюжетні та описові розповіді, 
збагачують активний словник дитини. Сюжет казки «Дуб під вікном» сприяє 
навчанню дітей відповідати на питання дорослого за прослуханим текстом, 
вправлянню в побудові речень із протиставленням, збагаченню словникового 
багажу, граматичних умінь під час переказу. 

Вдумливий педагог намагався розповідати казки дітям на лоні 
природи, поєднуючи спостереження з фантазією, яка проявлялася в 
художньо-мовленнєвій діяльності. Діти у В. Сухомлинського подорожували 
до джерел рідного слова з альбомами й олівцями. На основі побаченого й 
почутого знайомилися із звуками й буквами, вчилися писати їх, та відчувати 
мову. В таких невимушених обставинах формувалися граматичні вміння 
дітей [1, с. 71]. Емоційне сприймання казки підсилюється і своєрідним 
казковим оточенням – серед природи, в казковій кімнаті, куточку книги, 
бібліотеці, за участю казкових персонажів, у ролі яких виступають дорослі. 
Самостійне створення казок – дієвий шлях розвитку дитячого мислення. Під 
вмілим керівництвом педагога, зазначав В. Сухомлинський, – засвічуються 
дитячі душі й вони починають самостійно складати казки ще на сьомому році 
життя. Рідна природа, подорожі до джерел рідного слова (екскурсії у природу, 
розповіді про природу) викликають у дітей творче натхнення, поетичну 
творчість [1, c. 34–36]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
педагогічна спадщина В. Сухомлинського – це невичерпна скарбниця 
педагогічного досвіду й методичних порад сучасному педагогу, який має 
пам’ятати, що звернення до природи, як цілющого джерела, не тільки 
збагачує дитяче мовлення, а й лікує дитячі душі. Використання казок у роботі 
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з дітьми раннього і молодшого дошкільного віку сприяє як 
цілеспрямованому, так і спонтанному розвитку словника і зв’язного 
мовлення, причинно-наслідкових зв’язків та подій і відображенню їх у 
мовленні, включає в роботу всі аналізаторні системи. Настає перехід образів-
уявлень в образи-поняття, що є основою будь-яких знань. 
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РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Єсепчук Валентина, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. М. Шовкопляс, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Дослідження останніх років показали, що в 
дітей дошкільного віку одне з перших місць за кількістю займають хвороби 
кістково-м’язової системи, у 80% виявляється порушення постави, 40% – 
мають плоскостопість; частота викривлення хребта – складає від 3 до 10% 
(С. Матвеєв, Г. Парамонова, С. Черпаченко). Недостатні знання вікових та 
фізіологічних особливостей розвитку дітей, застосування нераціонального 
рухового режиму в немовлячий період призводить до того, що в 3 роки діти 
приходять до ЗДО з порушеною поставою і з неправильною постановкою 
стоп. 

Проблему корекції порушень функцій ОРА в дітей досліджували 
Д. Рісер, І. Кон, Е. Вільчковський, Р. Бунятов, О. Каптелін, І. Красикова, 
Н. Лебедєва, М. Єфименко та ін. Обґрунтовано ефекти дії природних та 
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преформованих фізичних чинників і доведено їх позитивний вплив на перебіг 
опорно-рухових патології хребта в роботах А. Арсеньева, К. Бабова зі 
співавт., Т. Голубової, В. Єжового, В. Маколінцева, С. Шевченка, В. Фіщенка, 
І. Самосюка, Л. Тондія та ін. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи науково-
методичні джерела ми прийшли до висновку, що цій проблемі приділяли 
увагу багато фахівців і на сьогодні розроблено чимало лікувально-
реабілітаційних комплексів для профілактики та корекції порушень опорно-
рухового апарату. Впровадження в заклади дошкільної освіти нових засобів й 
методик, які б позитивно сприймалися дітьми та спонукали виконувати 
запропоновані комплекси лікувальної гімнастики є потрібними. 
Використання таких методів стане ще більш ефективним тому що діти будуть 
зацікавлені у виконанні комплексів спеціальних коригувальних вправ 
розроблених для профілактики та корекції опорно-рухового апарату.  

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні засобів 
профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату в дітей 
дошкільного віку 

Виклад основного матеріалу. Використання профілактичних заходів 
при порушеннях функцій ОРА та визначення змісту засобів корекції його вад 
вимагають знань про причини порушень правильного положення тіла для їх 
усунення. 

На сьогоднішній день захворювання ОРА та інші дефекти постави 
значно «помолодшали» і стали проявлятися вже в дошкільному дитинстві. 
Г. Нарскін та ін. виокремили в своєму дослідженні ще одну групу причин, які 
призводять до порушення опорно-рухового апарату: гігієнічні (м’яка постіль, 
одяг); екологічні; харчування та гіпокінезія [6]. 

Виокремлюють внутрішні і зовнішні причин порушень функцій 
опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку. Внутрішні (ендогенні) 
причини: генетична спадковість, вроджені вади фізичного розвитку, 
фізіологічно обумовлений недостатній розвиток м’язової системи, слабкий 
м’язовий тонус основних м’язових груп тулуба й кінцівок, функціональна 
недостатність зв’язково-суглобового апарату, що призводить до деформацій 
кісток унаслідок неправильних поз тощо.  

Зовнішні (екзогенні) причини це нераціональний руховий режим, що 
призводить до слабкості м’язово-суглобового апарату, незбалансований 
режим харчування, забрудненість зовнішнього середовища, недостатній 
рівень теоретично-методичної компетентності вихователів для ефективного 
проведення корекційно-профілактичної роботи в ЗДО. 

Порушення опорно-рухового апарату не тільки негативно впливає на 
загальний емоційний стан дитини а й на роботу всіх органів і систем 
дошкільника – серцево-судинну, дихальну, травну, нервову тощо. 

Для підтримки правильної постави велике значення має сила м’язів 
спини (особливо розгиначів хребта), сідничних м’язів і м’язів черевного 
преса. Міцні м’язи верхньої частини спини та шиї утримують у правильному 
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положенні верхню частину тулуба, що запобігає деформації грудної клітини. 
Формуванню фізіологічних вигинів хребта сприяє тонус м’язів спини. 

У процесі фізичного виховання заклади дошкільної освіти 
використовують різноманітні засоби. Обов’язковими фізкультурно-
оздоровчими заходами є: заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, 
фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, дні здоров’я і фізичної культури 
[2]. На даному етапі широко почали використовувати інноваційні технології 
фізичного розвитку дітей дошкільного віку а саме: ритмопластику, 
хореографію, фітбол-аеробіку і фітбол-гімнастику, аеробіку, степ-аеробіку та 
інші. На думку педагогів новаторів Н. Голіциної, Л. Латохіної, 
Т. Овчинникової, М. Єфименка, Н. Савельевої, Л. Сивачевої, Л. Талер, 
Є. Сайкіної, М. Чистякової вихователям потрібно використовувати саме 
інноваційні технології фізичного виховання тому, що вони сприяють 
максимальній активності всіх каналів сприйняття (зір, слух, відчуття, 
сприймання) та зацікавлюють дітей.  

Однією з таких інноваційних технологій є ритмопластика. Як зазначає 
О. Дубогай, А. Бабич ритмопластика – це спеціальне комплексне заняття, на 
якому засобами музики і спеціальних рухових і корекційних вправ 
відбувається корекція і розвиток рухових функцій, поліпшуються якісні 
характеристики руху, розвиваються особистісні якості, саморегуляція та 
довільність рухів і поведінки. Ритмопластика – це рухи, які виконуються під 
музику в спокійному повільному темпі, з максимальною амплітудою і 
розтягуванням м’язів, носять оздоровчий характер [1; 5].  

Цікавими також є для дітей заняття хореографією. Ці заняття зазвичай 
спрямовані на: тренування всіх груп м’язів, розвиток вестибулярного апарату, 
розвиток спритності, швидкості, поліпшення координації рухів. Заняття 
хореографією можуть містити елементи акробатики. У процесі заняттям 
хореографією у дітей поступово формується пластичність рухів та правильна 
постава. 

Ще одним із ефективних засобів фізичного розвитку дітей Е. Сайкина 
вважає вправи на фітболах які тренують серцево-судинну, дихальну, опорно-
рухову системи та вестибулярний апарат, розвивають координацію рухів [7]. 
Мета фітбол-аеробіки це – профілактика та корекція різних захворювань, 
розвиток рухових здібностей та фізичних якостей. Заняття аеробікою 
приносять дітям велике задоволення. Для того, щоб ці заняття були ще 
цікавішими та насиченішими, використовують індивідуальні снаряди – степ-
платформи.  

І. Кузіна, І. Терещенко виокремлюють степ-аеробіку як засіб фізичного 
розвитку. Степ-платформа – це сходинка висотою не більше 8 см, шириною 
25 см, довжиною 40 см. Виготовлена зазвичай з легкого і міцного матеріалу, 
обтягнута м’яким дерматином. Заняття степ-аеробікою проводяться у 
супроводі бадьорої ритмічної музики, яка створює дітям гарний настрій [8; 9]. 
Проводити степ-аеробіку з дошкільниками можна у різних формах: на 
заняттях оздоровчо-тренувальної спрямованості з дітьми дошкільного віку, як 
частину фізкультурного заняття, як комплекс вправ ранкової гімнастики на 
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степ-платформах; як показовий виступ дітей на святах; як степ-розвага. В 
основі рухів під час степ-аеробіки лежать базові кроки аеробіки, танцювальна 
стилізація вправ.  

Необхідною умовою є дотримання правил роботи на степ-платформах, 
які запобігають травматизму на занятті. Ці правила стосуються висоти 
платформи, постави, техніки виконання кроку вгору і кроку вниз, рухів рук, 
музики тощо. Основним змістом занять є базові кроки, біг і стрибки, які 
складають основу класичної аеробіки [4]. 

Для свого дослідження ми обрали один з нетрадиційних засобів 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи як степ-аеробіку. Тому що під час 
степ-аеробіки від дітей вимагається загостреного відчуття простору та 
рівноваги, контроль над рухами, постійна підтримка правильної постави, 
збереження правильного положення тіла під час виконання всіх рухів. 
Обладнання для степ-аеробіки можна зробити самостійно не потребуючи для 
цього великих затрат. Степ-аеробіка посильна і цікава дітям, оскільки в ній 
можуть бути присутніми ігрові моменти, має в собі елементи ритмопластики, 
аеробіки тощо. Ефективність системи роботи з використанням степ-аеробіки 
ми хочемо перевірити експериментально.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши 
спеціальну та науково-методичну літературу, ми визначили, що проблема 
порушень функцій ОРА дітей дошкільного віку стає все актуальнішою на 
сьогодні. На сьогодні широкого використання для профілактичних та корекції 
порушень ОРА набули інноваційні технології фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку (ритмопластика, хореографія, фітбол-аеробіка і фітбол-
гімнастика, аеробіка, степ-аеробіка та інші). Для свого дослідження ми обрали 
один з нетрадиційних засобів організації фізкультурно-оздоровчої роботи як 
степ-аеробіку. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 
системи роботи з використанням степ-аеробіки для профілактики та корекції 
опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку.  
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Key words: musculoskeletal system, preschool age, prevention, correction, 
innovative technologies, ritmoplastics, choreography, aerobics, step aerobics. 

 
 

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Жура Тетяна, магістрантка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. І. Курок, доктор історичних наук, професор 
кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. У дошкільному віці виникає та активно 
розвивається воля дитини, що виявляється у заучуванні та усвідомленні рухів, 
становленні основних етапів вольової дії, оволодінні дитиною своєю 
поведінкою, свідомому управлінні власною діяльністю, вмінні планувати, 
підпорядковувати дії досягненню мети та контролювати їх, вдосконалювати 
зусилля, переборювати перешкоди тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Воля як одна із сторін 
свідомості розвивається у дитини після народження за сприятливих умов 
навчання й виховання та проявляється в її діяльності та поведінці (Б. Ананьєв, 
В. Аснін, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожцець, 
Г. Костюк, В. Котирло, О. Леонтьєв, Я. Неверович, С. Рубінштейн, 
В. Селиванов, М. Сеченов). Деякими авторами відзначаються виражені 



120 

індивідуальні відмінності в успішності становлення вольової поведінки дітей 
(Г. Бурменська, В. Давидов, Т. Драгунова, Д. Ельконін, Л. Занков, Г. Костюк, 
В. Кузьменко, С. Максименко).  

У дошкільному віці вивченню волі присвячена велика кількість 
досліджень вітчизняних та закордонних психологів (Б. Ананьєв, 
Л. Виготський, О. Запорожець, В. Котирло, В. Мануйленко, В. Селіванов, 
О. Тихомиров, Д. Ельконін, С. Яковлєва та ін.). 

Значення рухливої гри для гармонійного розвитку дітей, проблеми 
впровадження її в практику роботи закладів дошкільної освіти вивчають 
психологи та педагоги. Основоположник теорії фізичного виховання 
П. Лесгафт приділяв важливе значення рухливим іграм з правилами – як засобу 
розвитку волі самоорганізованості, дисциплінованості у дітей. Е. Вільчковський 
працював над проблемою використання рухливих ігор у різних вікових групах, 
організацією і керівництвом рухливими іграми з дітьми дошкільного віку. 
Психологи й педагоги О. Хухлаєва, Ю. Шишкіна, С. Колеснікова, Ю. Потєхіна, 
О. Тимофєєва обґрунтували та експериментально перевірили й довели значення 
рухливих ігор для повноцінного розвитку основних рухів і рухових якостей у 
дітей. Таким чином, рухливі ігри є важливим засобом фізичного виховання 
дітей дошкільного віку. 

Мета статті: проаналізувати вплив рухливих ігор на процес розвитку 
вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток волі у дітей починається зі 
здатності дитини управляти власними рухами. Для того щоб здійснювати 
певні вольові дії, вона повинна володіти своїм тілом, навчитися довільним 
рухам. Саме в дошкільному віці відбувається інтенсивне формування 
довільних дій, передумовою чого є оволодіння основними рухами та 
формування різних рухових навичок. За умови правильної організації життя 
та виховання, у дитини поступово виробляється вміння виконувати будь-яку 
діяльність (малювати, ліпити, конструювати тощо) відповідно до вказівки 
вихователя [3]. 

Воля є важливим чинником морального розвитку особистості, основою 
свідомого дотримання правил поведінки. Вона забезпечує вибір способу 
поведінки відповідно до загальнолюдських норм моралі, інколи навіть 
усупереч власним бажанням і потягам. Щоб досягнути мети, довести до 
завершення доручену справу, відмовитися на користь товариша від омріяної 
перспективи, людина повинна виявити не тільки знання, вміння, особистісну 
культуру, а й вольові зусилля.  

Дитина без допомоги дорослого ніколи не навчиться керувати своєю 
поведінкою і бачити себе з боку. Усвідомити власну діяльність і себе у ній 
вона може лише у спілкуванні і спільній з дорослим діяльності. Розвиток волі 
відбувається у всіх видах діяльності, які потребують отримання своїх 
спонукань і досягнення мети. Наприклад, при освоєнні фізкультурних і 
танцювальних рухів потрібно неухильно дотримуватися заданих зразків, 
прикладів, уникати непотрібних рухів [1].  
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Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що 
формуванню вольової поведінки дитини сприяють такі педагогічні умови: 

– поступове посилення вимог до дитини, сприяння досягнення нею 
успіху в діяльності; 

– заохочення прагнення і готовність дитини виявляти самостійність і 
ініціативу; 

– поступовий перехід від завдань, пов’язаних з виконанням вимог 
дорослого за його прямими інструкціями, до творчих завдань за власним 
бажанням дитини; 

– створення умов для реалізації провідної позиції дитини у творчій 
діяльності і на заняттях [2]. 

Педагог покликаний допомогти дитині усвідомлювати свої бажання, 
вимоги дорослих, використовувати їх у різних способах виходу із скрутного 
становища, використовуючи аналіз його причин, у пошуку раціональних 
шляхів досягнення мети, виборі з альтернативних типів поведінки 
найоптимальнішої. 

Удосконалення вольової регуляції поведінки у старших дошкільників 
пов’язане з їх загальним інтелектуальним розвитком. Тому виховувати волю в 
дитини у відриві від її загального психічного розвитку практично неможливо. 
Значна роль у психічному розвитку особистості, у формуванні її властивостей 
і збагачення її внутрішнього змісту, а також морально-вольових якостей 
відводиться грі. Відомо, що віковий особливістю дошкільника є загальна 
недостатність волі. Тому правильно організована ігрова діяльність дитини 
сприяє формуванню таких вольових якостей, як відповідальності, 
наполегливості, рішучості, витримки [3]. 

Ігрова діяльність, як основна діяльність тісно пов’язана з розвитком 
особистості дошкільника, вона зумовлює важливі зміни в психічних процесах 
особистості дитини, яка розвивається, а також є «джерелом розвитку і 
створює зону найближчого розвитку» (Л. Виготський). 

Загальноприйнятим положенням є те, що в процесі фізичного 
виховання дітей дошкільного віку провідна роль належить рухливій грі. Як 
один з основних засобів і методів фізичного виховання, рухлива гра сприяє 
ефективному вирішенню оздоровчих та навчально-виховних завдань. 

Гра в життя дошкільника займає величезне місце, і має важливе 
значення для психічного та емоційно-вольового розвитку. Для того щоб гра 
дошкільника носила не тільки розвиваючий характер, а й сприяла розвитку 
вольових якостей це повинна бути: 

а) гра за правилами або з правилами; 
б) колективна, партнерська гра в якій партнерами можуть бути як 

однолітки, так і дорослі; 
в) в ній повинні бути створені умови для вибудовування кожним 

гравцем своєї стратегії; 
г) у грі повинна ставитися мета – виграти (тобто це завжди або 

змагальна гра, або гра-досягнення). 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Виховний потенціал гри і її вплив на розвиток дитячої особистості 
особливо, яскраво виявляють себе при ретельному вивченні і використанні 
прихованих ігрових механізмів. У процесі гри у дітей виникають три види 
цілей. Мета перша – найбільш загальна – насолода, задоволення від гри. Її 
можна висловити двома словами: «Хочу грати!» Друга мета – це і є власне 
ігрове завдання, тобто завдання, пов’язане з виконанням правил, 
розігруванням сюжету, ролі. Вона існує у вигляді вимоги «треба». Третя мета 
безпосередньо пов’язана з процесом виконання ігрової задачі, що по суті 
своїй складає творчість і одночасно висуває третій постулат – «можу!» За 
допомогою такої триступеневої мотивації «хочу! – треба! – можу!» гра стає 
засобом перекладу вимог, що висуваються до дитини дорослими, у вимоги, 
які дитина висуває сама собі. Це і складає основний механізм її впливу на 
особистість дитини, та процес її самовиховання [1]. 

Загалом рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини. 
Цінність їх не тільки в тому, що вони розвивають рухи дітей, але і в тому, що 
спонукають дошкільників бути вольовими, активними, діяльними, 
роздумувати, домагатися успіху. Завдяки цим іграм весь організм дитини 
долучається до роботи, у неї поліпшується травлення, стає глибшим дихання, 
зміцнюється нервова система, виховуються такі риси характеру як 
дисциплінованість, стриманість тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, рухливі 
ігри впливають на розвиток самостійності у дітей, творчих здібностей, 
викликають прагнення доводити розпочату справу до кінця, виховують 
вміння продовжувати діяльність навіть при небажанні нею займатися або при 
виникненні більш цікавої діяльності, то є всі види ігор формують вольові 
якості особистості. У подальшому нашу роботу вбачаємо у розробці і 
експериментальній перевірці процесу розвитку вольових якостей у дітей 
старшого дошкільного віку в процесі рухливих ігор. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз досліджень з проблеми розвитку 
вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку. Визначено вплив 
рухливої гри на розвиток вольової поведінки дошкільників.  
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Annotation. In the article the analysis of researches on the problem of 
development of volitional qualities of children of the senior preschool age is carried 
out. The influence of a mobile game on the development of voluntary behavior of 
preschoolers is determined. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Задирко Ганна, студентка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: Т. А. Швець, старший викладач кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. Протягом останніх років все більше людей, які 
виявляють бажання вивчати англійську мову. Якщо раніше всі методики, з 
вивчення англійської мови, були спрямовані саме на учнів, то зараз батьки 
бажають якомога раніше почати навчання дітей англійській мові. Тим більше, 
що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сенситивним періодом 
для вивчення іноземних мов. Таким чином, вихователі садочків починають 
навчати дитину англійської мови, використовуючи ігрові методи на заняттях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження склали праці багатьох учених: Л. С. Виготського, Л. А. Венгера, 
Т. І. Олійника, Т. М. Шкваріної та інших. Зокрема дидактичну гру як засіб 
виховання та навчання дітей дошкільного віку досліджували Л. В. Артемова, 
Є. І. Тихеєва, О. І. Сорокіна, О. П. Усова, О. П. Янківська, А. К. Бондаренко. 

Мета статті: здійснити аналіз особливостей використання ігрових 
методів на заняттях з англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Основна мета навчання англійської 
мови в дошкільному віці – формування у дитини елементарних навичок 
спілкування цією мовою. Серед завдань, спрямованих на досягнення мети, 
виділяють: навчання дитини правильної англійської звуковимови (окремих 
звуків, слів, фраз і речень); формування певного англомовного лексичного 
запасу; ознайомлення з простими граматичними конструкціями; переведення 
лексики із пасивного в активний словниковий запас; тренування простіших 
навичок спілкування англійською мовою; ознайомлення дитини з культурою 
та традиціями англомовних країн. 

Вирішення даних завдань можна забезпечити, організувавши процес 
вивчення англійської мови у формі ігрової діяльності. Провідним методом 
виступатиме дидактична гра з розвитку англійського мовлення дітей на 
основі елементарної лексики дитячого спілкування, в якій дії учасників 
регулюються завданнями та правилами. 

Навчання за допомогою гри на заняттях з англійської мови у 
дошкільних закладах з методичного і лігвістичного погляду є важливим і 
сприяє засвоєнню дітьми іншомовного матеріалу [2, c. 253]. 

Пріоритетність розвивальної, освітньої, виховної цілей навчання 
дошкільників англійської мови у порівнянні з практичною метою зумовлює 
пріоритетність процесу навчання у порівнянні з його результатам. Це 
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пояснюється тим, що сприятливі умови навчання, атмосфера «чарівної 
казки», урахування індивідуальних особливостей кожної дитини є 
важливішими, ніж якісні та кількісні показники його результатів [4, c. 4]. 

Специфіка застосування ігрових методів під час навчання 
дошкільників англійської мови насамперед полягає в тому, що на заняттях 
вихователь постійно виконує роль режисера-організатора і ведучого учасника 
ігрової діяльності. Він враховує уже набутий дітьми досвід участі у сюжетно-
рольових, театралізованихіграх, іграх з правилами (дидактичних, рухливих, 
музичних, народних, комп’ютерних тощо). Це є важливим чинником того, що 
діти без особливих труднощів усвідомлюють зміст, творчий задум, сюжет, 
роль, правила, рольові та організаційні стосунки, інші ознаки гри, краще 
розуміють навчальні завдання. Цим запобігається перетворення заняття на 
гру-розвагу. 

Провідним методом на заняттях виступає дидактична гра з розвитку 
англомовного мовлення дітей на основі елементарної лексики дитячого 
спілкування, в якій дії дітей регулюються ігровими завданнями та ігровими 
правилами. 

Дидактичні ігри покликані своїм змістом здійснювати навчання, нести 
в собі навчальні завдання, розв’язання яких має реалізовуватися засобами 
активної, захоплюючої ігрової діяльності. 

Все це допомагає сформувати у дітей потрібні мовленнєві уміння і 
навички, уникнути їх фізичного та інтелектуального перевантаження, сприяє 
засвоєнню мовного матеріалу в ситуаціях, які близькі до реальних. 

На заняттях за основу ігрового сюжету береться життєвий досвід, 
конкретна діяльність з предметами-іграшками, дії в ігрових ситуаціях, 
імпровізація дітей. Розв’язання дидактичних завдань має бути пов’язане з 
виконанням предметної діяльності, рухів, тренуванням вимови, мовленням, 
слуханням музики, співом, екстра- та пара лінгвістичними діями. 

Модель кожного заняття – це уявна ігрова ситуація в повному, 
розгорнутому вигляді, що як норма охоплює всю тривалість заняття. 
Керівництво ігровою діяльністю дітей передбачає ознайомлення зі змістом та 
правилами гри, особливостями контролю за виконанням ігрових навчальних 
завдань [3, c. 36].  

Впродовж усього періоду навчання на кожному занятті значна увага 
повинна приділятися формуванню у дітей навичок англійської вимови. 
Фонетичніігрипокликаніунеможливитибагаторазовумеханічнуімітаціювимов
извуків. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, комплекс 
питань із використання ігрових методів на занятті є досить актуальним у 
методиці навчання англійської мови. Науковці пропонують чимало методів і 
підходів до навчання мови, а також вправ, спрямованих на формування 
мовленнєвих навичок.  

Об’єктивним показником досягнення мети та результату роботи 
можуть бути такі зовнішні критерії: 

– наявні у дітей первинні навички спілкування англійською мовою; 
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– уміння користуватися англійською мовою для досягнення своїх 
цілей, вираження думок і почуттів в реальних ситуаціях спілкування; 

– створення позитивної установки на подальше вивчення англійської 
мови; 

– пробудження інтересу до життя і культури інших країн; 
– розвиток лінгвістичних здібностей дітей з урахуванням вікових 

особливостей у старших дошкільників. 
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Постановка проблеми. Молодший дошкільний вік – сензитивний 
період для формування правильної вимови звуків і слів. Орфоепічні навички 
мають велике значення для спілкування дитини з іншими дітьми і дорослими. 
Опанування звуковим складом мови дитиною ще у молодшому дошкільному 
віці має велике значення для подальшого навчання грамоти, здобуття навичок 
правильного читання і письма. Важливим завданням навчально-мовленнєвої 
діяльності дошкільника є розвиток м’язів артикуляційного апарату, а 
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методично правильна організація цього процесу вихователем ЗДО сприяє 
оволодінню звуковимовою ще на етапі його молодшого дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велику увагу 
дослідженню навчально-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку 
приділяли видатні науковці, зокрема: фізіологи (О. Г. Іванов-Смоленський, 
М. І. Красногорський, І. П. Павлов), психологи (Л. С. Виготський, 
Д. Б. Ельконін, М. І. Жинкін, О. Р. Лурія, М. Х. Швачкін), педагоги 
(А. М. Богуш, О. І. Максаков, М. Ф. Фомічова та ін.), лінгвісти 
(В. І. Бельтюков, О. М. Гвоздєв). Центральним питанням загальної проблеми 
дитячої звуковимови є становлення й розвиток звукової системи мови та 
оволодіння дітьми дошкільного віку артикуляцією звуків рідної мови.  

Мета статті: виокремити методичні рекомендації щодо проведення 
артикуляційної гімнастики вихователем молодшої вікової групи ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Артикуляція звуків – це правильне 
положення і рухи мовних органів, необхідні для утворення звука мови. 
Мовний акт, що забезпечує артикуляцію звуків, здійснюється складною 
системою органів. Якщо всі органи функціонують нормально, дитина з 
легкістю оволодіває артикуляцією звуків [1, с. 266]. 

За дослідженнями фізіологів, у молодшому дошкільному віці 
відбувається зміцнення артикуляційного апарату: стають координованими 
рухи м'язів, що беруть участь у творенні звуків. Так, зміцнення м'язів кінчика 
язика сприяє правильній вимові без пом'якшення твердих приголосних. Діти 
вже правильно вимовляють слова зі збігом двох-трьох приголосних, 
наближуються до норми і майже чітко вимовляють свистячі звуки, 
з'являються звуки [ц], [ш], [ж], [ч], [л], [р]. Проте більшість дітей ще не 
вимовляють шиплячі та сонорні звуки. Для дітей цього віку характерне 
пом'якшення приголосних звуків, їх спотворення, переставлення звуків і 
складів, а якщо дитині важко вимовляти певний звук, вона замінює його 
іншим (наприклад, заміна дзвінких глухими; звука [р] звуком [л] і навпаки; 
звука [м] звуком [н] і навпаки; шиплячих свистячими і навпаки; подвійна 
заміна дзвінких глухими і шиплячих свистячими; розчленування звуків і 
заміна складних простішими; пом'якшення приголосних і заміна м’яких 
приголосними твердими; заміна звука [й] звуком [л]; звука [р] звуком [й]; 
звука [з] звуком [д]; заміна звука [с] звуком [т]). Досить поширеними вадами 
мовлення дітей 4-го року життя є порушення звуковимови. Здебільшого 
спотворюються такі групи звуків: свистячі ([с], [с'], [з], [з'], [ц]), шиплячі ([ш], 
[ж], [ч]), сонорні ([л], [л'], [р], [р']), задньоязикові ([к], [х], [г]), дзвінкі ([в], [з], 
[ж], [б], [д], [г]) і м'які ([т'], [д'], [н']) [1, с. 274]. 

Для того, щоб чітко та правильно вимовляти звуки і слова, потрібні 
чіткі, точні, координовані рухи органів мовленнєвого апарату (губ, язика, 
нижньої щелепи, голосових зв’язок). У дітей рухи мовленнєвого апарату ще 
не координовані, неточні, уповільнені. Язик важкий, малорухливий, голосові 
зв'язки коротші, ніж у дорослих. Усе це спричинює неправильну вимову 
звуків рідної мови [1, с. 276]. 
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Підготувати дитину до оволодіння правильною звуковимовою та 
усунути її недоліки допоможе артикуляційна гімнастика – комплекс 
спеціальних артикуляційних вправ на засвоєння та закріплення певних 
положень губ і язика, рухливості нижньої щелепи, добір яких залежить від 
вимови того чи іншого звуку. 

Артикуляційна гімнастика повинна стати невід’ємною складовою 
освітнього процесу ЗДО, зокрема групи молодшого дошкільного віку. 
Займатися артикуляційною гімнастикою з дітьми цього віку потрібно не 
менше 2-х разів на день (уранці та ввечері) протягом 5-7 хвилин, залежно від 
індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей. Краще 
використовувати індивідуально-групову або групову форми робіт з метою 
покращення ефективності здійснюваної діяльності.  

Для того, щоб діти проявляла щоденну цікавість до артикуляційної 
гімнастики, її слід проводити в ігрові формі, використовуючи дитячі вірші, 
іграшки, картинки, рахункові палички, фішки, пісочний годинник, сірники, 
намисто, камінчики тощо [7, с. 38].  

У проведенні артикуляційної гімнастики виділено кілька етапів: 
перший – підготовчий, на якому здійснюється знайомство з органами мовно-
рухового апарату за допомогою показу дорослого чи показу на собі: 
підборіддя, щік (права, ліва), губ (верхня, нижня), зубів (верхні, нижні), 
піднебіння («стеля», «дах»), язика (кінчик, спинка); розповіді казочок про 
язичок, губки, щічки; читання оповідань про органи артикуляції; відгадування 
загадок; дидактичних/рухливих ігор із мовленнєвими завданнями. Другий – 
основний етап, що передбачає вироблення навичок правильного виконання 
артикуляційних вправ [5, 173]. 

Робота організовується таким чином: 1. Розповідь про майбутню 
вправу, використовуються ігрові прийоми. 2. Демонстрація виконання вправи 
дорослим. 3. Виконання вправи кожною дитиною по черзі, а педагог 
перевіряє правильність виконання. 4. Вправу виконують усі діти одночасно 
[6, с. 40]. 

Педагогові важливо стежити за якістю виконання рухів кожною 
дитиною, інакше артикуляційна гімнастика не досягне своєї мети. 
Повторювати вправу з малюками цього віку слід 3-4 рази. В молодшій групі 
необхідно, щоб діти засвоїли найпростіші навички виконання рухів, без яких 
буде важко надалі розвивати й удосконалювати артикуляційний апарат. 
Результативність вимагає довготривалої та клопіткої праці вихователя. 
Спочатку під час виконання вправ у дітей може спостерігатися напруження 
органів мовно-рухового апарату, труднощі в переключенні з одного руху на 
інший. Проте в результаті багаторазових вправлянь вироблені навички 
закріпляться, рухи стануть більш координованими та невимушеними 
[5, с. 177].  

Артикуляційна гімнастика може бути як самостійним видом 
діяльності, так і частиною ранкової гімнастики та вечірніх розваг, 
структурним компонентом мовленнєвого заняття (комплексного чи 
тематичного). Вихователь може вдало знайти час для проведення 
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артикуляційної гімнастики під час режимних моментів, наприклад: перед 
прийомом їжі провести «Чашечку», «Млинець», «Смачне варення», 
«Трубочку»; в умивальній кімнаті – «Гребінець», «Чистимо зубки», вправи 
для губ «Полоскання»; коли час щось робити – «Годинник», «Барабан», час 
одягатися – вправа для нижньої щелепи «Шухляда», час виходити на 
прогулянку – «Конячка». На заняттях з розвитку мовлення артикуляційні 
вправи добираються відповідно до виучуваних звуків, наприклад: до 
сонорних звуків [л], [л’], [р], [р’] – вправи «Гойдалка», «Хоботок», «Смачне 
варення», «Лопатка», «Індик», «Неслухняний язичок», «Мишоловка», 
«Фарбуємо верхній парканчик», «Барабан», «Фарбуємо стелю» [6, с. 106]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для успішного 
формування правильної звуковимови у дітей рекомендується систематично 
застосовувати артикуляційну гімнастику як важливу форму навчально-
мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку. Подальшу свою 
діяльність сконцентруємо на інформаційно-дидактичному забезпеченні 
артикуляційної гімнастики. 
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Анотація. У статті уточнено поняття «артикуляційна гімнастика». 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується 
зростанням обсягу наукової інформації, впровадженням революційних 
високоінтелектуальних технологій у всі галузі суспільного життя. Це 
потребує виховання особистості, здатної застосовувати нові знання в 
нестандартних ситуаціях, мотивованої на успіх та самореалізацію. Отже, 
виховання інтелектуальної особистості стає соціальним замовленням 
сучасного суспільства.  

Дошкільники за своєю природою – дослідники, орієнтовані на пізнання 
світу, здатні успішніше ніж дорослі оволодіти сучасними інформаційними 
засобами і технологіями. Вони люблять гратися, складати, фантазувати, 
розповідати, давати своє пояснення, робити висновки. За твердженням І. Беха, 
Л. Виготського, О. Кононко розвинуте в достатній мірі мислення, яке 
визначається як активна діяльність, спрямована на вирішення завдань з метою 
отримання нових знань і створення чогось нового, є запорукою успішності 
дитини. У зв’язку з цим, найбільш пріоритетними у організації освітнього 
процесу дошкільних освітніх закладів є ті методи і прийоми, які формують 
вміння самостійно мислити.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням 
інтелектуальної сфери займалися багато вчених: Л. Венгер, О. Запорожець, 
Ж. Піаже, П. Гальперін, Я. Пономарьов, А. Валлон, Дж. Брунер тощо.  

Л. Венгер підкреслював сприятливий вплив схем, графіків, моделей на 
розвиток інтелектуальної сфери дошкільнят. На думку вченого, застосування 
моделей сприяє освоєнню дітьми моделювання як методу пізнання на основі 
інтеріоризації дій з моделями» [2, с. 280].  

М. Подд’яков зазначає позитивний вплив занять на розвиток 
інтелектуальних здібностей: До числа інтелектуальних здібностей відносять 
гнучкість і широту мислення, здатність передбачати результат ситуації і на 
основі цього вибирати найбільш прийнятний і правильний шлях вирішення. 
Він зазначав, що розвиток інтелектуальних здібностей може відбуватися 
тільки в процесі активної і емоційно позитивної діяльності. Такою діяльністю 
в дошкільному віці стає гра, що надає можливість дошкільнятам засвоїти нові 
знання, продемонструвати самостійність у практичній діяльності. Отже, 
особливе значення в розвитку інтелектуальної сфери старших дошкільників 
належить ігровим технологіям [4]. 

Метою статті є теоретичне дослідження впливу логіко-математичних 
ігор на розвиток пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні та зарубіжні вчені 
відзначали величезну цінність ігрової діяльності (О. Декролі, Е. Сеген, 
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М. Монтессорі), у розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, відчуття, 
пам’яті і мислення, як основного пізнавального процесу. Розвиток мислення 
передбачає оволодіння такими розумовими операціями як аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація, класифікація [1].  

Існує цілий арсенал засобів активізації пізнавальної діяльності 
дошкільників. Одним з них виступає пізнавальний інтерес, сутність якого 
полягає у спрямованості уваги на щось нове, незвичайне, несподіване. 
Стимулює розвиток пізнавального інтересу використання ігор та завдань на 
трансфігурацію, загадок, головоломок, логічних задач, завдань-жартів, 
віршованих задач, авторських пізнавальних завдань (А. Зака, В. Воскобовича), 
ігор із рахунковими паличками; ігор шашкового ходу, інтерактивних ігор, ігор в 
режимі оn-line, навчальних мультфільмів та програм.  

Г. Бєлошиста, К. Щербакова, Л. Зайцева вважають гру прекрасним 
засобом розвитку здібностей дітей дошкільного віку. Вчені відзначають, що 
гра вимагає великих душевних і фізичних сил. На сьогодні накопичена значна 
база розвиваючих ігор Б. Нікітіна, З. Дьєнеша, Л. Венгера, З. Михайлової, 
В. Воскобовіча і ін. Ігрові технології є потужним засобом розвитку всіх 
основних інтелектуальних процесів (пам’яті, мислення, уяви), дають 
можливість повноцінно вирішувати завдання навчання і розвитку 
дошкільників.  

О. Зареченська сформулювала основні принципи застосування логіко-
математичних технологій для розвитку пізнавальних здібностей старших 
дошкільників: 

– створення ситуації успіху, обстановки невимушеності, коли бажання 
дітей навчитися чому б то не було виникає як би само собою, а потім 
перетворюється в стійкий пізнавальний інтерес;  

– єдність основних постулатів: зрозуміло, доступно, результативно, із 
задоволенням; 

– систематичне використання цікавого ігрового матеріалу створить 
атмосферу захоплення освітнім процесом і не дозволить помітити дитині 
того, що вона вчиться;  

– застосування «проблемної планки». Вимоги, що пред’являються до 
дитини, повинні бути хоча б трохи, але вище її сьогоднішніх можливостей і 
здібностей. Це найкращий стимул для особистісного зростання [3, с. 46]. 

Автор запропонувала класифікацію ігор для формування розвинутого 
просторового сприймання, уяви логічного мислення, а саме: логічні завдання, 
ігри на складання і трансфігурацію, комп’ютерні ігри та анімаційні 
презентації, логічні й пізнавальні завдання А. Зака.  

Єфектівні для використання в освітньому процесі, на думку автора, 
логічні завдання. Вони несуть в собі певне розумове навантаження, органічно 
вплітаються в тематику тематичних. До них належать загадки математичного 
змісту («12 братів один за одним ходять, один одного не знаходять»), загадки-
обманки («По столу котилося колесо різнобарвне: один кут у нього червоний, 
другий – бузковий, а третій – малиновий. Коли колесо докотиться до краю, 
який колір ми побачимо?»); логічні вправи («Мишка їде не в першому і не в 
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останньому вагоні. Курча не в середньому і не в останньому вагоні. У яких 
вагонах їдуть мишка і курча?»). Подібні завдання вчать порівнювати, 
аналізувати, класифікувати, аргументувати свою точку зору, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, сприяють розвитку нестандартності мислення.  

Головоломки – складні завдання, для вирішення яких потрібно 
застосувати нестандартний підхід. Головоломка означає «зламати голову», 
т.т. зламати «стереотип мислення». Оскільки у дітей мислення знаходиться в 
стадії формування, стереотипи ще не складені, головоломки піддаються дітям 
досить легко і викликають інтерес, щире здивування, азарт і бажання йти до 
кінця («На столі лежать 3 олівця різної довжини. Як видалити з середини 
найдовший олівець, не чіпаючи його?») [3, с. 47].  

Завдання на складання площинних зображень дуже подобаються 
старшим дошкільникам. Ці завдання захоплюють дітей не тільки процесом 
створення, а ще й тим, що з індивідуальних робіт дітей створюються 
тематичні панно, наприклад «Пташиний базар», «Морське царство», «На 
лісовій галявині» та ін. На заздалегідь підготовлений педагогом сюжетний 
фон кожна дитина має можливість помістити свою фігурку [3].  

Комп’ютерні ігри, навчальні програми і мультфільми, анімаційні 
презентації дозволяють істотно доповнити світ дитини, мають великий 
розвивальний ефект. Дитина може уявити собі конкретну ситуацію і отримати 
узагальнене уявлення про всі предмети і дії з ними. Таким чином, у 
дошкільників починають розвиватися основні операції мислення, такі як 
узагальнення і класифікація. Багато комп’ютерних ігор розвивають 
просторове мислення, координацію рухів, вміння прогнозувати ситуацію, 
здатність до конструювання. Застосовані педагогом ігри серії «Дядя Федір 
йде до школи», «Лунтік. Підготовка до школи», «Смішарики», 
«Простоквашино» дозволяють в захоплюючій формі освоювати навички 
читання і рахунку. Дитина, потрапляючи в цікаві ситуації, при кожному 
успіху отримує потужне емоційне підкріплення. Одночасно у неї формується 
стійка установка на самостійний пошук, бажання дізнатися нове. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
застосування дидактичних ігор підвищує ефективність педагогічного 
процесу, логіко математичні ігри та вправи грають одну з головних ролей у 
розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників. Методично правильно 
підібрані за ступенем складності, віковими особливостями дітей, місця 
використання логічні ігри сприяють розвитку пізнавальних процесів, 
пізнавальної активності і пізнавальних здібностей дітей, формують 
мотиваційну готовність до школи. Навчаючи маленьких дітей в процесі гри, 
необхідно прагнути до того, щоб радість від ігор перейшла в радість навчання. 

Список використаних джерел 
1. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіації за величиною, 

масою, об’ємом, розташуванням у просторі // Дошкільне виховання. – 2000. – 
№ 10. – С. 7–12. 

2. Венгер Л. А. Домашняя школа мышления (для пятилетних детей) 
/ Л. А. Венгер, А. Л. Венгер. – М. : Знание, 1984. – 80 с. 



132 

3. Зареченская О. Занимательный развивающий материал как средство 
развития мышления детей дошкольного возраста / О. Зареченская. // Вопросы 
дошкольной педагогики Международный научный журнал – № 2 (8) / 2017 г. 
– С. 27 

4. Поддъяков Н. Н. Мышление дошкольника / Н. Н. Поддъяков – М. : 
Педагогика, 2008. – 272 с. 

5. Позднякова В. В. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: 
інноваційні аспекти альтернативної технології математичної освіти 
/ В. В. Позднякова, Н. В. Заплаткіна // Наукові записки Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні 
науки. – Ніжин : НДУ, 2006, № 5. – С. 64–66. 

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність застосування 
логіко-математичних ігор і вправ для розвитку пізнавальних здібностей 
дітей старшого дошкільного віку. Представлено визначення мислення і 
пізнавальних здібностей, визначено умови застосування логіко-
математичних ігор у освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 
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Annotation. The article substantiates the necessity of logic-mathematical 
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presented, the conditions of logic-mathematical games application in the 
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доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової. 
 

Постановка проблеми. В умовах модернізації дошкільної освіти все 
більшої актуальності набуває розвиток якостей мовлення дітей як одного із 
засобів самовираження особистості. Водночас розвиток активного мовлення 
істотно гальмує засилля екранних засобів інформації (відео та DVD, комп’ютер, 
Інтернет тощо) внаслідок чого «телевізійні», «екранні» діти стають 
мовленнєвопасивними, страждають точність і яскравість їхньої лексики.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні дослідження в 
галузі педагогіки й психології доводять, що дитина за своєю природою є 
поліхудожньою, її свідомість здатна одночасно охопити всі види художньої 
діяльності з їх своєрідним переплетінням у процесі розвитку (А. Богуш, 
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Н. Гавриш, Л. Григор’єва, Т. Казакова, І. Ликова, Е. Маркова, Б. Юсов та ін.). 
При цьому гармонійний взаємозв’язок видів художньої діяльності, в якому 
мовлення, художнє слово є стрижневими компонентами, створює сприятливі 
умови для збагачення словника дітей. Надзвичайний художньо-естетичний 
потенціал щодо цього має образотворча діяльність, у якій мовленнєві дії 
можуть підпорядковуватися меті й змісту зображення чи навпаки 
спрямовувати, стимулювати його (Л. Бачерикова, О. Вепрева, Є. Ігнатьєв, 
М. Кольцова, Т. Комарова, Г. Люблінська та ін.). За таких умов і слово, і 
зображення одночасно виявляються для дітей найкращими засобами 
вираження внутрішнього світу, почуттів, оригінальності, самостійної думки в 
художньому образі (Н. Горбунова, О. Дронова, Л. Компанцева, Т. Постоян, 
Ю. Руденко, О. Савушкіна та ін.). Задоволення цієї потреби дає можливість 
подальшого розквіту особистості дитини, духовних резервів її 
самоусвідомлення, самооцінки й самовдосконалення.  

Мета статті: обґрунтувати можливості збагачення лексики 
дошкільника засобами образотворчої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Доросла людина володіє різними 
аспектами слова: його референтним значенням і смислом. Натомість у дитини 
розуміння лексичного значення слова формується поступово в процесі її 
загального психофізичного, зокрема, інтелектуального розвитку. Слово, його 
значення поступово стають особливою формою відображення дитиною 
дійсності, що дає змогу інтелектуально оперувати предметами навіть за їх 
відсутності, викликати будь-які образи незалежно від їх реальної наявності, 
довільно керуючи цим лексичним світом. Водночас більш досконалими й 
складними стають пізнавальна діяльність, спілкування, коло, характер і 
форми якого також збагачуються, дитина стає здатною використовувати види 
художньо-продуктивної діяльності для відображення свого світосприйняття, 
своєрідної картини світу (А. Богуш, С. Макаренко, Т. Науменко, 
О. Саприкіна, Т. Юртайкіна) [1].  

Розглянемо взаємозв’язок мовлення (у тому числі, розвитку лексики) 
та образотворчої діяльності дошкільників. Стрижневою основою, 
об’єднувальним чинником образотворчої та мовленнєвої діяльностей є 
художній образ, який діти сприймають у процесі ознайомлення з творами 
мистецтва (оригіналами) і творчо відображають у різних видах продуктивної 
діяльності. Художній образ – це специфічний для мистецтва спосіб 
відображення й узагальнення дійсності з позиції певного естетичного ідеалу в 
конкретно-чуттєвій емоційній формі. Він передбачає такі універсальні 
компоненти, як змістова відповідність формі, композиційні особливості, 
художня мова твору, та специфічну для кожного виду мистецтва систему 
образних засобів. Образ в образотворчому мистецтві – наочний. Довкілля 
відтворюється в наочній чуттєво-сприйманій формі за допомогою 
спеціальних зображувальних матеріалів, засобів (наприклад, у живопису, 
малюнку – це колір, лінія, форма, розмір, композиція). Словесний образ, 
завдяки образності й виразності мови, також містить у собі елементи 
наочності й, на думку Н. Карпинської, «… не просто повідомляє про ті чи 
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інші факти, події, явища життя, а зображує їх, малює словами …» [2, с. 117]. 
Зв’язок мовленнєвої й образотворчої діяльності підкреслював німецький 
дослідник Лукенс, ще на емпіричному рівні проводив паралелі в розвитку 
дитячого мовлення та малюнка. Зв’язок мовленнєвої й образотворчої 
діяльності відслідковується і в базуванні на одних законах уяви. Так, 
В. Штерн зауважував, що зображувальна і словесна творчість дітей 
ґрунтуються на одних і тих самих законах «зчеплення фантазії», тобто уяви 
[3, с. 199]. 

Встановлення зв’язку «предмет – слово» відбувається на підставі 
освоєння дій; свідоме використання понять здійснюється після усвідомлення 
відносин, залежностей між предметами, явищами, людьми; дія стає більш 
усвідомленою, якщо поняття опановано; через слово дитина переходить 
поступово до більш узагальнених форм мислення; специфічність свідомості у 
відображенні світу реалізується через значення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, з одного 
боку, лексика, мовлення впливають на дитячу образотворчість, з іншого – 
образотворчість сприяє збагаченню словника, розвитку дитячого мовлення. 
Це дає змогу розглядати образотворчу діяльність як могутній засіб збагачення 
словника дошкільників. Близькість образотворчої й мовленнєвої діяльності 
дає можливість їх взаємопроникнення, поєднання в єдине образотворення з 
метою не тільки ефективнішого впливу на емоційну сферу дитини, а й 
розкріпачення її фантазії та уяви у творенні власних образів, тобто дає 
можливість їх інтеграції в образотворчо-мовленнєву діяльність – вид 
художньо-мовленнєвої діяльності, у якій мовленнєві дії підпорядковуються 
меті й змісту образотворчої діяльності дитини для її збагачення, спрямування, 
стимулювання й коментаря. Образи, створені засобами кольору, лінії, форми, 
композиції, стають цільними, яскравішими, якщо опосередковуються 
мовленням. Те, чого немає в дитячому малюнку, легко й природно 
заміщується, доповнюється, «домальовується» за допомогою слова. І навпаки: 
невміння підібрати необхідні слова в естетичних переживаннях, що 
переповнюють дитину, спричиняє їх заміну найдоступнішим їй шляхом: 
жестами, звуконаслідуванням, фарбами, глиною, олівцями, рухами. А 
складена дитиною казка оживає, набуває додаткових можливостей вираження 
в ілюструванні її змісту. Перспективним у цьому напрямі вважаємо 
обґрунтування методики збагачення словника дошкільників в образотворчій 
діяльності. 

Список використаних джерел 
1. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / Алла 

Михайлівна Богуш. – Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 176 с. 
2. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании дошкільника 

/ Н. С. Карпинская. – М. : Педагогика, 1972. – 150 с. 
3. Штерн В. Психология раннего детства до 6-тилетнего возраста 

/ Вільям Штерн. – Петроград, 1922. – 152 с. 
Анотація. Автор статті обґрунтовує можливості збагачення 

лексики дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності. 



135 

Ключові слова: діти дошкільного віку, збагачення словника, 
образотворча діяльність. 

Annotation. The author of the article substantiates the possibilities of 
enriching the vocabulary of preschoolers by means of visual activities. 

Key words: preschoolers, enrichment of the dictionary, visual activity. 
 
 

РОЛЬ СУЧАСНИХ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 

МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Кобзій Альона, студентка Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка. 

Сидоренко Тетяна, студентка Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Науковий керівник: Л. В. Зімакова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Художня література традиційно розглядається 
як важливий засіб впливу на розвиток мовлення дошкільника. Вона є 
потужним засобом формування фонематичного слуху та правильної 
звуковимови, збагачення словника дитини, розвитку зв’язного мовлення 
тощо. Художня література традиційно використовувалася у вітчизняній та 
зарубіжній педагогіці як могутній чинник виховання і навчання 
підростаючого покоління. Виховна та художня цінність цього виду мистецтва 
обумовлена специфікою засобів втілення в ньому художнього образу, 
насамперед, мовних засобів виразності, адже мова літературного твору є 
найкращою, найвищою формою літературного мовлення, якому діти прагнуть 
наслідувати. Захопити художньою літературою допомагає сучасна книга, яка 
є актуальною, відповідає інтересам і вподобанням дітей. Освітній простір 
ЗДО повинен бути наповнений творами сучасних вітчизняних і зарубіжних 
поетів і письменників, а педагоги повинні добирати їх за відомими 
дидактичними принципами (А. Богуш). 

Аналіз останніх джерел та публікацій. У лінгводидактиці питання 
навчання дошкільників мовлення розглядалося багатьма науковцями: 
А. Богуш, Н. Гавриш, В. Захарченко, К. Крутій, О. Лещенко, Н. Луцан, 
І. Луценко, О. Ушакова та ін. О. Кононко цілком справедливо називає книжку 
важливим учителем, провідником по життю. Вона пише: «Стара й сучасна, 
вітчизняна та зарубіжна, різна за жанрами, ілюстрована, дитяча і доросла – 
вона важливий складник дитячої субкультури, мовленнєвого розвитку, 
уособлення і натхнення». 

Ученими досліджувалися різні аспекти розвитку мовлення дітей 
засобами художнього слова, а саме: розвиток мовлення дітей засобами 
українського фольклору (Л. Березовська, Н. Луцан, Ю. Руденко, Л. Фесенко), 
навчання дітей розповіді за ілюстраціями (О. Білан), розвиток зв’язного 
мовлення в театрально-ігровій діяльності (М. Водолага) [1, с. 37]. Однак, 
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проблема навчання мовлення дошкільників засобами сучасного художнього 
слова на сьогоднішній день залишається актуальною. 

Мета статті: висвітлити потенційні можливості сучасних творів 
художньої літератури у мовленнєвому розвитку дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Художньо-естетичний компонент 
змісту дошкільної освіти представлено різними жанрами художньої 
літератури. Автори всіх чинних програм включають в орієнтовний перелік 
твори народного фольклору, авторські казки, оповідання, поетичні твори. Але 
книжковий світ постійно поповнюється новими зразками сучасних творів, з 
якими обов’язково повинні ознайомлюватися вихователі та дошкільники. 

Про необхідність широкого застосування творів художньої літератури 
та народної творчості в розвитку художнього смаку дитини наголошувала в 
своїх працях Є. Тихєєва. Значний внесок у розробку теорії та методики 
виховання дітей засобами художнього слова зробила Є. Фльоріна, завдяки 
якій в науковому обігу з’явився термін «художнє слово». На думку 
дослідниці, знайомство з художніми творами є провідним засобом розвитку 
мовлення дітей, активізації дитячих уявлень, збагачення словника [1, с. 81–
82]. За словами Є. Фльоріної, літературні твори дають для цього готові мовні 
форми, словесні характеристики образу, визначення, якими оперує дитина; 
важливо лише правильно їх зрозуміти і далі правильно практично ними 
оперувати. 

Н. Гавриш наголошує, що особливості розуміння дітьми художнього 
твору неможливі без участі мовлення. Отже, завдання виховання в 
дошкільному віці обов’язково включають мовленнєвий компонент [3, с. 74]. 

Вивчаючи асортимент сучасної дитячої літератури, необхідно 
відзначити, що змістове наповнення книги для дитини дошкільного віку 
ґрунтується на різних жанрах дитячого фольклору. Дослідники дитячого 
фольклору (Г. Виноградов, О. Воропай, Л. Павлова, В. Скуратівський та ін.) 
сходяться в думці, що фольклор здійснює на дитину яскравий 
психофізіологічний вплив – викликає радість, допомагає координувати рухи, 
розвиває мовлення, вчить бачити красиве в простих речах. Дитячий фольклор 
сприяє активному спілкуванню з дитиною. 

До сучасних художніх творів для дітей дошкільного віку можна 
віднести «Звірячу абетку», «М’яке й пухнасте», «Хто боїться зайчиків» Івана 
Андрусяка, «Тьотя Бегемотя» Юрія Бедрика, «Історія одного поросяти» Івана 
Малковича, «Кумедну читанку» Марії Чумарної та серію творів Олександра 
Ільченка, виданих видавництвом «Грані-Т»: «Мандрівка дощинки», «Як 
Коник співати навчився», «Як крокодилу зуби лікували» та ін.  

Приємне враження справляють вірші Івана Андрусяка «Звіряча 
абетка». Це досягнення як автора віршів, так і художника Ольги Гаврилової, 
яка оформила книжку дуже симпатичними звірятами. Поєднання літер абетки 
з тваринами дуже поширене, проте поет не лише починає кожний вірш із 
відповідної літери, але й вдається до суто дитячих хитрощів запам’ятовування 
– добирає риму до назви в першому ж рядку, наприклад: «Іхтіозавр прийшов 
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на базар». Адже діти запам’ятовують римовані рядки-приповідки краще, аніж 
слова. 

За допомогою коротеньких оповідей і яскравих малюнків відкриває 
малюкам довколишній світ відомий поет і прозаїк Олесь Ільченко з 
художниками Костем Лавро, Олесею Трофименко, Максимом Німенко. Діти 
із задоволенням послухають вихователя, маму, тата або бабусю, які 
почитають їм вголос, подивляться малюнки про те, як мандрувала дощинка, 
як крокодилові лікували зуби, як автомобілі будували дорогу. Кожна історія 
Олеся Ільченка – це веселі пригоди дітей, тварин, іграшок, і, водночас, – 
відкривання дітям різноманітних явищ, відповідь малим «чомучкам» на їхні 
нескінченні запитання.  

У процесі спілкування з книгою дитині відкривається світ у всій його 
багатоманітній цілісності, краса людських взаємин та цінностей буття. 
Читаючи, дитина розвиває свій інтелект, пам'ять, увагу, уяву; вчиться думати, 
аналізувати, засвоювати та використовувати досвід, зіставляти, робити 
висновки. Спілкування з книгою розвиває мовлення дитини, робить його 
образним, красивим. І ще – читаючи, дитина мимоволі відчуває бажання 
творчості [2, с. 15]. 

Діти з цікавістю слухають і легко запам’ятовують коротенькі дитячі 
вірші, люблять, коли їм розказують казки. Дитячі вірші характеризуються 
яскравістю звуків, а це сприяє розвитку фонематичного слуху. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасна художня 
література відіграє важливу роль у розвитку мовлення дитини, формуванні її 
світосприйняття. У мовленнєвому вихованні дошкільників варто 
використовувати сучасні книги, в яких вдало синтезуються художні образи 
літературного твору і образотворчого мистецтва. 
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дошкільного віку. 

Annotation. The article deals with the problem of the development of 
speech; the influence of contemporary works of fiction on the speech development 
of preschoolers is determined. 

Key words: development of speech, artistic word, child of preschool age. 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ЖИВОПИСОМ 
 

Коваленко Олена, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: І. В. Корякіна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. У старшому дошкільному віці діти вже 
починають усвідомлювати особливі закони побудови твору живопису, його 
символізм і приховану значущість окремих елементів картини. Дитина вже 
розрізняє предмет, образ і його символічний зміст у поєднанні з іншими 
мистецькими образами. Проте часто надто складна форма й надмірний 
символізм стає перешкодою на шляху до розуміння змісту картини [3]. 

Л. Виготський, вивчаючи сприймання і розуміння мистецького твору у 
старшому дошкільному віці, зазначає, що важливою умовою розуміння 
картин є розуміння самих образів та символів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ознайомлення дітей 
старшого дошкільного віку з картинами європейських та українських 
художників у процесі формування естетичної культури висвітлювали у своїх 
наукових працях А. Богуш, Л. Любарська, О. Єрьоміна, А. Бородін, 
Е. Короткова, Є. Тихеєва, Н. Гавриш, Е. Бєлкіна, К. Богемская, М. Ростовцев 
та інші. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити 
вплив занять з ознайомлення з європейським та українським живописом на 
формування основ естетичної культури дітей 6-го року життя 

Виклад основного матеріалу. Естетична культура – це сформованість 
у дитини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного 
сприйняття явищ дійсності, творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в 
оточуючий світ, оберігати природну красу. Таке визначення впровадили 
(Т. Комарова, Н. Сакуліна, Л. Сухорукова, Є. Флеріна та інші). 

Живопис є одним з видів образотворчого мистецтва. Твори 
відображають дійсність, роблять вплив на думки і почуття глядача. 
Рекомендовано для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку такі 
жанри живопису, як натюрморт: Ф. Гойя, Е. Делакруа, Г. Курбе, Е. Мане та 
інші; пейзаж: А. Лоренцетті, Я. ван Ейку, К. Віц, Л. Мозер та інші; 
історичний: Ф. Бруні; батальний: Леонардо да Вінчі, Д. Веласкес; батальний 
жанр: А. Гро, Т. Жеріко, Е. Делакруа, Ф. Гойя; портретний: Леонардо да 
Вінчі, Р. Санті, Т. Вечелліо, Р. Харменс ван Рейн, П. Рубенс, А. ван Дейк, 
С. Купер, Я. ван Ейк, Д. Веласкес, Н. Пусен, Ф. Гойя та інші; побутовий: Д. ди 
Бондоне, А. Лоренцеті, Р. Кампен, брати Лімбург; М. Шонгауер та інші; 
анімалістичний: К. Тройон, Е. Лендсір, Б. Лільсфорс) [1]. 

Наприклад, натюрморт як жанр виник в Голландії на початку XVII 
століття. Знамениті голландські натюрморти передають радість буття. 
Розглядаючи їх, відчуваєш смак реальних плодів, риби, напоїв. (у Франції – 
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А. Фантен-Латур, у Бельгії та Голландії – Ф. Снейдерс, Я. Фейт, Ф. Рейкхалс, 
В. Калф, А. ван Бейєрен та інші) основний мотив натюрморту міг бути 
доповнений зображенням людей, звірів, птахів, комах [2, с. 95]. Картини 
українських художників: Т. Яблонська, К. Труховський, В. Кричевський, 
М. Романішин. 

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з картинами 
європейських та українських художників у процесі формування естетичної 
культури висвітлювали у своїх наукових працях А. Богуш, Е. Бєлкіна, 
К. Богемская, М. Ростовцев та інші. Але ознайомлення з картинами 
європейських та українських художників висвітлено недостатньо, що і 
обумовило вибір теми дослідження.  

Об’єкт дослідження: формування основ естетичної культури дітей 6-
го року життя. 

Предмет дослідження: система занять з ознайомлення дітей старшого 
дошкільного віку з картинами європейських та українських художників. 

Завданнями роботи є: 
– вивчити стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці; 
– дібрати твори живопису європейських та українських країн для 

ознайомлення дітей старшого дошкільного віку; 
– розробити систему занять з ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з мистецтвом живопису європейських та українських 
художників, перевірити її вплив на формування естетичної культури 
дошкільників; 

– надати рекомендації вихователям щодо ознайомлення дітей старшого 
дошкільного віку з мистецтвом живопису європейських та українським 
художників. 

Гіпотеза: система занять з ознайомлення дітей старшого дошкільного 
віку з картинами європейських та українських художників ефективно 
впливатиме на формування основ естетичної культури дітей 6-го року життя. 

Для визначення рівня сформованості основ естетичної культури у дітей 
6-го року життя нами був проведений педагогічний експеримент, у якому 
взяли участь 40 дітей старшого дошкільного віку ДНЗ «Чебурашка» м. Глухів 
Сумської області. Діти були умовно поділені на дві підгрупи: контрольну 
(КГ) та експериментальну (ЕГ). 

Педагогічний експеримент проводився у три етапи: констатувальний, 
формувальний та контрольний. Під час підготовки до проведення 
констатувального етапу дослідження ми підібрали репродукції картин різних 
жанрів, які незнайомі дитині: сюжетну, пейзаж, натюрморт. Вони були 
кольоровими та не дуже дрібними. 

Першим етапом під час проведення констатувального експерименту 
був вибір адаптованої методики Г. Урунтаєвої «Вивчення сприйняття 
картини», за якою дітям пропонувалося проаналізувати серію картин. 
(Т. Яблонської «Хліб», К. Труховський «Вінок одягають», В. Кричевський 
«Запускають змія», М. Романішин «Квіти лугові»). 
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Отримані такі результати. Ознайомлення з картинами європейських 
художників ЕГ: 7 дітей на середньому рівні – 35%, 13 дітей на низькому рівні 
– 65%; КГ: 8 дітей на середньому рівні – 40%, 12 дітей на низькому рівні – 
60%. Ознайомлення з картинами українських художників ЕГ: 3 дитини на 
високому рівні – 15%, 10 дітей на середньому рівні – 50%, 7 дітей на 
низькому рівні – 35%; КГ: 4 дитини на високому рівні – 20%, 9 дітей на 
середньому рівні – 45%, 7 дітей на низькому рівні – 35%. 

Порівняння результатів констатувального етапу дали підставу для 
проведення формувального етапу експерименту. Було розроблено систему 
занять з ознайомлення дітей з європейським та українським живописом. 
Особливий інтерес викликали такі картини: П. Северін Крейєр «Сільські 
працівники в Абруццо», П. Брейгель «Жнива», А. Фантен-Латур «Натюрморт 
з квітами та фруктами», Рембрант «Три дерева», Рафаель «Мадонна 
Конестабиле». Ми показали портрети художників, розповіли коротко їх 
біографію. 

З метою визначення дієвості запропонованої системи було проведено 
контрольний етап. У експериментальній групі діти активно приймали участь 
у обговоренні картин, відповіді їх були більш повними та емоційними.  

Отримали такі результати: розгляд картин європейських художників 
ЕГ: 6 дітей на високому рівні – 30%, 7 на середньому рівні – 35%, 7 на 
низькому рівні – 35%; КГ: 12 дітей на середньому рівні – 60%, 8 на низькому 
рівні – 40%. При розгляді картин українських художників ЕГ: 8 дитини на 
високому рівні – 40%, 8 дітей на середньому рівні – 45%, 3 дітей на низькому 
рівні – 15%; КГ: 4 дитини на високому рівні – 20%, 10 дітей на середньому 
рівні – 50%, 6 дітей на низькому рівні – 30%. 

Результати свідчать про те, що зміни в контрольній групі відбулися 
незначні, проте в експериментальній групі рівень розвитку основ естетичної 
культури старших дошкільників значно покращився. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Експериментальні дані підтвердили гіпотезу та дали змогу зробити загальний 
висновок. Розроблена нами система занять з ознайомлення дітей старшого 
дошкільного віку з картинами європейських та українських художників дала 
можливість дітям ознайомитися з різними жанрами живопису. Це сприяло 
формуванню здатності сприймати естетичні якості живописного твору та 
оцінювати його, що знаходить відображення у мовленнєвій, зображувальній, 
ігровій, музичній діяльності тощо, вмінні виявляти самостійність в 
оперуванні емоційно-естетичним досвідом. 
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3. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. 
Анотація. Стаття презентує результати проведеного 

експериментального дослідження з проблеми формування основ естетичної 
культури у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з 
картинами європейських та українських художників. У статті доведено 
вплив системи занять з образотворчого мистецтва на формування основ 
естетичної культури у дітей 6-го року життя.  

Ключові слова: естетична культура, живопис, естетичне виховання. 
Annotation. The article presents the results of research on the problem of 6-

year old children aesthetic culture forming by means of European and Ukrainian 
painting. The effective influence of lessons for 6-year old children aesthetic culture 
forming is proved. 

Key words: aesthetic culture, painting, aesthetic education. 
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У ПРОЦЕСІ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї  
 

Козлова Єлизавета, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Н. М. Гордій, кандидат педагогічний наук, доцент 
кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Характеризуючи дитину дошкільного віку як 
соціального суб’єкта, доцільно звернути увагу на особливості соціалізації 
дітей п’яти-шести років: по-перше, відокремленість від дорослого, її здатність 
діяти не лише за вказівками та приписами авторитетних людей, а за власними 
спонуками, що базуються на особистому досвіді, задоволенні своїх 
індивідуальних і соціальних потреб. По-друге, активний характер соціальної 
поведінки дитини, її намагання проявити себе як суб’єкта предметно-
практичної діяльності, пізнання та спілкування. Дитина може ініціювати 
починання, впливати на інших, мати власну думку, сперечатися в разі 
потреби, наполягати на доцільності чогось, реалізовувати свої можливості, 
привертати до себе увагу інших, діяти на власний розсуд, визначати статус у 
групі однолітків, домагатися визнання своїх чеснот та досягнень. У моделі 
«суб’єкт-об’єкт» обидві сторони виступають активними партнерами 
соціальної взаємодії, але вони різняться статусом, життєвим досвідом, 
ступенем соціальної зрілості. Дорослий більше за дитину знає, розуміє, краще 
орієнтується в довкіллі та його законах. Проте обох об’єднує право на 
суб’єктну активність, власну помилку, індивідуальний досвід [3, с 134–135]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми соціалізації 
особистості розглядалися з філософських, соціологічних, психологічних, 
культурологічних, педагогічних позицій. Серед зарубіжних учених, які 
суттєво вплинули на дослідження проблеми соціалізації, слід назвати 
Г. Гіддінгса, Е. Дюркгейма, Е. Еріксона, Дж. Міда, Т. Парсонса, Г. Тарда, 
З. Фрейда та ін. Загальній соціалізаційній проблематиці присвятили свої 
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роботи Г. Андрєєва, В. Зеньковський, Р. Овчарова, С. Русова, В. Семенов, 
О. Сухомлинська, В. Сухомлинський та ін. Розроблено сучасні концепції 
соціалізації особистості (Н. Голованова, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, А. Мудрик, 
С. Савченко, С. Харченко); розкрито соціально-психологічні аспекти 
соціалізації з урахуванням вікових особливостей (В. Абраменкова, І. Бех, 
Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кононко, В. Кудрявцев, 
О. Леонтьєв, В. Мухіна, А. Петровський). Серед сучасних учених, які 
займалися проблемами соціалізації дошкільників це М. Галагузова, 
Н. Голованова, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, С. Литвиненко, 
А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко 

Мета статті полягає в розкритті питання сформованості соціалізації у 
дітей дошкільного віку в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу 
та сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. «Дошкільне дитинство» – унікальний 
період у житті дитини, коли формується здоров’я, здійснюється розвиток 
особистості. Соціалізація дітей дошкільного віку – процес тривалий і 
багатоплановий. Це важливий крок на шляху входження у зовнішній світ – 
неоднозначний і незнайомий. У залежності від успішності адаптаційного 
процесу дитина поступово приймає на себе яку-небудь роль у суспільстві, 
вчиться вести себе відповідно до вимог соціуму. Ці особливості в педагогіці 
називають чинниками соціалізації. 

Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей, починається від 
самого народження. Першою людиною у цьому процесі стає мати. Саме вона 
віддає дитині більшу частину свого життя, дає перші приклади любові, 
ніжності, турботи, вчить малюка спілкуватися з іншими людьми. Вихователі 
здебільшого скеровують виховні впливи на дитину. Вони посередники між 
дитиною та світом [2, с. 67]. Результатом соціалізації дошкільника є 
соціалізованість – сформованість у загальному вигляді рис і соціальних 
якостей, які дають дитині змогу почуватися комфортно серед людей, 
орієнтуватися в людському довкіллі, вибірково ставитися до нього, 
визначатися зі своїми пріоритетами та статусом. 

Соціалізованість старшого дошкільника має мобільний характер, може 
бути успішною чи невдалою. Її оцінка дорослим визначається як міра 
«вписаності» дитини в людське оточення: легко адаптується до нових умов 
життя, швидко засвоює правила і норми соціальної групи, ініціює контакти, 
відповідає на ініціативу інших людей, домовляється, толерантна щодо 
відмінностей в інших, справедлива у розподілі ролей та оцінці чеснот і 
досягнень будь-кого, адекватна у виконанні основних соціальних ролей, 
елементарно контролює та регулює свою соціальну поведінку, конструктивно 
поводиться в конфліктній ситуації, вміє залагодити сварку, вчиняє совісно не 
лише під контролем дорослого, а й за відсутності контролю з його боку, так і 
корисності соціальної поведінки дитини для її особистісного зростання – 
самостійної поведінки, індивідуальної своєрідності, почуття захищеності й 
комфорту, радісного світовідчуття, здатності реалізувати свої здібності, 
збагачення життєвого досвіду [2, с. 278–279]. 
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Дослідження показують, що між дітьми дошкільного віку існують 
доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі організованої 
вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми 
виникають особисті відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії 
тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в 
ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат 
та настрій дітей.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, термін 
«соціалізація» вживають для позначення процесу, в ході якого людська істота 
з певними біологічними задатками набуває якостей, необхідних їй для 
життєдіяльності в суспільстві. За сутністю соціалізація означає включення 
дошкільника до певної соціальної спільності, групи, колективу. Становлення 
взаємин старших дошкільників великою мірою визначається рівнем розвитку 
їхньої ігрової діяльності.  
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Анотація. У статті розкриваються різні підходи щодо визначення 
сформованості соціалізації у дітей старшого дошкільного віку в процесі 
співпраці дошкільного навчального закладу та сім’ї, дослідження показують, 
що між дітьми дошкільного віку існують доволі складні відносини. 
Розповідається про особисті взаємовідносини між закладом, батьками та 
дітьми.  

Ключові слова: соціалізація, взаємовідносини, співпраця, соціальний 
розвиток, діти дошкільного віку, соціалізованість. 

Annotation. The article describes various approaches to defining the level 
of socialization among children of senior preschool age in the process of 
cooperation of pre-school educational institutions and families. The studies show 
that there are rather complicated relations among children of preschool age. The 
article describes personal relationships between preschool educational 
establishment, parents and children. 

Key words: socialization, relationships, cooperation, social development, 
children of preschool age, level of socialization. 
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професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Доведено [5], що інтерес до образотворчої 
діяльності має рефлексивну спрямованість і є тісно пов’язаним з 
особистісним розвитком дошкільника. Тож формування інтересу до 
образотворчої діяльності в дітей дошкільного віку є досить актуальною 
проблемою.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти [1] визначається 
необхідність формування в дошкільників чуття краси в її різних проявах, 
ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва. 
Декоративне малювання, як і всі види образотворчого мистецтва, розвиває в 
дитини почуття прекрасного. У процесі декоративного малювання в 
дошкільників розвивається почуття композиції у зв’язку з побудовою 
візерунку на різних формах, формується почуття кольору, розвиваються 
здібності розрізняти стилі декоративного мистецтва й уміння 
використовувати їх окремі елементи в своїй творчості.  

Також розвиваються навички бачення взаємозв’язку між всіма 
компонентами візерунком, кольором, композицією, елементами форми. 
Формується уміння відчувати й розуміти як в залежності від призначення та 
форми предмета змінюється його орнамент. Звідси дитина пізнає значення, 
доцільність оформлення, зв’язок форми й змісту. Діти, знайомлячись з 
декоративним малюванням, навчаються ясно уявляти собі, що таке ритм і 
симетрія, без чого декоративне мистецтво не може існувати. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку 
інтересу в дітей дошкільного віку розглядається через ознайомлення з 
навколишньою дійсністю (Н. Бібік, Н. Виноградова); на матеріалі природи 
(Л. Захаревич, Н. Постнікова); через ознайомлення з працею дорослих 
(Н. Крилова, С. Котлярова); через традиції сімейної культури (О. Бабунова) 
тощо. Питання формування й розвитку інтересу дошкільників до 
образотворчої діяльності вивчалися в роботах Г. Григор’євої, Т. Казакової, 
Н. Сакуліної, Г. Сухорукової, Л. Янцур. 

Результати аналізу теоретико-методичних засад нашого дослідження 
дозволяють констатувати [4] наявність психолого-педагогічних досліджень 
проблем розвитку образотворчих здібностей дітей (Б. Теплов, Є. Ігнатьєв, 
В. Кириєнко, М. Волков, Є. Фльоріна, Н. Сакуліна, Т. Казакова, Н. Халєзова, 
В. Котляр, Г. Підкурганна та ін.); періодизації розвитку образотворчих 
здібностей у переддошкільному та дошкільному віці (Н. Сакуліна); 
взаємозв’язку різних видів образотворчої діяльності на основі спільного 
змісту роботи (Т. Казакова, Т. Комарова); нових підходів до класифікації 
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видів образотворчої діяльності: малювання, ліплення, декоративно-
прикладної діяльності, архітектурної діяльності дошкільників (О. Дронова [3], 
Г. Сухорукова, Л. Янцур [3]); методів навчання зображувальній діяльності – 
метод «пасивних рухів» (Є. Фльоріна), метод «співтворчості», метод 
«домальовування» (Т. Казакова).  

Отже, результати аналізу теорії й практики досліджуваної проблеми 
дають змогу констатувати наявність наукової бази щодо можливості її 
вирішення. Очевидною є необхідність формування в дітей дошкільного віку 
інтересу до образотворчої діяльності в процесі декоративного малювання. 
Разом з тим означена проблема залишається досить актуальною та 
недостатньо дослідженою. 

Тож мета статті полягає у визначенні актуальності проблеми 
формування в дітей старшого дошкільного віку інтересу до образотворчої 
діяльності в процесі декоративного малювання; розробці наукового апарату 
дослідження; окресленні досліджень і публікацій, що свідчать про наявність 
наукової бази для вирішення досліджуваної проблеми; уточненні сутності 
основного поняття дослідження «інтерес до образотворчої діяльності в дітей 
старшого дошкільного віку» . 

Виклад основного матеріалу. Мета нашого дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних 
умов ефективного формування інтересу до образотворчої діяльності в 
старших дошкільників у процесі декоративного малювання. Об’єктом 
дослідження визначено процес формування інтересу до образотворчої 
діяльності в старших дошкільників у процесі декоративного малювання. 
Предметом дослідження є декоративне малювання як умова формування 
інтересу до образотворчої діяльності в дітей старшого дошкільного віку. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективне 
формування інтересу до образотворчої діяльності в старших дошкільників 
можливе за умов створення в закладі дошкільної освіти належного 
розвивального середовища для формування інтересу до образотворчої 
діяльності в процесі декоративного малювання; використання декоративного 
малювання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; розвитку 
зображувальної творчості дітей старшого дошкільного віку. 

Відповідно до мети, об’єкту, предмету та гіпотези дослідження 
сформульовано завдання дослідження: дослідити теоретичні та методичні 
засади формування інтересу до образотворчої діяльності в старших 
дошкільників у процесі декоративного малювання; виявити рівні та 
особливості сформованості інтересу до образотворчої діяльності в дітей 
старшого дошкільного віку; визначити педагогічні умови ефективного 
формування інтересу до образотворчої діяльності в старших дошкільників у 
процесі декоративного малювання; розробити, обґрунтувати й 
експериментально перевірити методику формування інтересу до 
образотворчої діяльності в старших дошкільників у процесі декоративного 
малювання.  



146 

Ученими висуваються різні трактування поняття інтересу: «джерело 
потенційної активності думки» (І. Гербарт); прояв розумової та емоційної 
активності, аспект уваги (С. Рубінштейн); прагнення до діяльності, аспект 
волі (П. Каптєрєв); структура, що складається з потреб (О. Леонтьєв); 
бажання й прагнення особистості (Н. Добринін); активне пізнавальне 
(Б. Теплов), емоційно-пізнавальне (В. Крутецький), активне діяльнісне 
(Є. Ільїн) ставлення людини до світу. У їх роботах доводиться, що інтерес є 
одним із постійних сильнодіючих мотивів людської діяльності. Стійкий 
інтерес – це захопленість людини, потреба до поглиблення та творчого 
застосування знань [5]. 

Інтерес має складну психологічну структуру, цим обумовлена сила 
його впливу на розвиток особистості. Він не являє собою окремий психічний 
процес, яким є, наприклад, мислення, сприйняття, пам’ять. Інтерес є певною 
формою зв’язку між потребами особистості та об’єктами, які їх 
задовольняють. Таким чином, інтерес до образотворчої діяльності старших 
дошкільників – це складна інтегрована якість особистості, що має певні 
характеристики (предметність, різнобічність, стійкість). У складній структурі 
інтересу в органічній єдності взаємодіють емоційні, інтелектуальні й вольові 
процеси. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проблема формування в дітей старшого дошкільного віку інтересу до 
образотворчої діяльності в процесі декоративного малювання є актуальною. 
Результати аналізу теорії й практики досліджуваної проблеми підтвердили 
наявність наукової бази щодо можливості її вирішення, дозволили розробити 
науковий апарат дослідження, уточнити сутність його основного поняття. 
Подальших наукових розвідок потребує дослідження змісту, педагогічних 
умов, методики формування досліджуваного феномену в старших 
дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. 

Список використаних джерел 
1. Базовий компонент дошкільної освіти. Офіційний відділ 

// Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 5–19.  
2. Эстетическое воспитание в детском саду: пособие / под. ред. 

Н. А. Ветлугиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 207с. 
3. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному 

навчальному закладі : підручник / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, 
Н. М. Голота, Л. А. Янцур / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – К. : Вид. Дім 
«Слово», 2010. – 376 с. 

4. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу / за ред. Т. І. Поніманської. 
Навчально-методичний посібник. – К. : Міленіум, 2007. – 244 с. 
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Анотація. Визначено актуальність проблеми формування в дітей 
старшого дошкільного віку інтересу до образотворчої діяльності в процесі 
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декоративного малювання; розроблено науковий апарат дослідження; 
окреслено дослідження й публікації, що свідчать про наявність наукової бази 
для вирішення досліджуваної проблеми; уточнено сутність основного 
поняття дослідження «інтерес до образотворчої діяльності в дітей 
старшого дошкільного віку». 

Ключові слова: інтерес до образотворчої діяльності, декоративне 
малювання, діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти. 

Annotation: The article deals with the problem of senior preschool age 
children interest in graphic activity forming in the process of the decorative 
drawing; the scientific value of research is worked out; the article presents 
research and publications that testify scientific base for the decision of the 
investigated problem; the study focuses on the basic concept «interest in graphic 
activity of the children of senior preschool age». 

Key words: interest in graphic activity, decorative drawing, the children of 
senior preschool age, preschool establishment. 

 

 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ 
 

Кононенко Яна, магістрантка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

Науковий керівник: С. Т. Репетій, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 
творчості. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвиток мовлення і 
мислення є одним з основних завдань виховання дітей старшого дошкільного 
віку, оскільки ці психологічні процеси взаємозв’язані. Поглиблення і 
вдосконалення думки безпосередньо впливає на її словесне оформлення. І 
навпаки, чіткість мовлення робить зрозумілішою висловлену думку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Початок досліджень у 
сфері мовленнєвої взаємодії (комунікації), був закладений ще у 60-70-х роках 
ХХ століття працями А. К. Маркової та М. І. Лісіної. Автори розглядали 
процес оволодіння мовленням та його розвиток у контексті спілкування 
дитини, мовлення – як засіб здійснення спілкування. Дані фундаментальні 
дослідження створили сучасну наукову парадигму для вивчення 
мовленнєвого розвитку – «дитина-світ» [4, c. 342]. 

Аналіз лінгводидактичної літератури свідчить, що проблема 
формування культури усного мовлення дошкільників на сучасному етапі є 
надзвичайно актуальною. Учені, розробляючи шляхи оновлення змісту і 
структури системи мовної освіти, вважають, що вся робота з розвитку 
зв’язного мовлення має спиратися на понятійні знання дітей (лінгвістичні і 
мовознавчі), екстралінгвістичні (мета й умови спілкування, підпорядкованість 
їм мовних засобів) і операційні (правила і способи побудови тексту). 
Проблема ефективної організації мовленнєвої діяльності, спрямованої на 
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соціалізацію, постає сьогодні ще з більшою гостротою і у зв’язку з 
подальшою розробкою теоретичних основ соціальної психології, 
комунікативної лінгвістики, соціолінгвістики, теорії тексту, функціональної 
стилістики, психології, психолінгвістики. І хоча уся лінгводидактика 
стверджує основним завданням розвиток мовлення дітей, у психології та 
педагогіці досі немає чітко визначеного та психологічно обґрунтованого 
підходу до того, що власне слід «розвивати» у дітей молодшого шкільного 
віку – уміння використовувати засвоєні мовні одиниці для формування і 
формулювання думки, мовленнєву та комунікативну компетентність, зв’язне 
мовлення тощо. Як наслідок – значна кількість методичних підходів за 
відсутності фундаментальної психологічної бази. Це, як зазначають провідні 
фахівці, спричинює відсутність реальних результатів за достатньо пильної 
уваги спеціалістів до проблеми. Вихід полягає у дослідженні процесу 
мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку у єдності його 
лінгвістичних, психологічних, соціальних, культурологічних аспектів. Проте, 
не зустрічаємо досліджень, у яких би теоретично обґрунтовувалось питання 
взаємозв’язку мовленнєвого розвитку та соціалізації дитини. Як зазначає 
В. П. Тимофеев, «ані у нас, ані за кордоном немає лінгвістичних досліджень, в 
котрих була б показана динаміка мовної соціалізації індивіда... Невідомим 
залишається питання про кількісне та якісне засвоєння загальної мови 
людиною, тобто не визначена міра максимального, оптимального та 
мінімального чи необхідного і достатнього оволодіння фонетикою, 
морфологією, синтаксисом і лексикою мови для різних соціальних типів 
людини та етапів її розвитку» [5, с. 44]. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати та експериментально 
перевірити систему занять з розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного 
віку в процесі ознайомлення з природою. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток мовлення – це найскладніший 
момент у вихованні дошкільників. І здійснювати його потрібно постійно, в 
усіх видах діяльності, протягом усього педагогічного процесу. Проте 
потрібно враховувати індивідуальні особливості кожної дитини і розвивати їх 
залежно від його здібностей. 

Аналізуючи результати реальної ситуації в аспекті мовленнєвого 
розвитку сучасних дошкільників, педагоги спостерігають тривожну 
тенденцію: обмеженість дитячого словника; діти не володіють мовними 
жанрами; у багатьох дітей відсутнє рефлексивне ставлення до свого мовлення 
і мовлення оточуючих. Це не може не турбувати вихователів, батьків, так як 
мовленнєвий розвиток відображає цілісний розвиток особистості дитини. 

Однією з проблем для сучасного дошкільника є величезний потік 
інформації і неможливість впоратися з її обробкою самостійно. У зв’язку з 
цим, актуальним стає необхідність удосконалювання сучасних методів і 
прийомів, використання більш ефективних науково-обґрунтованих шляхів 
розвитку мовлення у дітей дошкільного віку. Одним з таких методів є метод 
мнемотехніки – система методів і прийомів, що забезпечують ефективне 
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запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, розвиток зв’язного 
мовлення.  

Мета даної методичної розробки: використання технології мнемоніки в 
освітньому процесі для розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку. 

Основні завдання: 1. Сприяти розвитку зв’язного мовлення. 
2. Розширювати і збагачувати словниковий запас дітей. 3. Формувати вміння 
перетворювати абстрактні символи, образи (перекодування інформації). 
4. Удосконалювати здатність дітей узгоджувати прикметники з іменниками в 
роді, числі, відмінку. 5. Сприяти формуванню розвитку у дітей сприйняття, 
відтворення, вміння використання коштів технології мотехніки. 

Експериментальне дослідження проводилось протягом місяця на базі 
дошкільного закладу – ясла-садок «Сонечко» Української міської ради, 
старшої групи «Пізнайко». Дослідження складалося з трьох етапів: 
констатувального, формувального і контрольного. 

Для порівняння результатів ефективності експериментальної роботи 
група була поділена на дві підгрупи експериментальна та контрольна. Всього 
в експериментальному дослідженні взяли участь 28 дітей, в 
експериментальну підгрупу ввійшло 14 дітей, і в контрольну також 14. 

Методи дослідження на даному етапі роботи: 1. Бесіда з дітьми. 
2. Спостереження за дітьми. 3. Експериментальні заняття. 4.Опис і аналіз 
результатів констатувального етапу. 5. Методики. 

Після проведення діагностики за всіма субтестами підраховується 
загальна сума балів. При кількісній обробці отримані результати умовно 
діляться на 3 рівня: високий, середній, низький. Кількісні показники по групі 
можуть бути зображені графічно. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За допомогою 
особливої методики «мнемотехніка», яка полягає у створенні системи 
безпосередньо освітньої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку і 
дотримання принципу інтеграції, який забезпечується взаємодією всіх 
освітніх галузей. Перевага мнемотехніки – використання її у спільній 
(діалоги, полілоги) і самостійній діяльності (переказ, інсценізації, ігри-
драматизації). 

Моніторинг стану розвитку дитини здійснюється шляхом проведення 
опитування за спеціальної системою тестування та дає можливість виявити 
стан розвитку дитини у: мовленні та мисленні; уяві; спостереженні. 

У ході дослідження виявлено, що у розвитку мовлення дошкільників 
спостерігаються наступні особливості: відбувається засвоєння всіх сторін 
мови, формуються її нові форми та вдосконалюються функції мовлення; діти 
повністю оволодівають фонемним складом мовлення, правильно чують та 
вимовляють звуки; активно розширюють лексику при опорі на її чуттєвий та 
практичний досвід; засвоюють граматику через оволодіння різними формами 
іменників та дієслів, що спирається на виділення морфемного складу слова; 
складається пізнавальне ставлення до мови (дитина пізнає закони рідної мови 
у процесі словесного експериментування); формуються нові форми мовлення 
(контекстна та пояснювальна), що становлять основу зв’язного мовлення 
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дитини; розвивається регулююча (свідоме виконання інструкцій дорослого, 
поява самоінструкцій), плануюча (випереджає практичну дію) функції 
мовлення; мовлення інтегрується та диференціюється з іншими 
інтелектуальними процесами. 

Кількісний аналіз експериментального впровадження природничого 
заняття дало змогу виявити передумови розвитку мовлення у дітей старшої 
групи «Пізнайко». 

У результаті перевірки стану розвитку мовлення було виявлено 
зростання рівня мовлення в експериментальній групі на 7%, в контрольній 
теж відбулися зміни в рівні мовлення, але незначні – це пов’язано з розвитком 
дитини. 

Подальше використання занять за розробленою схемою із допомогою 
мнемотехніки дасть можливість покращити здатність дітей старшого 
дошкільного віку до активної комунікації на заняттях з природи, а також 
підвищить ефективність підготовчого етапу дітей до школи у старших групах 
закладів дошкільної освіти. 
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Анотація. Досліджено стан розвитку у дітей старшої дошкільної 
групи. Розглянуто поетапне впровадження системності і вплив на розвиток 
мовлення у дітей. Установлено що завдяки системності роботи з дітьми в 
процесі ознайомлення з природою рівень розвитку мовлення виріс. 

Ключові слова: мовлення, природа, мнемотехніка, розвиток, 
системність. 

Abstract. The state of development of children of the senior preschool group 
is researched. The stage-by-stage introduction of systemicity and influence on the 
development of speech of children is considered. It was established that due to the 
systematic work with children in the process of familiarizing with the nature the 
level of speech development has increased. 

Key words: speech, nature, mnemotechnology, development, system. 
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У КОНТЕКСТІ ТЕАТРАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЧИННИХ ПРОГРАМАХ 
 

Королюк Ганна, студентка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: Т. А. Швець, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства 

пріоритетного значення набуває проблема формування творчої особистості 
дитини в першій освітній ланці – закладі дошкільної освіти. Саме від рівня 
розвитку творчих здібностей дошкільника залежить успішність його у 
подальшому професійному дорослому житті, адже нині сучасні умови 
вимагають від фахівців бути не тільки фахівцем своєї справи, а й вміти творчо 
застосовувати свої знання у повсякденній професійній діяльності, бути 
взірцевим оратором та вміти доводити власні думки та переконання до інших 
людей. Саме тому особливої уваги потребує проблема використання 
театрально-мовленнєвої діяльності як засобу розвитку творчих умінь дітей 
старшого дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема художньо-
мовленнєвої діяльності розглядалася науковцями різнопланово: в 
лінгводидактичному (А. Богуш, С. Чемортан та ін.), педагогічному (І. Зимня, 
Н. Карпинська, Л. Славіна та ін.), психологічному (Л. Виготський, 
П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн, Л. Щерба та ін.), філософському аспектах. Творчий розвиток 
дітей дошкільного віку засобами театрально-мовленнєвої та мовленнєво-
ігрової діяльності досліджували Л. Артемова, А. Богуш, Н. Водолага, 
Н. Гавриш, Н. Луцан та ін. 

Мета статті: здійснити аналіз театрально-мовленнєвої діяльності як 
засобу розвитку творчих умінь дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо завдання програм 
розвитку дітей дошкільного віку щодо формування творчих умінь у старших 
дошкільників у процесі творчої діяльності.  

Так, серед завдань Базового компонента дошкільної освіти визначено 
необхідність «компетентнісного підходу до розвитку особистості, 
збалансованості набутих знань, умінь та навичок дошкільника» [4, с. 4]. 
Організація життєдіяльності дошкільників з урахуванням освітньої лінії 
«Дитина у світі культури» передбачає формування у дитини ціннісного 
ставлення до світу мистецтва емоційно-ціннісного ставлення до процесу та 
продуктів творчої діяльності, розвиток творчих здібностей та різних способів 
створення художніх образів, формування елементарних художньо-
продуктивних навичок. Освітньою лінією «Гра дитини» передбачено 
розвиток у дошкільників творчих здібностей, лінією «Мовлення дитини» – 
духовно-емоційний розвиток дитини [4, с. 7–9].  
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Дитина дошкільного віку, за вимогами Державного стандарту 
дошкільної освіти України «із задоволенням наслідує мистецькі зразки – 
образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні» та володіє 
уміннями й навичками інтегрувати в творчих завданнях «власні інтереси, 
уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і 
відтворення прекрасного», «випромінює благополуччя під час мистецької 
творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького 
досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури»  
[1, с. 21–22].  

У програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт» серед показників мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку 
старших дошкільників названі такі творчі вміння: вільний переказ, 
розповідання напам’ять знайомих літературних творів та самостійне 
визначення художньо-виразних засобів й створення власних образів за 
мотивами літературних творів у різних видах творчості; виявлення емоційної 
чутливості до різних творів мистецтва [4, с. 63–64].  

В освітній програмі від двох до семи років «Дитина» серед освітніх 
завдань, спрямованих на формування творчих умінь дітей шостого та сьомого 
року життя наголошується на умінні планувати й обговорювати майбутню 
гру, її сюжетну лінію, добирати атрибути до гри, розподіляти ролі, знаходити 
й облаштовувати місце для гри» [2, с. 222]; умінні із допомогою дорослого 
виготовляти ширми та театральні ляльки, створювати аквагрим, підбирати 
звуковий чи світловий супровід, створювати декорації; умінні емоційно 
відгукуватися на театральні вистави за участю дорослих; умінні естетично 
оцінювати власну творчу діяльність та діяльність інших дітей; умінні 
передавати особистісне ставлення до явищ та предметів із навколишньої 
дійсності, що відтворюються; умінні самовиражатися та стверджувати 
особистісну позицію у творчій діяльності » [2, с. 186, 192–193, 232, 234].  

Комплексна регіональна програма розвитку дитини дошкільного віку 
«Українське дошкілля» визначає зміст виховання дітей дошкільного віку від 
двох до шести років. Такі види роботи, як читання та розповідання художніх 
творів та інсценування й драматизація за їхнім змістом, а також музична й 
образотворча діяльність представлені у розділі «Художньо-естетичний 
розвиток», а розвиток «творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у 
втіленні задуму, пошуку шляхів його реалізації» є реалізацією завдань розділу 
«Креативний розвиток» [3, с. 9]. У розділі ігрова діяльність серед переліку 
ігор також подано низку ігор на розвиток креативності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-
мовленнєвої діяльності передбачає об’єднання зусиль усіх соціальних 
інституцій від дошкільних до вищих навчальних закладів, за умови, що 
навчальний процес в останніх організовується «на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості» дитини. 
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дітей дошкільного віку у контексті театрально-мовленнєвої діяльність у 
чинних програмах. 

Ключові слова: програма навчання та виховання, дитина дошкільного 
віку, заклад дошкільної освіти. 

Annotation. The article analyzes the content of development of creative 
skills of children of preschool age in the context of theater-speech activity in the 
current educational programs. 

Key words: program of education, preschooler, preschool institution. 
 
 

ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

Король Анастасія, магістрантка Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

Науковий керівник: Н. М. Руденко, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку громадянського 
суспільства незалежної української держави суттєво зростає потреба в 
соціально компетентній, соціально активній творчій особистості, здатній 
ефективно функціонувати в динамічних умовах. Модернізація системи освіти 
характеризується зміною її парадигми з інформаційної на розвивальну, 
спрямовану на формування самостійної, пізнавальної, творчої активності 
дітей. У період дошкільного дитинства відбувається входження дитини в світ 
людей: оволодіння елементарними нормами й правилами поведінки, 
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соціальними ролями, засвоєння простих форм діяльності, формуються 
механізми соціалізації. Неузгодженість вимог і очікувань соціального 
середовища й суб’єкта може призвести до виникнення труднощів у сфері 
стосунків із дорослими й однолітками, у процесі навчання в школі, до 
нездатності самостійно розв’язувати соціальні проблеми, а в підсумку до 
девіантної поведінки і дезадаптації особистості. У зв’язку із цим вивчення 
педагогічних умов та механізмів, які б забезпечували успішну соціальну 
адаптацію дітей з мовленнєвими порушеннями являє собою істотний 
науковий і практичний інтерес. Це, зокрема, стосується проблеми 
формування асертивної поведінки дітей дошкільного віку з мовленнєвими 
порушеннями.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низка дослідників 
(Т. Антонова, А. Прихожан, Г. Ромек, Р. Альберті, Дж. Вольпе, Р. Васта, 
М. Хайт і С. Міллер, Д. Гелдард і К. Гелдард, С. Рііс і Р. Грехем; М. Ротерам, 
М. Армстронг і К. Бураем, Р. Ульріх і ін.) відзначають, що наявність 
асертивності сприяє ефективному розвитку соціальної адаптації особистості, 
у той час як її відсутність призводить до соціальної некомпетентності 
особистості, дисгармонії й соціальної дезадаптації. Вивчення асертивності 
дітей старшого дошкільного віку здійснено у роботах М. Роттерам, 
М. Армстронг, С. Бураєм, О. Кононко, Т. Титаренко, М. Мішечкіної, 
І. Нагаєвської, Л. Розалевич, Г. Маруніної, Н. Дятленко, Т. Фасолько, 
Ю. Шильцової. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 
асертивної поведінки дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Виклад основного матеріалу. Асертивність – відносно нове поняття в 
психології, яке використовується для характеристики особистісних 
властивостей людини. На сьогоднішній день у психологічній науці ще немає 
уявлення про зміст цього поняття. У зв’язку із цим, його аналіз на основі 
філософських і психологічних концепцій особистості, її властивостей, 
активності в різних видах діяльності, спілкуванні, пізнанні є досить 
актуальним. 

Асертивність як особистісна якість людини складає центральну 
частину структури суб’єкта активності.  

У психології асертивність як основна властивість суб’єкта, будучи 
інтегральною характеристикою активності людини, асоціюється із 
цілеспрямованим, самостійним, незалежним, ініціативним, наполегливим, 
напористим, вимогливим, рішучим, «пробивним», упевненим типом 
особистості. А. Лазарус вважає, що асертивна людина відрізняється 
готовністю приймати рішення в ситуаціях невизначеності й відповідати за 
свої дії, конструктивним підходом до вирішення проблем. Асертивність 
проявляється в умінні вийти за межі свого «Я», знаходити в несприятливо 
складній ситуації позитивні моменти, у хорошій соціальній і особистісній 
адаптації до існуючих умов[3, c. 53]. Асертивність сприяє успішній діяльності, 
якщо людина водночас цьому є розумною, раціональною, мислячою, знаючою, 
вдумливою, розвиненою, ерудованою у різних сферах діяльності. 
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Асертивна людина відрізняється високим рівнем мотивації досягнення 
успіху, який виражається в стійкій потребі досягти високих результатів у 
якійсь справі, у прагненні виконати завдання швидко й добре на високому 
рівні. Ці якості в неї носять генералізований характер і проявляються в будь-
якій ситуації, незалежно від характеру її змісту. Напрямок прояву 
асертивності визначається ціннісними орієнтаціями людини. 

Як вказує В. Каппоні, асертивність людини може мати й негативний 
відтінок, коли людина будь-якими шляхами й засобами прагне до досягнення 
власних цілей асоціального характеру [1, c. 41]. Негативна асертивність може 
проявлятися в безкомпромісності, агресивності, авторитарності, амбіційності, 
відсутності самокритичності, завищеній самооцінці, зайвій самовпевненості, в 
упертості, афективності, ослабленні морально-етичних бар’єрів у взаєминах з 
оточуючими людьми, екстрапунітивності (схильності шукати причину невдач 
в обставинах або оточуючих людях). 

Виявлено, що діти найчастіше, ніж дорослі опиняються в таких 
ситуаціях, які викликають необхідність асертивності (однолітки втручаються 
у гру, забирають іграшки або дратують). Навички асертивності особливо 
потрібні тоді, коли діти хочуть увійти в контакт, приєднатися до гри, 
отримати допомогу. 

Асертивна поведінка дошкільника означає, що дитина здатна 
самовиражати себе прямо і без страху у толерантній формі [4, с. 449].  

Розглянемо категорію «Умова» з різних рівнів аналізу. Умова – це те, 
від чого залежить щось інше (обумовлюється), істотний компонент комплексу 
об’єктів (речей, їх станів, взаємодій). Сукупність конкретних умов даного 
явища утворює середовище його протікання, від якого залежить дія законів 
природи і суспільства. В філософському словнику В. Шинкарука умова як 
одна з категорій детермінізму утворює, таким чином, момент загального 
діалектичного взаємозв’язку світу [5, с. 404].  

С. Диніна, Б. Купріянов і ін. вважають, що педагогічні умови – 
характеристика суб’єкта педагогічної діяльності – педагога, діяльність 
вихованців і ставлення до неї, внутрішнє і зовнішнє середовище освітнього 
закладу і взаємодія з ним [2, с. 11].  

Для успішного формування асертивної поведінки у дітей дошкільного 
віку із вадами мовлення повинні бути забезпечені ряд психолого-
педагогічних умов. 

Необхідною умовою є гуманізм, дитиноцентризм, повага педагогів до 
людської гідності вихованців із вадами мовлення, формування і підтримка їх 
позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях. 

Наступною педагогічною формування асертивної поведінки у 
дошкільників із порушеннями мовлення є використання в освітньому процесі 
ДНЗ форм і методів роботи з дітьми, які відповідають їх психолого-віковим та 
індивідуальним особливостям. Неприпустимими є як штучне прискорення, 
так і штучне уповільнення розвитку дітей. 

Процес формування асертивної поведінки у дітей дошкільного віку із 
вадами мовлення буде на нашу думку ефективним за умов організації 
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освітнього процесу на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на 
інтереси і можливості кожної дитини-логопата і врахування соціальної 
ситуації її розвитку. 

Формування асертивної поведінки у дітей дошкільного віку із 
порушеннями мовлення неможливе без умови забезпечення підтримки 
педагогами позитивного, доброзичливого ставлення дітей один до одного і 
взаємодії дітей в різних видах діяльності.  

На процес формування асертивної поведінки у дошкільників із вадами 
мовлення, на нашу думку, впливає також і стан предметно-розвивального 
середовища ЗДО. Так, за умов збагачення предметно-просторового середовища, 
наповнення якого представляє дитині-логопатові можливість для саморозвитку.  

Важливою педагогічною умовою, без якої неможливе формування 
асертивної поведінки у дошкільників з порушеннями мовлення є відкритий 
характер освітнього процесу в ЗДО на основі співпраці з сім’ями вихованців.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
асертивність являє собою гармонійне поєднання рис особистості людини, 
виявлення її знань щодо навичок спілкування, етично допустимі в конкретній 
ситуації, вияв рівня емоційної культури через конкретні дії світоглядної 
позиції позитивної спрямованості, здатність організувати свою поведінку. 
Асертивність сприяє досягненню поставлених цілей, розвитку 
комунікативних навичок, підвищенню самоповаги й компетентності, 
допомагає приймати більш зважені рішення, утримувати ситуацію під 
контролем, вибудовувати близькі відносини, домагатися більших успіхів у 
навчанні. Діти з асертивною поведінкою мають більше шансів для досягнення 
позитивних результатів у контактах з навколишніми, вони більш задоволені 
стосунками й життям у цілому. 

У перспективі подальших досліджень знаходяться засоби формування 
асертивної поведінки дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 
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Анотація. У статті теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
формування асертивної поведінки дітей дошкільного віку з порушеннями 
мовлення. 
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Корсун Ангеліна, студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Н. О. Хлус, кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Збереження та зміцнення фізичного, 
психічного і духовного здоров’я дитини – одне з основних завдань, 
визначених Законом України «Про дошкільну освіту». На сьогодні проблема 
збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, їх фізичного 
розвитку, рухової активності, рівня фізичної підготовленості постає перед 
сучасним суспільством як ніколи. Одне з найбільш актуальних на 
сьогоднішній день питань серед дітей дошкільного віку – це фізичне здоров’я, 
тому здійснюється активний пошук результативних здоров’язбережувальних 
технологій, які б після впровадження їх в навчальний процес сформували у 
дітей дошкільного віку фізкультурно-оздоровчий вплив в привабливих 
різноманітних формах [1]. Враховуючи зацікавленість дошкільнят старшого 
дошкільного віку до фізкультурно-оздоровчих занять з музичним 
супроводом, було обрано для дослідження рівня фізичної підготовленості 
сучасну популярну здоров’язбережувальну технологію – степ-аеробіку [3].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою покращення 
стану здоров’я дітей дошкільного віку займалися такі сучасні українські та 
закордонні науковці, як М. В. Сократов (2005); Л. П. Ігнатієва (2008); 
В. М. Єфімова (2010); Л. В. Геращенко (2011); С. В. Пєхарєва (2012).  

Мета статті: дослідити рівень фізичної підготовленості дітей старшого 
дошкільного віку під впливом здоров’язбережувальної технології степ-
аеробіки. 

Дослідження проводилось впродовж 2016-2017 н. р. на базі 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Журавка» м. Глухів. У 
ньому взяло участь 40 дітей старшої дошкільної групи, де дітям було 
запропоновано займатися під час занять з фізичної культури за спеціальною 
програмою зі степ-аеробіки.  

Було вивчено показники фізичної підготовленості дітей старшого 
дошкільного віку (6 років): біг 10 м, біг 30 м, човниковий біг 4 х 9 м, стрибок 
у довжину з місця, стрибок у довжину з розбігу, стрибок у висоту з розбігу, 
метання мішечків з піском на дальність (100 гр), вис на зігнутих руках, 
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підйом тулуба з положення лежачи за 1 хв, нахил тулуба вперед з положення 
сидячи [2]. 

Виклад основного матеріалу. Цілеспрямований розвиток рухових 
якостей повинен починатися у дошкільному віці, і тільки за цієї умови можна 
забезпечити необхідну загальну фізичну підготовленість дошкільнят.  

Одним з найбільш важливих факторів, що забезпечують потенціал 
здоров’я в цілому, є показники фізичної підготовленості, саме вони можуть 
спрямовано поліпшуватися без будь-яких лікарських засобів, за допомогою 
задоволення природної біологічної потреби організму в руховій активності 
[4]. 

На початку дослідження встановлені показники фізичної 
підготовленості дівчаток та хлопчиків старшого дошкільного віку (табл. 1). У 
дівчаток старшого дошкільного віку спостерігається підвищення показників 
майже у всіх контрольних випробуваннях, окрім нахилу тулуба вперед з 
положення сидячи. Найбільша динаміка показників спостерігається в 
стрибках в довжину з розбігу та у стрибках у висоту з розбігу. Середні 
показники оцінюються за оцінними таблицями на «добре». 

Таблиця 1 

Показники фізичної підготовленості хлопчиків та дівчаток  

старшого дошкільного віку 

 
№ 

Контрольні випробування Дівчата (n=24) Хлопчики (n=16) 

Х ± m Х ± m 

1 Біг 10 м, с 2,86 ± 0,17 2,8 ± 0,23 

2 Біг 30 м, с 7,16 ± 0,75 6,96 ± 0,51 

3 Човниковий біг 4 х 9 м, с 13,36 ± 0,77 12,7 ± 0,82 

4 Стрибок у довжину з 
місця, см 

104,73 ± 20,5 115,7 ± 11,5 

5 Стрибок у довжину з 
розбігу, см 

160,7 ± 20,03 177,0 ± 21,64 

6 Стрибок у висоту з розбігу, 
см 

52,33 ± 4,09 52,17 ± 3,39 

7 Метання мішечків з піском 
на дальність (100 гр) 

5,80 ± 1,22 9,61 ± 2,31 

8 Вис на зігнутих руках, с 19,77 ± 9,97 14,27 ± 7,34 

9 Підйом тулуба з 
положення лежачи за 1 хв 

25,0 ± 4,84 26,266 ± 5,95 

1 Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 

6,67 ± 3,79 8,0 ± 2,84 
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У хлопчиків старшого дошкільного віку спостерігається збільшення 
показників у всіх контрольних випробуваннях. Середні показники 
оцінюються за оцінними таблицями так: контрольні випробування з бігу на 30 
м – «задовільно», з човникового бігу – «добре», зі стрибків у довжину з місця 
– «добре», з піднімання тулуба з положення лежачи за 1 хв – «відмінно», з 
нахилу тулуба вперед з положення сидячи – «відмінно». 

Після застосування здоров’язбережувальної технології – степ-аеробіки 
в навчальному процесі дошкільного закладу, на кінець навчального року 
спостерігається тенденція покращення фізичної підготовленості за всіма 
показниками (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Динаміка показників фізичної підготовленості дітей старшого 

дошкільного віку 2016-2017 н. р. 

Показники 
Вихідні дані Кінцеві дані 

Високі Норма Низькі Високі Норма Низькі 

Біг 10 м, с 8% 76% 16% 14% 80% 6% 

Біг 30 м, с 11% 80% 9% 15% 80% 5% 

Човниковий біг 4 
х 9 м, с 

13% 68% 19% 20% 72% 8% 

Стрибок у 
довжину з місця, 
см 

13% 77% 10% 19% 79% 2% 

Стрибок у 
довжину з 
розбігу, см 

11% 79% 10% 17% 77% 6% 

Стрибок у висоту 
з розбігу, см 

12% 72% 16% 15% 77% 8% 

Метання 
мішечків з піском 
на дальність (100 
гр) 

10% 77% 13% 14% 79% 7% 

Вис на зігнутих 
руках, с 

8% 76% 16% 14% 80% 6% 

Підйом тулуба з 
положення 
лежачи за 1 хв 

5% 77% 18% 10% 82% 8% 

Нахил тулуба 
вперед з 
положення 
сидячи, см 

9% 78% 13% 15% 80% 5% 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. За отриманими 
результатами дослідження встановлено якісне зростання за всіма 
показниками фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку. 
Впровадження степ-аеробіки у навчально-виховний процес дітей старшого 
дошкільного віку визначає: збільшення рівня фізичної підготовленості 
дошкільників до навчання у школі, розвиток координаційних здібностей, 
фізичних якостей – м’язової сили, спритності, витривалості, гнучкості; 
зміцненням кістково-м’язової системи, підвищення функціональної діяльність 
органів і систем організму.  
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Анотація. У статті досліджено вплив здоров’язбережувальної 
технології степ-аеробіки на рівень фізичної підготовленості дітей старшого 
дошкільного віку. З’ясовано, що впровадження здоров’язбережувальної 
технології степ-аеробіки у дошкільний навчальний заклад обумовлює: 
покращення рівня фізичної підготовленості, розвиток координації, 
зміцненням кістково-м’язової системи, підвищення морфо-функціональних 
показників, покращення психоемоційного стану дітей старшого дошкільного 
віку, що необхідно дитині перед вступом до школи.  

Ключові слова: фізична підготовленість, здоров’язбережувальна 
технологія, степ-аеробіка, діти старшого дошкільного віку. 

Annotation. The paper analyzes the influence of step aerobics health 
keeping technology on the level of physical readiness of senior preschool children. 
It is defined that introduction of step aerobics health keeping technology into the 
educational process of senior preschool children determines increasing of the level 
of physical readiness of senior preschool children, developing of coordination 
skills, strengthening the musculoskeletal system, increasing functional activity of 
organs and body systems.  

Key words: physical readiness, health keeping technology, step aerobics, 
senior preschool children. 
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ІЗ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ  
 

Кулик Олена, магістрантка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової. 
 

Постановка проблеми. В умовах кардинальних змін у світі однією з 
нагальних проблем фахової підготовки є забезпечення високого рівня 
викладання кожного предмету та оволодіння основами наук через 
формування основних наукових понять і термінів. Саме тому у підготовці 
майбутніх вихователів формування фахових понять має посідати особливе 
місце, бо володіння професійною термінологією є одним із показників 
фахової підготовки та компетентності спеціаліста. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні основи 
сприйняття і засвоєння понять були розроблені у працях психологів 
П. П. Блонського, Л. С. Виготського, Д. М. Узнадзе, М. Е. Вильова, 
М. І. Кругляк, М. М. Шардакова, С. Е. Хапатрян; дидактів М. М. Скаткіна, 
А. В. Усової, В. Ф. Паламарчук та інших. 

Мета статті: обґрунтувати актуальність формування у майбутніх 
вихователів фахових понять з лінгводидактики в умовах білінгвізму. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній українській дошкільній 
лінгводидактиці функціонує система лінгводидактичних понять, адекватна 
структурі самої науки, яка здатна відобразити логіку науки. Її призначення – 
разом з філософськими, загальнонауковими, міжнауковими й педагогічними 
поняттями більш повно представити об’єкт лінгводидактичного пізнання  
[4, c. 56]. 

Характерною ознакою сучасного стану системи лінгводидактичних 
понять є її відкритість, здатність до розвитку, що виявляється в появі нових 
елементів. Зміни в понятійній системі науки – це показник її руху й розвитку, 
тому після створення системи понять наступна за важливістю проблема – 
приведення понятійного апарату науки у відповідність до сучасних вимог. 

Методика навчання дітей української мови в російськомовних 
дошкільних закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової 
лінгводидактики. Вона визначає мету, зміст, завдання, принципи, прийоми та 
методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності 
засвоєння дітьми другої близькоспорідненої мови, розкриває теоретичні й 
практичні питання української мови, досліджує умови та шляхи формування 
мовленнєвих умінь у дітей, культури українського мовлення [1, c. 9]. 

Специфікою методики навчання дітей української мови в дошкільному 
закладі, на відміну від шкільних методик, є її спрямованість на розвиток 
усного розмовного українського мовлення з орієнтацією на ігрові прийоми та 
методи навчання [1, c. 26]. 

Мовою спілкування значної кількості дітей України (за проведеними 
дослідженнями інституту мовознавства О. О. Потебні), що розмовляють 
російською та українською мовами, в більшості випадків є не лише 
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білінгвальне спілкування а і суржик, говірки регіонів, на яких позначився 
вплив найближчих територіально розміщених держав. Проведеними 
дослідженнями інституту мовознавства О. О. Потебні доведено, що діти 
України іноді знаходяться поза межами двомовності. 

Двомовне оточення супроводжує дитину починаючи ще з родинного 
виховання. Змішуючись, мови, що контактують, набувають як позитивного, 
так і негативного впливу одна на одну; ці явища мають назву «транспозиції» 
та «інтерференції» [4, c. 56]. 

Особливо сприятливі у транспозиційному відношенні 
близькоспоріднені мови, до яких належать російська й українська. 

У навчанні дітей української мови транспозиція виступає у 
використанні: спільної лексики (рак, мак, рука, каша, лампа, парта, рот, сумка 
та ін.); словесних інструкцій, зрозумілих дітям за змістом; знань про 
навколишнє життя; мовленнєвих умінь і навичок, сформованих на заняттях із 
розвитку рідного мовлення; у зіставленні й порівнянні мовних явищ 
близькоспоріднених мов; дидактичного та наочного матеріалу, знайомого 
дітям; спільних форм, методів та прийомів розвитку мовлення дітей  
[1, c. 11]. 

Вдале використання педагогом транспозиції значно полегшить 
засвоєння дітьми другої мови, сприятиме запобіганню інтерференції. 

В умовах близькоспорідненого білінгвізму можливість 
взаємопроникнення окремих елементів двох мовних систем на рівні фонетики 
досить відчутна. Це відбувається тому, що дитина, сприймаючи мовлення на 
другій мові, підганяє стереотип фонетико-просодичної системи рідної мови, 
котрий зберігається в його лінгвістичній пам’яті до тієї мови, яку вона чує, 
особливо у випадку близькоспоріднених російської та української мовних 
систем [2, с. 34]. 

Переважна більшість дітей із білінгвізмом виховуються в таких 
умовах: спочатку вони опановують рідну мову, потім нашаровується чи 
паралельно вивчається друга мова. У. Вайнрайх [3, с. 176] і багато інших 
дослідників вважають, що мова, засвоєна в дитинстві, частіше всього домінує 
над мовою, вивченою пізніше. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Мова нерозривно 
пов'язана з культурою народу. Духовна культура кожного народу, освіта, 
наука, література, мистецтво – це чинники національної мови, показники 
мовної культури. Кожний народ має свою національну мову, національну 
культуру.  

Тому, навчаючи дітей української мови, слід ознайомлювати їх одразу 
з українською національною культурою – творами українських письменників, 
композиторів, художників, народних митців. 

Усі наукові здобутки методики навчання дітей другої, української, 
мови перевіряються на практиці, адже практика – це критерій істини. Саме 
цим пояснюється і багатоваріантність програм у навчанні дітей української 
мови, і різноманітність методів, прийомів та форм прилучення малюків до 
українського слова, української національної культури. 
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Постановка проблеми. Відповідно до вимог соціального замовлення 
держави, на що спрямовує Національна стратегія розвитку освіти України на 
2012–2021 роки, одне з провідних завдань модернізації освіти є формування 
національно свідомої особистості, яка вирізняється серед інших високою 
культурою спілкування, усвідомленим ставленням до української мови, 
мовленнєвою компетентністю в різних сферах спілкування, здатністю до 
творчості, мобільності, розвитку професійного потенціалу. Надзвичайну роль 
у модернізації процесу становлення особистості відіграє мова, в якій 
відбивається сприйняття національної картини світу конкретною людиною, 
конкретною мовною особистістю [3, с. 29].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 
мовлення дітей дошкільного віку розглядалась класиками педагогічної науки, 
зокрема Я.-А. Коменським, К. Ушинським, С. Русовою, І. Огієнком, 
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Є. Тихеєвою, Є. Водовозовою, В. Сухомлинським, а також психологами 
Л. Виготським, Д. Ельконіним, О. Лурієм, А. Марковим, С. Рубінштейном та ін. 

На сучасному етапі формування мовлення дітей дошкільного віку 
досліджується в різних напрямах: психолінгвістичному (І. Зимня, 
О. Леонтьєв, Т. Піроженко, О. Шахнарович та ін.), лінгвістичному 
(М. Кочерган, Т. Ладиженська, Л. Мацько, М. Плющ, В. Русанівський, 
Л. Щерба та ін.), педагогічному (А. Арушанова, Л. Ворошніна, В. Захарченко, 
А. Зрожевська, О. Ушакова та ін.), лінгводидактичному (А. Богуш, О. Біляєв, 
М. Вашуленко, Н. Гавриш, С. Караман, Л. Паламар, М. Пентилюк та ін.). 

Учені розглядають і більш часткові аспекти формування мовлення 
дітей, а саме: становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку (А. Богуш, 
Н. Гавриш, Т. Науменко, О. Саприкіна та ін.), виховання у них звукової 
культури мовлення (В. Борова, О. Трифонова та ін.); формування діалогічного 
мовлення (Н. Луцан, Г. Чулкова та ін.); навчання різних видів розповідей 
(Л. Березовська, О. Білан, Н. Водолага, Н. Гавриш, С. Ласунова, Н. Луцан, 
І. Попова та ін.), розвиток виразності мовлення (О. Аматьєва, С. Хаджирадєва 
та ін.). 

Мета статті: розгляд сутності та особливостей розвитку виразності 
мовлення у дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. У дітей-дошкільників, в порівнянні з 
дітьми раннього віку, розширюється коло спілкування, що, звичайно ж, 
потребує від дитини оволодіння різними засобами спілкування. Розвиток 
мови дітей 2-3 років зводиться до збагачення словникового запасу, малята 
вчать слова, роблять спроби складати слова у словосполучення і цілі речення. 
Розвиток мови дітей 3-4 років ознаменований розвитком діалогічної та 
монологічної мови. Малюки вчаться вести діалогу з дорослими і однолітками, 
розвивають навички ведення монологу. 

До моменту закінчення дошкільного періоду дитина значно осягає 
систему граматики рідної мови, включаючи найтонші закономірності 
синтаксичного і морфологічного порядку, що дозволяє йому легко і 
невимушено спілкуватися в школі [5, с. 9]. 

Виразність мовлення – багатоаспектна проблема, яка розглядається у 
лінгвістиці, психології та лінгводидактиці. Поняття «виразність мовлення» 
поєднує в собі два окремі, але взаємозалежні аспекти, що становлять 
діалектичну єдність: емоційну насиченість (експресивність) та образність 
(зображувальність) [1, с. 19]. 

Розвиток виразності мовлення у дошкільників має як вікові, так і 
індивідуальні особливості. У мовленні молодшого дошкільника яскраво 
виражена мимовільна виразність. У ній наявні окличні речення, вигуки, 
експресивні звороти, вказівні займенники; стилістичні зображувально-
виражальні засоби, а також інтонація, жести, міміка. Жести більш 
зображувальні, ніж виразні і часто використовуються дітьми для заміни 
відсутнього слова. Г. Люблінська визнає існування прямого зв’язку між 
засвоєнням дитиною виразності мовлення і розвитком її емоцій (маленька 
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дитина говорить виразно тоді, коли хоче передати свої бажання, почуття, 
переживання). 

У середньому і старшому дошкільному віці спостерігається зниження 
імпульсивності дитячих емоцій. Крім ситуативного, дитина поступово 
опановує більш складне контекстне мовлення. Це значно знижує виразність 
мовлення у старшому дошкільному віці. Відбувається перехід до свідомого, 
довільного використання виразних засобів для передачі емоцій [4, с. 14]. 
Якщо в молодшому дошкільному віці засвоєння виразності мовлення 
здійснюється шляхом наслідування дорослих, то формування цієї якості 
мовлення у старших дошкільників потребує цілеспрямованого спеціального 
навчання. При цьому комплексний педагогічний вплив має бути спрямований 
на розвиток мислення, мовлення, емоцій дитини. 

В. Науменко розглядає наступні закономірності, які є доцільними під 
час мовленнєвої підготовки дітей до школи та базуються на таких 
педагогічних умовах: 

– постійна мовленнєва практика тренування органів артикуляційного 
апарату; 

– стимулювання використання лексичних і граматичних конструкцій; 
– створення емоційної позитивно насиченої атмосфери для розвитку 

«чуття мови»; 
– організація доцільного комунікативно – мовленнєвого середовища, 

логопедичного впливу та корекційної підтримки дітей педагогами [1, с. 23]. 
Створюючи такі умови можна передбачити позитивний результат у 

мовленнєвій підготовці дітей до школи. 
Основними засобами навчання дітей виразного мовлення психологи 

вважають виразне мовлення дорослих (педагогів, батьків) та використання 
дитячої художньої літератури. Під час становлення і розвитку виразності 
мовлення дітей крім загальних тенденцій велике значення має низка 
індивідуально-типологічних особливостей, пов’язаних із розвитком емоцій: 
взаємозв’язок між високим рівнем емоційності дитини, дуже раннім виявом у 
неї чутливості до емоційної виразності мовлення та відсутністю в ньому 
характерного спаду виразності у старшому дошкільному віці [2, с. 184]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У перспективі ми 
плануємо розробити методику формування виразності мовлення дітей 
старшого дошкільного віку, яка базується на таких умовах її реалізації: 
забезпечення позитивної мотивації щодо активізації виразності мовлення 
дітей; комунікативна спрямованість розвитку виразності мовлення дітей; 
заохочення і підтримка вихователем ініціативності розмовного дискурсу дітей 
у ситуаціях «дитина – дитина», «дитина – діти», «дитина – вихователь»; 
взаємозв’язок мовних і немовних засобів виразності в дискурсивній 
діяльності дітей; усвідомлення дітьми значеннєвих відтінків, переносних 
значень, емоційного забарвлення, зображувальної ролі слова, що дає змогу не 
тільки збагатити, а й уточнити та активізувати словник старших 
дошкільників.  
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старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі важко простежити за тим, 
що засвоює дитина у процесі спілкування з однолітками, перегляду 
телебачення, зі спостереження за діяльністю дорослих та встановити 
відповідність такої інформації морально-етичним нормам суспільства. Тому 
важливо сформувати у дітей дошкільного віку елементарний економічний 
досвід, що стане базою для подальшої успішної економічної соціалізації та 
економічного виховання.  

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI ст.) 
визначено основні шляхи реформування системи виховання. Один з таких 
шляхів – це розробка і реалізація нових підходів, форм, засобів, що 
відповідали б потребам розвитку особистості. У роботі з старшими 
дошкільниками ефективним засобом економічної соціалізації є гра, що 
дозволяє сформувати у дітей елементарні економічні уявлення та ознайомити 
їх з найбільш уживаними економічними поняттями.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження вчених 
(Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Є. Курак, Ю. Лелюк, А. Сазонова, 



167 

А. Смоленцева, Г. Шатова та інші) довели, що дітям дошкільного віку 
доступне розуміння окремих економічних понять.  

Проблемі формування у дітей економічних знань, умінь і навичок у 
процесі вивчення основ різних наук присвячені праці Н. Баріло, 
Ю. Васильєва, Г. Гєбєкова, Н. Кулакової, О. Осєвої, С. Малініна та інших. 
Вони виділяють економічні знання й визначають основні та допоміжні 
економічні поняття. Розвиток економічного мислення дітей через засвоєння 
економічних понять досліджували Г. Ягода, О. Козлова та інші.  

Питання економічної соціалізації у дитячому віці розкрили такі 
науковці: А. Бояринцева, К. Данзигер, О. Козлова, Л. Магрудер, Г. Маршалл, 
Р. Саттон, М. Сігал, А. Страусс, П. Томас, А. Фернам, Д. Швальб, О. Щедріна, 
Г. Ягода. 

Мета статті: здійснити аналіз економічного виховання як педагогічної 
категорії. 

Виклад основного матеріалу. Питання економічного виховання 
молодого покоління завжди цікавило дослідників у галузі педагогіки. Так, 
думки щодо підготовки молоді до виконання ролей господаря, працівника, 
управлінця, які вміють робити раціональний вибір на рівні власної родини й 
на рівні цілої держави, знаходимо в працях педагогів-класиків. 

З’ясуємо сутність поняття «економічне виховання». Звернемося до 
термінологічних джерел, які тлумачать термін «економіка» як керування 
домашнім господарством – найважливіша сфера суспільних відносин, 
виробництва, розподілу, обміну і споживання результатів людської 
діяльності, а також їх ефективного використання. Слово «економіка» в 
перекладі з давньогрецької мови означає «вміння вести домашнє 
господарство». Під цим поняттям розуміють господарство в найширшому 
розумінні цього слова: домашнє господарство, певне підприємство, 
господарство міста, держави [1, с. 5]. 

Економіка – найважливіша сфера життєдіяльності суспільства й 
кожного окремого індивіда. Без економіки існування людського суспільства 
було б неможливим. Кожна людина щодня стикається з тими чи тими 
сторонами економіки. Це і придбання товарів, отримання заробітної плати, 
використання грошей, одержання кредиту та ін. Умови існування кожної 
людини також оцінюються через призму стану економіки. 

Економіку розглядають у кількох значеннях: 1) сукупність виробничих 
відносин, що визначається характером власності на засоби виробництва. 
Економіка в умовах суспільно-економічних формацій визначається, перш за 
все, властивою їй системою виробничих відносин між людьми, що 
здійснюються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних благ і послуг; 2) господарство району, країни або всього світу. 
Економіка кожної країни розвивається в системі суспільного поділу праці. 
Тому економіка країни складається з економіки окремих галузей 
(промисловості, будівництва, сільського господарства тощо) В економіці 
кожної країни виділяються також основні виробничі ланки – підприємства, 
фірми, організації тощо; 3) наукова дисципліна, що займається вивченням 
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народного господарства, його галузей, а також деяких умов та елементів 
виробництва (праця, управління тощо) [4, с. 71]. 

Супутніми поняттями економічного виховання є «економічна освіта» 
та «економічна грамотність». Економічна освіта постає як процес і результат 
засвоєння економічних знань і вмінь, формування економічно значущих 
якостей особистості, економічного мислення та поведінки, включення в 
соціально-економічні відносини; економічне мислення як сукупність поглядів 
і уявлень, способів підходу до оцінки явищ і до прийняття рішень, якими 
люди керуються в економічній діяльності [2]. 

Економічне виховання як педагогічна категорія має власні специфічні 
функції, як-от: інтегративна функція забезпечує єдність економічних знань, 
переконань із поведінкою; міжпредметна інтеграція в засвоєнні систем знань 
та уявлень про довкілля; ціннісна функція сприяє формуванню морально-
ціннісних орієнтацій; соціальна функція спрямована на формування активної 
соціальної позиції особистості, здатної до саморозвитку та практичного 
перетворення навколишньої дійсності. 

Учені (А. Богуш, Н. Гавриш) розглядають економічне виховання як 
цілеспрямований процес взаємодії дорослого та дитини, зорієнтований на 
засвоєння доступних віку елементарних економічних понять, формування 
моральних почуттів та морально-економічних якостей, необхідних для 
успішної економічної діяльності, розвитку інтересу до економічної сфери 
життя, формування навичок соціально-економічної поведінки. На думку 
дослідників, економічне виховання є важливим компонентом економічної 
соціалізації дитини [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, в науковій 
літературі поняття «економічне виховання» не має однозначного розуміння й 
відповідного трактування. Аналізуючи відомі тлумачення цього поняття, 
доходимо висновку, що «економічне виховання» дослідники розглядають як 
цілеспрямований і систематичний вплив на особистість із метою формування в 
неї знань і вмінь економічної спрямованості, специфічних якостей 
(економності, бережливості, раціональності, працелюбності, самостійності 
тощо), необхідних для успішного життя та праці в умовах ринкової економіки. 
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доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство потребує людей, які 
мислять не шаблонно, творчо відшукують нові шляхи рішення 
запропонованих задач, вміють знаходити вихід з проблемної ситуації. Відтак 
стає важливим ранній вияв та підтримка творчості дітей, починаючи з 
раннього віку. 

Творча діяльність дошкільника складається з багатьох компонентів. Її 
специфічна складова – фантазія. Творчість в образотворчій діяльності 
дошкільника – це здатність знаходити ідеї в складних, незвичних ситуаціях, 
нестандартно бачити й використовувати реальні предмети; здатність 
змінювати форму об’єкта, щоб він виступав у новій якості; здатність 
оригінально використовувати й поєднувати різні засоби художньої виразності 
з елементами інтеграції видів образотворчої діяльності, результатом чого є 
власний художній твір [2]. 

Проблема розвитку здібностей дошкільнят знаходиться сьогодні в 
центрі уваги багатьох дослідників і практиків, які працюють у сфері освіти. 
Про художньо-творче виховання дошкільників написано багато цікавих і 
цінних в методичному плані книг, посібників, рекомендацій та статей. На 
сьогоднішній день виникла необхідність подивитися на попередній досвід із 
сучасних позицій, проаналізувавши деякі проблеми.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні десятиліття 
дослідженням проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників у процесі 
образотворчого мистецтва займалися багато дослідників як то Т. Гаврилова, 
П. Гозман, А. Меграбян, Н. Обозов, М. Удовенко, оскільки вивчення цього 
феномену має велике теоретичне й практичне значення. Значення 
образотворчої діяльності для психічного розвитку дитини було давно 
зрозуміле психологами. Ця діяльність дітей вивчалася з точки зору її вікової 
еволюції (К. Річчі, Г. Кершенштейнер, К. Бюлер), її психологічного аналізу 
(Н. Рибніков, Е. Мейман), зв’язку дитячих малюнків з емоційним 
(А. Шуберт), а також розумовим розвитком і обдарованістю дитини 
(Ф. Гуденаф), з розвитком її особистості (А. Лазурский). Образотворча 
діяльність дитини, поряд із власне ігровою, широко використовується в 
психотерапевтичних цілях. Все це змушує більш пильно придивитися до 
цього виду діяльності дитини. 
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Мета статті: розкрити особливості розвитку творчих здібностей у 
старших дошкільників засобами образотворчої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Художня творчість – один із улюблених 
видів дитячої діяльності. Сприяє розвитку творчих здібностей засвоєння 
дітьми різних варіацій зображення, технічних прийомів. Одна з умов прояву 
творчості в художній діяльності – організація цікавого змістовного життя 
дитини: організація повсякденних спостережень за явищами навколишнього 
світу, спілкування з мистецтвом, індивідуальні особливості дітей, матеріальне 
забезпечення, дбайливе ставлення до процесу і результату дитячої діяльності, 
творчості та мотивація завдання [3]. 

Тому важливо ознайомлювати дітей із соціальною дійсністю, творами 
образотворчого мистецтва, художньою практикою, залучати дітей до джерел 
народної культури. Необхідно створювати умови для того, щоб діти 
привчались емоційно відгукуватись на красу навколишнього оточення 
(предмети побуту, іграшки, природа, пісня, музика, слово), помічати, бачити, 
відчувати і шанувати цю красу, бажати відтворювати її в естетичних діях, 
іграх, на образотворчих заняттях; передавати особисті враження за 
допомогою різних зображувальних матеріалів і технік, переживати почуття 
захоплення, радості, здивування, творчого піднесення, самоцінності. 

Зображувальна діяльність є одним із найцікавіших видів діяльності 
дошкільнят. Вона дозволяє дитині виразити в зображуваних образах свої 
враження про навколишнє, відобразити в малюнку все, що чує і знає, навіть 
запахи, виразити своє відношення до них [3]. 

Всі діти люблять малювати, але творчість не може існувати під тиском 
та насиллям. Адже малювання для дитини – це радісна, натхнена праця. 
Малювання – одне з найбільш цікавих і захоплюючих занять для дітей 
дошкільного віку, це найдоступніший вид діяльності, який освоюється 
маленькою людиною. Ні читати, ні співати дитина ще не може, але вже із 
задоволенням вимальовує каракулі на папері. Направляючи і підтримуючи 
дитину в цьому напрямку, ми домагаємось багато чого. Адже у процесі 
малювання діти удосконалюють спостережливість, естетичне сприйняття, 
художній смак, творчі здібності, як зазначила Н. Ветлугіна [1, с. 12].  

У процесі зображувальної діяльності відбувається становлення процесу 
художньої творчості, розвиток якого неможливий без навчання дітей способів 
художньо-образного втілення задуму, передачі предметів, явищ. Таке 
навчання спрямовується на створення дітьми художнього образу, враховуючи 
при цьому розвиток індивідуальних здібностей до образотворчої діяльності. 

Таким чином, основою художньо-творчого розвитку дитини засобами 
образотворчого мистецтва й образотворчої діяльності ми визначили такі: 

– особистісна позиція дитини, бажання самовиразитися; 
– розвиток здібностей до образотворчої діяльності (до їх структури 

входять: емоційний відгук, сенсорика, творча уява, відчуття кольору, форми, 
композиції, уміння руки); 

– створення художнього образу;  
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– особистісне ставлення дитини, емоційний відгук, самоутвердження, 
вибір і надання переваги засобам виразності (живописних, графічних, 
пластичних, декоративно-силуетних);  

– взаємозв’язок різних способів та самостійний їх вибір дітьми; 
– синтез мистецтв для створення художнього образу, атмосфера 

емоційного співпереживання, співтворчості, тобто акцентування уваги на 
окремих видах мистецтва (домінантах) і моделях синтезу: 1) музика, 
образотворче мистецтво, образотворча діяльність, художнє слово (трирівнева 
модель); 2) образотворче мистецтво, художня література (дворівнева модель); 
3) музика, художня література; театралізована діяльність, образотворча 
діяльність (багаторівнева модель); 

– зміна структури педагогічного процесу і методів педагогічного 
керівництва. Ця зміна передбачала роль педагога в якості помічника, 
співучасника творчості. Спільна діяльність дорослого і дитини набувала 
характеру співтворчості; яка на кожному віковому етапі має свою функцію 
(більш активна роль співтворчості на ранніх етапах та поступова зміна її 
змісту на більш старших вікових етапах, коли педагог виконував роль 
партнера, порадника). На всіх вікових етапах позиція дитини залишалася 
головною, провідною, і педагог повинен був приймати її до уваги [2]. 

Зображувальна діяльність має величезний потенціал для естетичного 
та творчого розвитку дітей. І наше завдання – максимально реалізувати цей 
потенціал. Заняття з малювання має проводитися так, щоб кожне з них стало 
для дітей зустріччю прекрасним – з природою, людиною, світом мистецтва. 
Для цього у структуру заняття обов'язково необхідно включати хвилинки 
милування, під час яких залучаємо до сприймання об'єкту милування всі 
органи чуття дітей. Так діти мають змогу найбільш повно відчути красу й 
отримати естетичне задоволення. Чим більше органів чуття беруть участь у 
сприйманні навколишнього світу, тим повнішими будуть уявлення, глибшим 
пізнання. 

Ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом має відбуватися 
паралельно зі сприйманням навколишньої дійсності та власною творчістю. 
Необхідно вчити дітей свідомо використовувати виразні засоби різних видів 
мистецтва в адекватних видах образотворчої діяльності. 

Можливості дитячої творчості можна розширити, пропонуючи дітям 
створювати безпредметні малюнки, передавати в малюнках свій настрій, 
почуття, відчуття. Вчити дітей пояснювати, що вони хотіли зобразити і що 
відчували в той час. Запропонувати дітям уявити себе на місці якоїсь тварини 
«Я рибка, пташка, сонечко...», і передати в малюнку відчуття, коли дитина 
«перевтілювалась» у вибраний образ [2]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
становлення творчої особистості, розвиток її творчих здібностей у дітей 
залежить від гармонійного поєднання природних задатків, вагомих для 
конкретної дитини мотивів діяльності та сприятливого розвивального 
середовища. Важливим засобом розвитку творчих здібностей у старших 
дошкільників є образотворча діяльність. Адже, в ході образотворчої 
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діяльності у дітей формуються відчуття ритму, гармонії, позитивні моральні 
якості, почуття, що забезпечують розвиток творчості, всебічний розквіт 
особистості, навчають сприймати прекрасне. 
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creative abilities of senior preschool age children is carried out. The significance of 
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Науковий керівник: І. Д. Куліш, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Проблема формування пізнавальної 
активності дошкільників – одна з найбільш актуальних у теорії і практиці 
дошкільного виховання. Пізнавальна активність є необхідною умовою 
формування розумових якостей дітей, їх самостійності та ініціативності. 
Формування в дітей активного ставлення до навколишньої дійсності є одним 
з основних напрямів виховання, оскільки власна активність дитини є однією з 
умов її повноцінного розвитку.  

Феномен пізнавальної активності як один із найважливіших чинників 
навчання постійно привертає увагу дослідників, оскільки взаємодія людини із 
навколишнім світом можлива тільки завдяки її активній діяльності. Серед 
можливих засобів розвитку пізнавальної активності дошкільників особливої 
уваги заслуговує експериментальна діяльність. 
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До теперішнього часу не склалася цілісна картина формування 
пізнавальної активності старших дошкільників в експериментальній 
діяльності, яка розкриває сутність даної активності, її структуру і педагогічні 
засади, що забезпечують динаміку її становлення в освітньому процесі 
сучасного дошкільного закладу. Все це свідчить про те, що питання 
ефективного використання експериментування як педагогічного засобу 
формування пізнавальної активності старших дошкільників не вирішені 
повною мірою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі формування 
пізнавальної активності в експериментальній діяльності присвячені праці 
сучасних науковців. Так, І. Куликовська [2], Л. Шумей [4] обґрунтували 
вплив дитячого експериментування на формування пізнавальної активності. 
А. Демидова [1], І. Литвиненко [3] обґрунтували значення пізнавальної 
активності в розвитку дітей дошкільного віку. Проте аналіз наукових праць 
показав, що незважаючи на наявність значних наукових досліджень з 
проблеми формування пізнавальної активності дошкільників, процес 
формування пізнавальної активності в процесі експериментальної діяльності 
дітей дошкільного віку залишається недостатньо розробленою. Відсутні 
також розробки щодо створення педагогічних умов для формування 
пізнавальної активності в процесі дитячого експериментування. 

Метою статті є визначення, обґрунтування педагогічних умов 
формування пізнавальної активності в процесі експериментальної діяльності 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Під пізнавальною активністю слід 
розуміти самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання 
навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю 
розв’язати завдання, що постають перед нею в конкретних життєвих 
ситуаціях [1]. 

Діти дошкільного, особливо старшого дошкільного віку, здатні до 
таких розумових операцій як аналіз і синтез. Спираючись на цю здатність, 
можна застосувати відповідний метод навчання – експериментування. 

Дитячий експеримент повинен мати наступну структуру: 
– постановка проблеми, яку необхідно розв’язати; 
– цілепокладання (що потрібно зробити для вирішення проблеми); 
– висунення гіпотез (пошук можливих шляхів вирішення); 
– перевірка гіпотез (збір даних, реалізація в діях); 
– аналіз отриманого результату (підтвердилося – не підтвердилося); 
– формулювання висновків [4]. 
Діти дуже люблять експериментувати. Це пояснюється тим, що їм 

властиве наочно-дієве і наочно-образне мислення, і експериментування 
найкраще відповідає цим віковим особливостям. У дошкільному віці цей 
метод є провідним. Значення експериментування для формування 
пізнавальної активності дітей полягає в тому, що в процесі експерименту: 

– діти отримують цілісні уявлення про різні сторони досліджуваного 
об’єкта, про його взаємини з іншими об’єктами і середовищем існування; 
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– відбувається збагачення пам’яті дитини, активізуються її розумові 
процеси, адже постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і 
синтезу, порівняння і класифікації; 

– розвивається мовлення дитини, адже дошкільнику необхідно 
обґрунтувати отриманий результат, сформулювати виявлені закономірності 
та висновки; 

– відбувається накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які 
розглядаються як розумові вміння; 

– відбувається формування самостійності, цілепокладання, здатність 
перетворювати будь-які предмети і явища на досягнення певного результату; 

– розвивається емоційна сфера дитини, творчі здібності, формуються 
трудові навички, зміцнюється здоров’я за рахунок підвищення загального 
рівня рухової активності [2]. 

Дитина старшого дошкільного віку набуває здатності здійснювати 
експериментування, тобто вона набуває наступних навичок: бачити і виділяти 
проблему, приймати і ставити мету, вирішувати завдання, аналізувати об’єкт 
або явище, виділяти істотні ознаки і зв’язки, зіставляти різні факти, висувати 
гіпотези і припущення, відбирати засоби і матеріали для самостійної 
діяльності, здійснювати експеримент, робити висновки, фіксувати етапи дій і 
результати графічно. 

Експерименти класифікують за такими принципами: 
– за характером об’єктів, використовуваних в експерименті: досліди з 

рослинами; з тваринами; з об’єктами неживої природи; об’єктом яких є 
людина; 

– за місцем проведення дослідів: у груповій кімнаті; на ділянці; у лісі 
тощо; 

– за кількістю дітей: індивідуальні, групові, колективні; 
– з причин їх проведення: випадкові, заплановані, поставлені у відповідь 

на питання дитини; 
– за характером включення в педагогічний процес: епізодичні 

(проводяться від випадку до випадку), систематичні; 
– за тривалістю: короткочасні (5-15 хвилин), тривалі (понад 15 хвилин); 
– за кількістю спостережень за одним і тим же об’єктом: одноразові, 

багаторазові або циклічні; 
– за місцем у циклі: первинні, повторні, прикінцеві та підсумкові; 
– за характером розумових операцій: констатувальні, порівняльні, 

узагальнюючі;  
– за характером пізнавальної активності дітей: ілюстративні (дітям все 

відомо і експеримент тільки підтверджує знайомі факти), пошукові (діти не 
знають наперед, яким буде результат), розв’язання експериментальних завдань; 

– за способом застосування: демонстраційні, фронтальні, індивідуальні 
[1]. 

Спочатку діти вчаться експериментувати в спеціально організованих 
видах діяльності під керівництвом вихователя, потім необхідні матеріали та 
обладнання для проведення досліду вносяться в просторово-предметне 



175 

середовище групи для самостійного відтворення дитиною, якщо це безпечно 
для його здоров’я. 

Для розвитку пізнавальної активності дошкільників у процесі 
експериментальної активності необхідно створити педагогічні умови, а саме: 

1. Емоційну залученість вихователя до процесу експериментування.  
2. Стимуляція допитливості дитини в процесі пізнавальної активності 

засобами експериментування. В експериментах необхідно використовувати 
матеріали, які можуть викликати інтерес, здивування. 

3. Передача ініціативи від дорослого дитині. Важливо не тільки 
зацікавити дитину, але і навчити її ставити собі мету в процесі пізнавальної 
діяльності й самостійно знаходити способи її реалізації. 

4. Відсутність оцінювання. Оцінка дорослого (як позитивна, так і 
негативна) може сприяти фіксації дитини на власних успіхах, перевагах і 
недоліках, тобто розвитку зовнішньої мотивації. Для розвитку внутрішньої 
мотивації пізнавальної діяльності необхідно акцентувати увагу на самій 
діяльності та її ефективності, а не на досягненнях дошкільника. 

5. Підтримка дитячої активності, дослідницького інтересу і 
зацікавленості. Дорослий прагне не тільки передати ініціативу дитині, але і 
підтримає її, допомагає втілити дитячі задуми, знайти можливі помилки, 
впоратися з труднощами.  

На думку І. Куликовської, запропоновані педагогічні умови є 
ефективним засобом розвитку пізнавальної активності дошкільників у 
процесі залучення дітей до експериментальної діяльності в закладі дошкільної 
освіти. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дотримання 
педагогічних умов для організації і проведення експериментального 
дослідження з дітьми старшого дошкільного віку є важливою умовою 
формування їх пізнавальної активності та розвитку пізнавальних процесів.  
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Анотація. В статті розглядається проблема створення педагогічних 
умов для формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного 
віку в процесі експериментальної діяльності. Визначаються види дитячого 
експериментування, вимоги до його проведення. Обґрунтовано принципи 
проведення експерименту як засобу стимулювання пізнавальної активності 
дошкільників. 
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Annotation. The article deals with the problem of creating pedagogical 
conditions for the formation of cognitive activity of the senior preschool age children 
in the process of experimental activity. Types of child experimentation, requirements 
for its conduct are determined. The principles of conducting an experiment as a mean 
of stimulation of cognitive activity of preschoolers are substantiated. 

Key words: cognitive activity, pedagogical conditions, experimental activity, 
children's experiment. 

 
 
 

СТОРІТЕЛІНГ ЯК ПРИЙОМ МОТИВУВАННЯ ДІТЕЙ  

ДО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ 
 

Левик Ірина, студентка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. Оскільки в закладах дошкільної освіти 
постало питання про недостатність умотивованості дітей до вивчення рідної 
мови, провідними науковцями України була запропонована нова технологія 
сторітелінгу що виявилась цікавою та продуктивною в галузі дошкільної 
освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз психологічних 
теорій мотивації засвідчив, що значна кількість мотиваційних концепцій 
характеризується неоднозначністю, а інколи і суперечливістю розв’язання 
низки питань, що стосуються мотивів і мотивації, починаючи з 
термінологічної. У педагогічному розв’язанні проблеми навчальної мотивації, 
яка перебуває у нерозривному взаємозв’язку з мотивацією як 
загальнопсихологічною категорією, ми керуємося діяльнісним підходом, 
поширеним у науці [6, с.16]. Теоретичні засади дослідження склали праці 
відомих учених А. М. Богуш, Л. В. Зданевич, К. Л. Крутій щодо пошуків 
ефективних шляхів формування мовленнєвої особистості дитини в сучасному 
просторі дошкільної освіти. 

Мета статті: здійснити аналіз впливу технології сторітелінг на 
формування у дошкільників мотивації до вивчення рідної мови. 

Виклад основного матеріалу. Сторітелінг (storytelling) – це мистецтво 
розповідати історії з метою навчання, керування шляхом донесення змісту 
повідомлення за допомогою спеціальної методики. 

Ця методика була розроблена та успішно випробувана на особистому 
досвіді Д. Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong 
International. У процесі створення сторітелінга, Д. Армстронг врахував 
відомий психологічний чиник: історії значно легше сприймаються, вони 
більш захоплюючі та цікаві, ніж правила або директиви. Після того, як 
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людина вислухала вас, вона починає вам довіряти. Вам же стає значно 
простіше переконати її у чомусь чи мотивувати на якусь дію. 

Хоч ця методика була розроблена в галузі менеджменту та маркетингу, 
вона цілком може бути корисною і в освітньому процесі в закладах 
дошкільної освіти. Але не варто використовувати сторітелінг в повному 
обсязі як технологію, більш доречно використовувати його лише як 
мотиваційний комунікаційний прийом. 

Основне завдання сторітелінгу – за допомогою розповіді створити 
умови для мотивації дітей на занятті або під час освітньої ситуації, викликати 
симпатію до головного персонажа, який допоможе зацікавити вихованців і 
доступно донести до них потрібну інформацію [5, с. 202]. 

Доцільно використовувати сторітелінг як сюрпризний момент, що 
завжди позитивно впливає на дитину та її емоції. Оскільки діти не терплять 
нудьги, заняття повинно розпочинатись яскраво, до чого вихователь значною 
мірою повинен бути підготовлений. Обов’язково вихователь заздалегідь 
обмірковує сюрпризний момент. Адже він повинен бути органічно 
пов’язаний із темою заняття: треба продумати все так, щоб у вигаданого 
персонажа ім’я та характер збігались з темою заняття та щоб до персонажа 
можна було звернутись як посеред заняття, так і з ним попрощатися.  

Сторітелінг як прийом має велику кількість переваг у роботі з 
дошкільниками. Він сприяє налагодженню гарних стосунків між дітьми та 
вихователями. Під час спілкування вони обмінюються позитивними 
емоціями, виникає довіра та емпатія. У дітей та педагогів розвивається 
креативність, фантазія, уява. Також сторітелінг урізноманітнює заняття, 
допомагає реалізувати індивідуальний підхід та зацікавлювати дітей. Знімає 
психологічне напруження, оскільки під час обговорення, переказування, 
створення розповіді діти вчаться усвідомлювати власні почуття та говорити 
про них [4, с. 3]. 

Сторітелінг як комунікаційний прийом використовується з метою 
мотивації дітей до навчальної діяльності або для розвитку в них зв’язного 
мовлення.  

Технологію сторітелінг можна застосовувати різними способами, аби 
зацікавити та вмотивувати дітей до вивчення рідної мови. Це може бути 
складання розповіді за сюжетною картиною, що сприяє формуванню вмінь 
складати розгорнуту розповідь за картиною. Складання оповідань про 
випадок із власного життя дітей за малюнками, наприклад «Мій звичайний 
день». Це забезпечує збагачення словникового запасу, розвитку усного 
мовлення дітей. Складання розповіді за допомогою послідовно прикріплених 
ілюстрацій до епізодів казки, силуетних зображень героїв казки. 

Оповідання різних, цікавих дітям історій, забезпечує природний спосіб 
розвинути багату уяву для того, щоб вони змогли самостійно складати 
розповіді різного характеру. Складаючи оповідання, вихованці розвивають 
свої творчі здібності, можна розкрити душу дитини, побачити її внутрішній 
світ, чим вона живе, про що думає, мріє. Оповідання задовольняє потребу 
людини у демонстрації власних переживань в оповідній формі [2, с. 76].  
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Метою говоріння рідною мовою, є необхідність людини інформувати 
інших про щось, встановити контакт, висловити власну думку, почуття, 
емоції тощо. У дошкільників постійно формуються мотиви до вивчення 
чогось нового.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сторітелінг 
є відносно новою формою навчання, але швидко завойовує популярність, 
однаково подобаючись і педагогам, і дітям. Вдале використання сторітелінгу 
на заняттях з вивчення рідної мови забезпечує зацікавленість та мотивацію 
дітей до її вивчення. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні 
ефективності впровадження сторітелінгу на заняттях та різних освітніх 
ситуаціях у ЗДО. 
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педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: І. Г. Данильченко, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Розвиток зв’язного мовлення відіграє провідну 
роль у процесі розвитку дитини і займає центральне місце в загальній системі 
роботи з формування мовлення в закладах дошкільної освіти. Зв’язне 
мовлення вбирає в себе всі досягнення дитини в оволодінні рідною мовою, її 
звуковою будовою, словниковим складом, граматичною будовою. Зв’язне 
мовлення має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості 
дитини, воно позитивно впливає на формування таких її важливих 
особистісних якостей, як: комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, 
креативність, компетентність. За допомогою розвиненого зв’язного мовлення 
дитина навчається чітко та ясно мислити, встановлювати контакт з тими, хто 
її оточує, ініціювати власні ідеї, брати участь у різних видах дитячої 
творчості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку 
зв’язного мовлення дошкільників досліджувалася класиками наукової думки і 
сучасними науковцями в різних аспектах: психологічному (Л. Виготський, 
О. Лурія, С. Рубінштейн, І. Синиця та ін.); лінгвістичному (М. Кочерган, 
Л. Мацько, М. Плющ, Л. Щерба та ін.); педагогічному (В. Захарченко, 
Н. Орланова, Є. Тихеєва, О. Ушакова та ін); лінгводидактичному (А. Богуш, 
М. Вашуленко, Н. Гавриш, Л. Паламар, М. Пентилюк та ін.). 

Досліджено такі аспекти розвитку зв’язного мовлення дітей 
дошкільного віку: навчання розповідання за дидактичними картинками 
(Н. Виноградова, Н. Гавриш, Е. Струніна та ін.), іграшками (А. Бородич, 
Е. Короткова та ін.), навчання описових розповідей (В. Гербова, 
А. Зрожевська таін.), переказування дітьми художніх творів (О. Лещенко, 
Н. Малиновська та ін.), навчання творчих розповідей (Л. Березовська, 
Н. Гавриш, С. Ласунова та ін.), розвиток зв’язного мовлення засобом 
народних казок (С. Алієва, Ю. Руденко, Л. Фесенко та ін.). 

Вивчення стану означеної проблеми засвідчує, що робота з розвитку 
зв’язного мовлення старших дошкільників обмежується ситуацією 
організованого навчання і недостатнім використанням набутих умінь в інших 
видах діяльності (ігровій, трудовій, комунікативній тощо) та зводиться до 
використання лише українського фольклору і творів письменників-класиків 
дитячої літератури. На жаль, майже не приділяється увага розвитку зв’язного 
мовлення дітей дошкільного віку засобом сучасної дитячої літератури. 

Мета статті: розкрити теоретичні засади розвитку зв’язного мовлення 
в дітей старшого дошкільного віку засобом сучасної дитячої літератури.  

Виклад основного матеріалу. Особливе місце у формуванні 
мовленнєвих навичок і умінь посідає дошкільна освіта. Розвиток зв’язного 
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мовлення дітей дошкільного віку є однією із стрижневих проблем дошкільної 
лінгводидактики. 

Проблемі розвитку зв’язного мовлення дошкільників присвячено 
дослідження сучасних науковців-лінгводидактів – А. Богуш, М. Вашуленка, 
В. Мельничайко, Н. Гавриш та ін.). У роботах досліджено різні аспекти 
розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, а саме: 

– навчання розповідання за дидактичними картинками, іграшками;  
– навчання описових розповідей; 
– переказування дітьми художніх творів;  
– навчання творчих розповідей; 
– розвиток зв’язного мовлення за текстами казок; 
– розвиток пояснювального і діалогічного мовлення в ігровій 

діяльності тощо. 
Як зазначає А. Богуш, література та дитяча книжка є дієвими засобами 

формування фонематичного слуху та правильної звуковимови, збагачення 
словника дитини, розвитку зв’язного мовлення [1]. 

Чудодійним методом розвитку мовлення дітей називав 
В. Сухомлинський казку. За його словами, це «свіжий вітер, що роздуває 
вогник дитячої думки і мови». Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки 
розумом, а й серцем, відкликається на події та явища навколишнього життя, 
висловлює ставлення до них. Початкове духовне виховання дитини 
відбувається також у казці. В. Сухомлинський дійшов висновку, що перше 
завдання школи «навчити дітей добре мислити і говорити», а розпочинається 
ця робота вже зі старшими дошкільниками. Весь зміст навчання, характер 
духовного життя, розумового розвитку дитини повинен стояти на «трьох 
китах»: «яскрава думка, живе слово і творчість дитини» [2, c. 339–340]. 

На сьогодні створено значну кількість художніх творів для 
дошкільників – найменшої читацької аудиторії сучасними письменниками, 
які можна використовувати з метою розвитку зв’язного мовлення 
дошкільників. Варто відзначити «Звірячу абетку», «М’яке й пухнасте», «Хто 
боїться зайчиків» Івана Андрусяка, «Тьотя Бегемотя» Юрія Бедрика, «Історія 
одного поросяти» Івана Малковича, «Кумедну читанку» Марії Чумарної та 
серію творів Олександра Ільченка, виданих видавництвом «Грані-Т»: 
«Мандрівка дощинки», «Як Коник співати навчився», «Як крокодилу зуби 
лікували» тощо. 

Серед літературних жанрів чільне місце продовжує займати казка в 
різних різновидах: сучасна казка (Зірка Мензатюк «Казочки-куцехвостики», 
«Київські казки»), казкове фентезі (Олександр Дерманський «Король буків, 
або Таємниця Смарагдової книги», Ніна Воскресенська «Руда Ворона», 
«Останнє бажання короля»), казкові пригоди (Леся Воронина «Прибулець із 
Країни Нямликів», Іван Андрусяк «Стефа та її Чакалка»), казка з історичним 
антуражем (Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі»), стилізація під 
народну казку (Марина Павленко «Півтора бажання або Казки з Ялосоветиної 
скрині») тощо.  
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Читаючи художні твори сучасних дитячих письменників, педагог 
вчить дітей помічати художню форму, що виражає зміст. Діти привчаються 
не тільки помічати багатство рідної мови, але поступово освоюють його, 
збагачують своє мовлення образними виразами, літературними зворотами, 
вчаться користуватися ними при вираженні своїх думок і почуттів. Дитина 
засвоює рідну мову, перш за все наслідуючи живу розмовну мови оточуючих, 
який вона слухає і зразки якої наслідує. 

Щоб навчити дошкільнят розрізняти інтонаційне забарвлення 
мовлення залежно від мети сказаного (запитання, обурення, захоплення, 
повідомлення), від характеру казкових героїв, особливостей їхньої поведінки 
(добрий, турботливий, вайлуватий, плаксивий, боязкий, підступний, 
улесливий, злий тощо), доцільно пропонувати такі вправи, які готують до 
ігор-драматизацій і дають повне цілісне уявлення про конкретний персонаж. 
Наприклад: 

– відтворити ситуацію та діалоги персонажів, зображених на малюнку; 
– відтворити мовленнєві особливості, характер певного персонажа; 
– програючи фрагмент казкового сюжету, використати інтонаційне 

забарвлення, яке позитивно характеризує персонажів ( привітність, вдячність, 
жаль, жарт, готовність допомогти, співчуття); 

– програючи фрагмент казкового сюжету, використати інтонаційне 
забарвлення, яке негативно характеризує персонажів (роздратування, 
байдужість, нехтування, зверхність, вередливість, глузування, ігнорування, 
висміювання). 

Окрім цього, необхідно звернути увагу на прийоми та вправи, які 
виконують підготовчу функцію в процесі навчання зв’язного мовлення 
(словникова робота, робота зі словосполученням, робота з реченням). Вправи 
повинні поступово ускладнюватися і бути спрямованими на розвиток 
зв’язного мовлення. Серед них: розгорнуті відповіді на запитання, 
словниково-орфоепічна, словниково-орфографічна робота, робота над 
реченням, текстом, складання переказів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
використання художніх творів сучасних письменників у роботі з дітьми 
старшого дошкільного віку сприяє як цілеспрямованому, так і спонтанному 
розвитку зв’язного мовлення, розвитку причиново-наслідкових зв’язків і 
відображенню їх у мовленні, включає в роботу всі аналізаторні системи. 
Настає перехід образів-уявлень в образи-поняття. Саме тому в подальшому 
перспективу дослідження вбачаємо в розробці та апробації системи роботи з 
розвитку зв’язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку засобом 
сучасної дитячої літератури.  
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комунікативних навичок, мовленнєвих умінь та розвиток зв’язного мовлення в 
дітей старшого дошкільного віку під час використання творів сучасної 
дитячої літератури. 
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Лесюта Марія, студентка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження обумовлюється 
модернізацією системи дошкільної освіти, орієнтованої на підхід до дитини 
як особистості, що розвивається, потребує розуміння і поважання інтересів і 
прав. Навчально-виховна робота з дітьми спрямована, перш за все, на 
забезпечення умов, що відкривають дитині можливість самостійного пізнання 
навколишнього світу. В зв’язку з цим особливої значущості набуває проблема 
комунікативно-мовленнєвої взаємодії дитини-дошкільника з людьми різного 
віку і, зокрема, з іншими дітьми в різновіковому колективі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд дослідників розглядає 
різновікові групи закладу дошкільної освіти як оптимальну методику 
середовища дитячого розвитку (А. Арушанова, В. Бутейко, І. Дьоміна, 
О. Захарова, А. Ізмайлова, В. Караковський, З. Кондратьєва, І. Флегонтова, 
Л. Фоменко, С. Якобсон та ін.). Науковці вказують на те, що різновіковий 
склад групи створює сприятливі умови для розвитку і соціалізації як старших, 
так і молодших дітей. Прагнення до взаємного обміну знаннями, уміннями і 
навичками стимулює процес взаємодії та спілкування. Проблема розвитку 
мови дітей і мовленнєвого спілкування дітей розглядалися такими вченими, 
як: О. Аматьєва, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Ушакова й ін.  

Мета статті: з’ясування теоретичних основ спілкування в 
різновіковому дитячому колективі як педагогічної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення і аналіз дефініцій і опис 
поняття «спілкування» показує, що дослідники даного напряму часто 
вживають такі його ознаки як: спосіб організації діяльності; встановлення 
взаємин; вироблення загальної стратегії взаємодії; взаємозв’язок суб’єктів; 
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обмін інформацією, думками, відчуттями, емоціями, переживаннями; 
сприйняття один одного; взаємовплив; задоволення потреби в підтримці, 
солідарності, розумінні; суб’єкт-суб’єктний процес; обмін результатами 
діяльності; процес передачі і декодування тощо. Отже, ознаками спілкування, 
що найбільш вживаються, є ті, які спрямовані на підтримку повноцінної 
життєдіяльності індивідів, забезпечення їх спільної діяльності і взаємин у 
соціумі. 

У сучасній психологічній літературі, присвяченій особливостям 
спілкування дошкільників, виділяються чотири форми спілкування: 
ситуативно-особистісне спілкування (1-й місяць).  

Наступна форма спілкування в онтогенезі, виділена М. Лісіною, – 
ситуативно-ділова, характерна для дітей у віці біля півроку.  

У віці трьох-чотирьох років, дитина приходить до нової для неї форми 
спілкування позаситуативно-пізнавальної. Спілкування зберігає характер 
обслуговуючої діяльності, але вона розгортається на фоні сумісного дорослим 
або самостійного ознайомлення з навколишнім світом. Найцікавішим 
феноменом є вміст потреби дитини у позаситуативно-пізнавальному 
спілкуванні, як прагнення дитини до пошани дорослим. Провідним мотивом 
спілкування стає пізнавальний мотив. Дитина втрачає впевненість, вступивши 
у сферу умоглядних міркувань, втрачає звичну опору на наочність, дану у 
почуттях. Співпраця із старшими дошкільниками в цій новій сфері 
допускається їй можлива тільки в тому випадку, якщо вони не сміятимуться 
над нею, а віднесуться з належним визнанням. Значення описуваної форми 
спілкування у загальному психічному розвитку полягає, в тому, що вона 
допомагає дитині проникнути в позачуттєву сутність явищ, сприяє розвитку 
наочних форм мислення. Як основний засіб спілкування на даному етапі вже 
виступає мова, тобто саме у віці трьох-чотирьох років. Стадію появи 
позаситуативно-пізнавального спілкування М. Лісіна називає початком 
розвитку мовленнєвої комунікації у дитини [1]. Таким чином, паралельно з 
лінією комунікативного розвитку вибудовується лінія мовленнєвого розвитку. 

Четверта форма визначається як позаситуативно-особистісна. 
Спілкування розгортається на тлі теоретичного і практичного пізнання 
соціального світу і відбувається у формі самостійних епізодів та як 
обслуговуюча діяльність. Її поява пов’язана з віком п’яти-шести років. 
Провідний мотив спілкування в даному випадку – особистісний, але його 
характер принципово інший, ніж при ситуативно-особистісному спілкуванні. 
Відтепер дорослий виступає не як абстрактна особа, а як конкретна соціальна 
історична особа. Для дошкільників набувають живого значення деталі з життя 
дорослого, які безпосередньо їх не стосуються (чи є у тебе синочок, де він 
живе, чи уміє водити машину), але дозволяють відтворити повноту 
конкретних подробиць з життя цієї людини [1]. Перетворення мотивів 
спілкування свідчить про те, що комунікативна потреба дитини набуває 
нового змісту. Для старших дошкільників характерне прагнення не просто до 
доброзичливої уваги дорослих, але й до взаєморозуміння та співпереживання. 
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Значення позаситуативно-особистісного спілкування полягає в тому, що воно 
дозволяє залучити дитину до моральних і етичних цінностей суспільства. 

Наступна форма спілкування однолітків – ситуативно-ділова. Вона 
складається приблизно до чотирьох років і залишиться найбільш типовою до 
шестирічного віку. Головним змістом спілкування дітей у середині 
дошкільного віку стає ділова співпраця. При ситуативно-діловому 
спілкуванні дошкільники зайняті спільною діяльністю, вони повинні 
узгоджувати власні дії й враховувати активність свого партнера для 
досягнення загального результату. Таку взаємодію було названо співпрацею. 
Потреба в співпраці однолітка стає головною для спілкування дітей. Разом з 
потребою в співпраці на цьому етапі виразно виділяється потреба у визнанні і 
пошані однолітка [2]. Роль ситуативно-ділової форми спілкування помітно 
зростає серед інших видів активної діяльності дітей. Це пов’язано з 
перетворенням провідної діяльності дошкільників – сюжетно-рольової гри, 
при якій основним засобом спілкування стає мова. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
специфіка спілкування дитини дошкільного віку полягає в наявності у неї 
двох сфер спілкування та взаємодії, що паралельно розвиваються: сфера 
спілкування з дорослими та з однолітками. Кожна з цих сфер має великий 
вплив на психічний розвиток дитини. Хоча роль спілкування з дорослим 
залишається значущою і ключовою впродовж дошкільного періоду. Все це 
зовсім не зменшує значення спілкування з однолітком в житті дитини, 
оскільки саме спілкування з ровесником на певному віковому етапі (чотири-
п’ять років) стає незамінним і незрівняним ні з чим. Воно істотно 
відрізняється від спілкування з дорослим і дає дитині унікальний досвід для 
розвитку. Відмінності в спілкуванні двох сфер допомагають з’ясувати 
специфіку міжособистісної взаємодії дітей один із одним. У з’ясуванні цих 
відмінностей ми вбачаємо перспективи наших наукових пошуків. 
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викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Формування початкових математичних 
уявлень у дітей дошкільного віку є важливим засобом розвитку їх 
пізнавальної сфери, зокрема, інтелектуальних здібностей. Математика 
закладає фундамент для формування життєвої компетентності дошкільників, 
сприяє розвитку логічних операцій мислення та формуванню в них цілісної 
картини Світу. 

У другій молодшій групі проводять спеціальну роботу з формування 
елементарних математичних уявлень, зокрема уявлень про кількість. За 
твердженням К. Щербакової, від того, наскільки успішно буде організовано 
перше сприйняття кількісних відносин залежить подальший математичний 
розвиток дітей [5]. 

Сучасні вчені (А. Бєлошистая, О. Брежнєва, Л. Зайцева, К. Щербакова) 
зазначають, що діти дошкільного віку проявляють спонтанний інтерес до 
таких математичних категорій, як кількість, форма, час, простір. Вони 
допомагають їм краще орієнтуватися в речах і ситуаціях, впорядковувати та 
пов’язувати їх один з одним, сприяють формуванню математичних понять. 

Заклади дошкільної освіти враховують цей інтерес намагаються 
розширити знання дітей у цій галузі. В той же час, особливості використання 
сучасних засобів формування кількісних уявлень у дітей молодшого 
дошкільного віку у методичній літературі розкрито недостатньо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У теорії і методиці 
формування елементарних математичних уявлень особливе місце належить 
засобам формування математичних знань та їхньому впливу на результат 
навчання. Під засобами навчання розуміються: сукупності предметів, явищ 
(В. Гмурман, Ф. Корольов), знаки (моделі), дії (П. Атутов, І. Якіманська), а 
також слово (Г. Касюк, А. Лурія, М. Скаткін тощо), які беруть участь 
безпосередньо в освітньому процесі й забезпечують засвоєння нових знань і 
розвиток розумових здібностей. Можна стверджувати, що засоби навчання – 
це джерела отримання інформації, як правило, це сукупність моделей різної 
природи [2].  

Вчені М. Данилов, І. Лернер, М. Скаткін під засобами розуміють 
предмет, слово або дію, за допомогою яких забезпечується процес передачі 
інформації [1]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування необхідності використання 
різноманітних дидактичних засобів у процесі формування кількісних уявлень 
у дітей молодшого дошкільного віку.  

Виклад основного матеріалу. Формування кількісних уявлень 
здійснюється під керівництвом педагога на заняттях і поза ними, у 

http://ua-referat.com/Простір
http://ua-referat.com/Ситуація
http://ua-referat.com/Знання
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самостійній пізнавальній діяльності за допомогою різноманітних 
дидактичних засобів навчання.  

Аналізуючи наукові джерела, ми дійшли висновку, що у практиці 
роботи закладів дошкільної освіти широко застосовуються такі засоби 
формування кількісних уявлень, як: 

– комплекти наочного дидактичного матеріалу для занять; 
– обладнання для самостійних ігор і занять дітей; 
– методичні посібники для вихователя ЗДО, в яких розкривається 

сутність роботи з формування уявлень про кількість у дітей різних вікових 
груп; 

– збірники дидактичних ігор та вправ для формування кількісних 
уявлень у дошкільників [1]. 

Формування уявлень про кількість у дітей молодшого дошкільного 
віку передбачає формування в них уявлень про такі математичні поняття як 
«множина-число», «багато-мало», «багато і один», «стільки-скільки-порівну», 
навчити рахувати в межах «3». 

На думку А. Леушиної, головне дидактичне призначення засобів 
навчання – прискорити процес засвоєння навчального матеріалу, зробити 
його найбільш ефективним. Умовно вона виділяла дві групи засобів навчання: 
засоби, як джерело інформації; засоби, як інструмент засвоєння навчального 
матеріалу. Всі засоби навчання діляться на матеріальні і ідеальні. До 
матеріальних засобів відносяться підручники, навчальні посібники, 
дидактичний матеріал, тестовий матеріал, засоби наочності, технічні засоби 
навчання. Ідеальними засобами виступають загальноприйняті системи знакових 
мов, системи умовних позначень, навчальні комп’ютерні програми [4]. 

У наукових доробках Н. Баглаєвої, Л. Іщенко, Л. Ільченко, І. Савченко 
найбільш ефективними для формування кількісних уявлень у дітей 
дошкільного віку вважаються ігри В. Воскобовича, логічні блоки З. Дьєнеша, 
кольорові лічильні палички Д. Кюізенера, кубики Нікітіних [3, с. 123]. Ці 
дидактичні засоби використовуються в різних країнах. Лічильні палички 
Д. Кюїзенера широко використовуються при формуванні понять про кількість 
і арифметичні дії. В процесі різноманітних дій з логічними блоками 
З. Дьєнеша (розбиття, викладання за певними правилами, перестроювання) 
діти опановують різними розумовими вміннями. До їх числа відносяться 
вміння аналізувати, абстрагувати, порівнювати, класифікувати, 
узагальнювати, кодувати. 

На заняттях з математики широко використовуються посібники-
аплікації (таблиця зі змінними деталями, які закріплюються на вертикальній 
або похилій площині за допомогою магнітів або іншими способами), 
фланелеграф, «Універсальний дидактичний посібник» – площинні планшети з 
різною кількістю кишень, на яких символами зображені завдання. 
Застосовуючи ці планшети, дошкільників можна знайомити з порами року, 
закріплювати геометричні та величинні поняття. 

«Математичний планшет» використовується для розвитку дрібної 
моторики. Це поле зі штирями для малювання резинками. З його допомогою 
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формується дослідницька діяльність дитини, відбувається психосенсомоторний 
когнітивний розвиток, забезпечується розвиток творчих здібностей.  

Е. Колесникова, автор парціальної програми «Математичні сходинки», 
пропонує використовувати в навчанні дітей малі фольклорні жанри 
(прислів’я, приказки, лічилки та ін.).  

В. Лаптєва рекомендує використовувати музично-математичні засоби, 
які одночасно виконують і стимулюючу, і розвиваючу функції, оскільки вони 
відповідають віковим особливостям дітей дошкільного віку. Основою 
методики В. Лаптевої є математичні пісні. Це покладені на музику лічилки; 
пісеньки-визначення для геометричних фігур і геометричних понять. 
Пісеньки вчать різним способам рахунку: двійками, трійками, п’ятірками, 
десятками. Пісеньки про часові відносини знайомлять дітей з поняттями доби, 
тижня, місяця, пори року.  

Як зазначалося раніше, фундаментом математичних знань є лічба, 
навички якої можна закріпити, використовуючи лічилки. Якщо лічилки 
покладені на музику, вони перетворюються в пісеньки («Зайчик», «Бука», 
«Їхав віз», «Порядковий рахунок»).  

Застосовуючи різноманітні засоби навчання, педагог використовує 
ситуації повсякденного життя, в яких одна дитина або декілька дітей повинні 
підбирати або групувати предмети. Наприклад, матеріал, з якого можна 
будувати, скласти його в ящик, а ляльок розставити на поличці. У цих 
ситуаціях діти набувають навичок групування предметів, порівняння 
декількох множин. Організовуючи заняття, вихователь повинен турбуватися 
про різноманітність наочного матеріалу та прийомів навчання, 
використовувати ігрові ситуації, прийоми порівняння у поєднанні з словом і 
практичні дії дітей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
використання різних засобів навчання сприяє успішному формуванню 
кількісних уявлень в дітей дошкільного віку, робить процес навчання цікавим 
та різноманітним. Формування уявлень дітей про кількість створює основу 
для усвідомлення ними дії з множинами та числами, що забезпечує якісну 
підготовку молодших дошкільників до навчання у загальноосвітній школі. 
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Анотація. У статті розкрито стан проблеми засобів формування 
уявлень про кількість у дітей молодшого дошкільного віку, висвітлено 
теоретичні аспекти математичного розвитку у дітей молодшого 
дошкільного віку.  
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Annotation. The article reveals the state of the problem of means of forming 

ideas about the number of children at junior preschool age, the theoretical aspects 
of mathematical development of children of junior preschool.  
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здоров’я людини. 

 

Постановка проблеми. Проблема здоров’я і його збереження є однією 
з найактуальніших. Поняття «здоро’язбережувальні технологій» міцно 
увійшло в освітню систему. Здоров’язбережувальні – це технології, що 
створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в закладах 
освіти та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного 
процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та 
гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень 
можливостям дитини [1]. 

Здоров’я дитини закладається змалечку, коли процеси розвитку 
організму найбільш інтенсивні. Серед факторів, що забезпечують 
інтенсивний розвиток дитячого організму (гігієнічних, оздоровчих, 
педагогічних) харчування є визначальним. 

У сучасних умовах харчування набуває ще більшого значення в зв’язку 
із погіршенням стану здоров’я дітей, порушенням системності харчування, 
зниженням якості продуктів харчування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У літературних джерелах 
проблемам раціонального харчування приділяється належна увага. Питання 
правильності харчування, розроблення наукових теорій механізмів травлення 
висвітлювали в своїх роботах І. П. Павлов, І. І. Мечников, Юстус фон Лібіх, 
О. М. Уголєв. 

У кінці XIX століття німецькі лікарі запропонували визначати 
необхідну людині кількість їжі по її калорійності. Так були закладені основи 
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калорійної теорії харчування. У той же час тканини живих організмів містять 
і інший вид енергії, яку академік Вернадський назвав біологічною. У зв’язку з 
цим швейцарський лікар Біхер-Беннер запропонував враховувати цінність 
харчових продуктів не по теплотворній здатності їхнього розщеплення, а по 
їхній здатності акумулювати енергію, тобто по їх енергоємності. Він розділив 
продукти харчування на три групи [2]: продукти, що вживаються в 
природному вигляді (фрукти, ягоди та плоди, парне молоко, сирі яйця); 
продукти, що характеризується помірним послабленням енергії (овочі, клубні 
варені, зерна злаків, хліб, варені плоди дерев і чагарників, кип’ячене молоко); 
продукти з сильним послабленням енергії (гриби, сири тривалої витримки, 
сире, варене або смажене м’ясо, риба, птиця, копчені та солоні м’ясні 
продукти, дичина). 

Мета статті: теоретично обґрунтувати особливості раціонального 
харчування як технології здоров’язбереження, а також експериментально 
перевірити дотримання раціонального харчування в ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Поряд із забезпеченням належних умов 
розвитку та виховання дітей, одним із головних завдань дошкілля є 
забезпечення правильного і збалансованого харчування дитини.  

Сьогодні раціональне харчування є однією з основних умов для 
нормального фізичного і психомоторного розвитку дитини, високої стійкості 
до інфекцій і інших негативних факторів [2]. Раціональне харчування 
(лат. rationalis – розумний) – фізіологічно повноцінне харчування здорових 
людей з урахуванням їх статі, віку, характеру праці та інших чинників [4]. 

Режим харчування дітей в закладах дошкільної освіти має відповідати 
режиму роботи закладу та віковим групам дітей [5]. 

У ЗДО рекомендується трьохразове харчування: сніданок, обід і 
полуденок. Вечерю діти отримують вдома. 

Інструкція з організації харчування дітей у ЗДО регламентує 
калорійність, об’єм порції для дітей різного віку. Відповідно, у закладах 
дошкільної освіти повинно бути три меню – для дітей молодшої, середньої та 
старшої груп. Розподіл їжі за калорійністю протягом дня повинен складати: 
сніданок – 25%, обід – 35%, підвечірок і вечеря – по 20%. 

Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі 
є: відповідність енергетичної цінності раціону харчування енерговитратам 
дітей; збалансованість та максимальна різноманітність раціону; технологічна 
та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та 
зберігає вихідну харчову цінність; забезпечення санітарно-гігієнічних норм 
(дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів 
харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв). 

Нами було досліджено відповідність вимогам та нормам раціонального 
харчування дітей, його організацію на базі ЗДО (ясла-садок) «Зірочка» міста 
Глухів. 

Організація харчування в закладі дошкільної освіти регламентована 
законодавчими актами, має певний режим, раціон. А однією із основних умов 
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є чітке дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці, зберігання 
продуктів харчування та приготування їжі. 

У закладі встановлено трьохразовий режим харчування, наявні меню-
вивіски, графіки видачі їжі (затверджені завідувачем). Призначені 
відповідальні особи за організацію харчування. 

Медична сестра контролює безпечність та якість продуктів харчування 
і продовольчої сировини, які надходять до ЗДО; складає орієнтовне 
двотижневе та щоденне меню; здійснює постійний контроль за якістю 
готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і 
дотримання термінів реалізації, виконання норм харчування; контролює 
правильність кулінарного оброблення продуктів, вихід страв, смакові якості 
їжі; контролює санітарний стан харчоблоку, проводить щоденний огляд 
працівників харчоблоку. 

Комірник приймає в комору, зважує, зберігає і видає продукти 
харчування: сировину, напівфабрикати, готову продукцію; перевіряє 
наявність супровідних документів, що підтверджують походження, 
безпечність і якість продуктів харчування; забезпечує належні умови 
зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини. 

Кухарі здійснюють первинне механічне та теплове кулінарне 
оброблення продуктів; своєчасно та якісно готують страви; строго 
дотримуються технології приготування їжі відповідно до нормативних 
документів; виконання санітарних норм, стежать за чистотою харчоблоку, 
кухонного обладнання; вимог охорони праці, норм виробничої гігієни і 
санітарії. 

Технологічне та холодильне обладнання кухні знаходиться в робочому 
стані, є необхідна кількість посуду, котрий промаркований і використовується 
за призначенням. Всі продукти харчування, що знаходяться у закладі, 
відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, 
що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти в спеціально обладнаній 
коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних 
норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Облік 
продовольчої сировини фіксується в Книзі складського обліку продуктів. 

Упродовж року контроль за організацією харчування дітей 
здійснювали спеціалісти Державної служби з питань безпеки харчових 
продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби), зауважень щодо 
організації харчування не було. 

Заклад дотримується основних принципів організації харчування: 
енергетичної цінності раціону – харчування відповідає енерговитратам дітей; 
збалансованості – підбираються такі страви та продукти, які забезпечать 
організм добовою нормою необхідних поживних речовин. Кожен продукт має 
свою харчову цінність, що визначається вмістом білків, жирів, вуглеводів, 
мінеральних речовин та вітамінів; різноманітності – в ЗДО уникають 
монотонності. Кожного дня раціон складається з різних страв і продуктів: 
фрукти, зернові, молочні продукти, риба та м’ясо. Меню складають з 
урахуванням пори року; технологічної та кулінарної обробки продуктів і 
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страв – що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, 
відповідає всім нормативним документам. 

У закладі забезпечуються санітарно-гігієнічні норми. Персонал працює 
у спеціальному санітарному одязі, що своєчасно змінюється. Проводиться 
поточне прибирання кухні після кожного приготування їжі, та заключне – під 
кінець робочого дня. Прибирання виконують з застосуванням спеціальних 
миючих та дезінфікуючих розчинів. 

Страви дітям подають певними порціями, розмір порції вказаний 
медичною сестрою. У кожній груповій кімнаті є зона для миття посуду. 
Помічниця вихователя ретельно вимиває (спеціальними засобами) і протирає 
його згідно санітарних правил. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Раціональне 
харчування дошкільника – необхідна умова його гармонійного росту, 
фізичного та нервово-психічного розвитку, стійкості до впливу інфекцій та 
інших негативних факторів зовнішнього середовища. Тому правильна його 
організація є не лише однією із основних технологій здоров’язбереження, а і 
оздоровчою діяльністю закладу дошкільної освіти. 

Надалі ми плануємо провести більш ширше дослідження щодо 
організації, збалансованості та раціональності харчування дітей в ЗДО в 
розрізі тижневого, місячного раціону та відповідно до пір року. 
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Постановка проблеми. Демократизація державної діяльності та 
суспільного життя України потребує переорієнтації дошкільної освіти згідно з 
сучасними тенденціями духовного, економічного та національного розвитку 
країни. Концепція дошкільного виховання в Україні ґрунтується на наукових, 
теоретичних положеннях філософії, педагогіки й психології. Зокрема, одним з 
напрямків цієї концепції є прищеплення дітям дошкільного віку 
загальнолюдських цінностей таких як доброта, чуйність, милосердя, 
людяність, справедливість, правдивість, сумлінність, чесність, гідність, 
громадянськість, повага й гуманне ставлення до людей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як свідчать психолого-
педагогічні дослідження, вже у дошкільному віці спостерігаються прояви 
егоїстичності, байдужості, неуважності до емоційного стану іншої людини. 
Тільки десять-двадцять відсотків старших дошкільнят готові виявити 
чесність, чуйність та правдивість до слабших за себе, без зовнішніх спонукань 
надати допомогу, добровільно розділити чиїсь труднощі (О. Кононко) [1]. 
Вивчення гуманних якостей дітей свідчать, що лише частині дітей притаманні 
тактовність, доброзичливість, безкорисливість, співчутливість. Значна 
частина дітей повсякденно не виявляє турботи, піклування, не надає 
допомоги тим, хто її потребує, не співпереживає (О. Пархоменко). 

Л. Артемова, О. Кошелівська стверджують, що виховний вплив 
потрібно здійснювати одночасно в двох напрямах, по-перше, це збагачення 
загально-морального досвіду дитини, щоб допомогти глибше пізнати 
значення норм і правил поведінки й встановити для себе межі дозволеного, 
по-друге, прищеплення позитивних рис характеру дошкільникам потрібно 
здійснювати в процесі самого навчання, в трудовій діяльності, на заняттях з 
музики, образотворчої діяльності. Завдяки такій педагогічній роботі діти 
отримують не тільки знання про моральні норми та обов’язковість їх 
дотримання – їхній емоційний світ збагачується новими почуттями та 
переживаннями [2]. 

Мета статті: охарактеризувати особливості формування позитивних 
рис характеру в дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Зміст поведінки найбільше 
характеризує людину, адже кожна особистість має свій психічний склад, 
манеру поведінки, спосіб дій і характер, який формується протягом усього її 
життя, змінюється, розвивається залежно від оточення й виховання. 

Характер (грец. charakter – ознака, прикмета) – індивідуальне 
поєднання істотних властивостей особистості, що виявляються в її поведінці 
й діяльності, у ставленні до суспільства, праці, колективу, до себе [3]. 
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Риси характеру свідчать про шляхи, якими людина досягає певних 
цілей, тобто про специфічну психологічну стратегію її поведінки. У дорослої 
людини поведінка є складним поєднанням вищої нервової діяльності і 
життєвого досвіду. Цим зумовлений вплив типу нервової системи на 
вироблення характеру дитини. Психологи стверджують, що темперамент і 
характер особистості є нерозривною єдністю, що обумовлює її властивості. 
Однак темперамент (тип нервової системи) має вроджену основу, а характер 
формується упродовж життєдіяльності. Він охоплює багато компонентів, що 
постають як єдине ціле, тому жодну притаманну дитині (дорослій людині) 
рису не можна розглядати відокремлено від інших якостей її характеру. 
Характер визначається сукупністю всіх рис, які виявляються в діях і вчинках 
(як діє людина за різних умов, як досягає своєї мети, якими є її прагнення). 

Основними компонентами характеру є: життєва спрямованість 
(потреби, інтереси, переконання); розумові якості (спостережливість, 
розважливість, гнучкість розуму), емоційні (зміст і спрямованість почуттів), 
вольові (виразність, постійність, твердість, здатність долати труднощі, 
рішучість, сміливість, наполегливість, цілеспрямованість); звички (майже 
автоматизовані способи діяння). Усі вони взаємопов’язані, час від часу 
певний компонент домінує у поведінці. Їх поєднання має індивідуальні 
особливості. Навіть в однієї людини залежно від конкретних умов життя 
проявляються різні риси характеру. У закладі дошкільної освіти вона може 
виявляти належний рівень культури спілкування, уміло налагоджувати 
дружні стосунки, не конфліктувати, а вдома демонструвати протилежний 
спосіб поведінки. Подібні прояви можуть стосуватися різних аспектів її 
життєдіяльності [3]. 

У двох однакових за характером людей неможлива однакова 
поведінка, адже з моменту народження вони опиняються під різним впливом 
(сімейні умови, спосіб виховання, спілкування з родичами, дитячий колектив, 
довкілля тощо). Все це формує індивідуальні особливості нахилів, інтересів, 
почуттів, розуму, волі, характеру загалом. 

Головну роль у формуванні і розвитку характеру дитини відіграє 
спілкування з людьми, які її оточують. Перші зачатки та форми поведінки 
формуються на основі механізму наслідування (дитина наслідує своїх 
близьких), а також шляхом научіння через емоційне підкріплення. 

Сензитивним періодом для становлення характеру вважають вік від 
двох-трьох до дев’яти-десяти років, коли відбувається активний процес 
соціалізації як у процесі спілкування з дорослими, так і з ровесниками. Саме в 
цей період діти відкриті для зовнішніх впливів, наслідують всіх і в усьому. 
Дорослі мають незаперечний авторитет у дитини, можуть впливати на неї за 
допомогою слова, вчинків і дій, що створює сприятливі умови для засвоєння 
та закріплення необхідних форм поведінки [3]. 

Важливим для формування характеру дошкільника є стиль спілкування 
дорослих один з одним та з самим малюком. У першу чергу це стосується 
спілкування батьків, особливо матері, з дитиною. Те, як вони поводяться з 
нею, згодом стане способом її поводження зі своїми дітьми, коли вона стане 
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дорослою і буде мати власну сім’ю. Спочатку в характері формуються такі 
риси, як доброта, товариськість, чуйність, а також протилежні їм якості – 
егоїзм, черствість, байдужість до людей. 

У дошкільному віці закладаються основи рис характеру, які 
стосуються праці – працелюбство, акуратність, відповідальність, 
наполегливість. Оскільки в цей період провідною діяльністю є сюжетно-
рольова гра, то саме в ній формуються і закріплюються відповідні звички. 
Крім цього, має значення і виконання дитиною доступних видів праці, що 
повинно стимулюватися та заохочуватися дорослими. Як правило, у характері 
закріплюються ті риси, які постійно одержують позитивну оцінку. 

Формування характеру залежить від активності дитини в 
життєдіяльності. Процес цей починається в ранньому віці, коли вона 
мимоволі наслідує від дорослих певні способи поведінки, дій, ставлення до 
людей, усвідомлює свої можливості, оволодіває рухами, вчиться керувати 
собою, її організатором, керівником, партнером має бути близька людина, від 
якої залежить формування основних якостей поведінки, характеру дитини. 
Важливо, щоб вони своєчасно зосереджували свою увагу на розвитку 
конкретних якостей характеру з урахуванням новоутворень дитячої психіки. 
При цьому слід пам’ятати, що поведінка дитини-дошкільника опосередкована 
образом близьких дорослих, який орієнтує її дії і вчинки, є основою всіх 
новоутворень, обумовлює утворення механізмів особистісної поведінки, 
здатності регулювати її. Залежно від конкретних умов виховання і взаємин з 
близькими дорослими провідну роль у цьому процесі можуть відігравати різні 
мотиви (безпосередній інтерес до діяльності, її змісту, значущості, 
честолюбність, амбіції тощо). Цим обумовлені різноманітні індивідуальні 
особистісні якості дитини [3]. 

Найважливішим засобом виховання характеру є праця. У серйозній і 
суспільно значущій праці, пов’язаній з подоланням труднощів, виховуються 
найкращі риси характеру – цілеспрямованість, колективізм, наполегливість. 
Найважливіша умова правильної організації виховних заходів – тісна 
погодженість навчально-виховної роботи садка з відповідними впливами сім’ї.  

На виховання характеру впливають література та мистецтво. Образи 
літературних героїв та їх поведінка часто служать для дошкільника 
своєрідним зразком, з яким він порівнює свою поведінку. Вихователь за 
допомогою бесіди, обговорень проблемних ситуацій знайомить дітей з 
емоційними переживаннями, станами, проблемами і вчинками людей, 
доступними для розуміння в даному віці. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування 
основ рис характеру починається в дошкільному дитинстві, коли засвоюються 
норми моральної поведінки, ставлення до навколишнього світу, до себе, до 
людей. Від того, які моральні цінності закладені в дитинстві, залежить 
подальший нормальний розвиток майбутнього громадянина. 
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характеру в дітей дошкільного віку. Визначено завдання патріотичного 
виховання старших дошкільників. Охарактеризовано особливості 
формування позитивних рис характеру в дітей дошкільного віку.  
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Annotation. The research on the problem of character formation of 
preschool children has been analyzed. The tasks of patriotic education of senior 
preschool children are determined. The peculiarities of the formation of positive 
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Лукашова Юлія, магістрантка Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Науковий керівник: О. І. Гришко, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку дошкільної 
освіти провідного значення набувають загальнонаукові принципи. Серед них 
особливе місце посідає принцип науковості, який забезпечує відповідність 
змісту планів досягненням психологічної, педагогічної та інших наук, 
передового педагогічного досвіду. Для реалізації цього принципу педагоги 
мають бути широко обізнані з найновішими здобутками науки і практики, 
постійно підвищувати свій освітній рівень, уміти застосовувати наявні знання 
в конкретних умовах. Важливість зазначеного принципу пояснюється також 
необхідністю подання дітям реалістичних, науково обґрунтованих знань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даному питанню 
особливу увагу приділяв С. Л. Рубінштейн, який розробив логічну теорію 
мислення, В. А. Крутенький, Л. А. Карпенко. Н. Д. Богоявленський вивчав 
особливості аналізу та синтезу в процесі засвоєння знань. 

Саме тому, метою статті є висвітлення особливостей планування 
роботи з дітьми з логіко-математичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільна установа – це живий 
творчий союз дорослих і дітей. Для успішної реалізації програми в будь-
якому дошкільному закладі необхідні злагодженість в роботі педагогічного 
колективу щодо створення сприятливих умов для повноцінного проживання 
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дитиною дошкільного дитинства, формування основ базової культури 
особистості, розвитку психічних і фізичних якостей, підготовці дитини до 
життя в сучасному суспільстві, школі. Тому особливе місце в реалізації змісту 
навчання (програмних завдань) займає планування навчально-виховної 
роботи на занятті і поза ними. 

На думку Л. М. Денякіной, скласти план – значить спроектувати 
роботу, створивши певну модель дії. План – заздалегідь намічена система. 
Для успішної організації навчально-виховного процесу в дитячому садку. 

План дає можливість цілеспрямовано і систематично розподіляти за 
часом програмні завдання і шляхи їх здійснення. Крім того, план визначає 
звітну документацію, за якою можна судити про стан і результати 
педагогічного процесу [2, с 196]. 

У дошкільній освіті існують вимоги до планування роботи з 
математичного розвитку. Ми пропонуємо деякі з них: 

1. Заняття з математики проводяться в середині тижня в першій 
половині дня в поєднанні із заняттями, що не вимагають високого розумового 
навантаження. 

2. Кількість занять в тиждень визначається програмою (за типовою 
програмою: у другій молодшій, середній та старшій групах – 1, в підготовчій 
групі – 2). 

3. На одному занятті вирішується зазвичай не більше однієї нової 
задачі, інші на повторення і закріплення. 

4. Протягом двох тижнів охоплюються завдання з усіх п’яти розділів 
формування елементарних математичних уявлень (кількість і рахунок, 
величина, форма, орієнтування в просторі, орієнтування в часі). 

5. В інших режимних процесах і на інших заняттях йде підготовка 
дітей до отримання нових знань з математики, закріплення і застосування 
вивченого матеріалу [1, с. 317]. 

На сучасному етапі вихователь має змогу використовувати різні види 
планування, такі як: 

– перспективне (на місяць, квартал, рік); 
– календарне (на 1-2 дні); 
– тематичне (з певної проблеми); 
– комплексне (що поєднує різні завдання з різних напрямів); 
– індивідуальне (відображає роботу з однією дитиною) [3, с. 297]. 
Заняття з математики служать не тільки необхідною основою для 

подальшого збагачення знань дітей про навколишній світ, успішного 
оволодіння ними системою загальних і математичних понять, але і 
найважливішим засобом виховання. А саме цей аспект не завжди 
враховується вихователями при плануванні занять з формування 
елементарних математичних уявлень.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Поряд з 
традиційним заняттям, де відбувається знайомство з новим матеріалом і 
способами дослідницької, вимірювальної, обчислювальної, пошукової 
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діяльності, використовуються ігри-заняття, бесіди-заняття, подорож-заняття, 
проблемно-пошукові ситуації, заняття-інсценізації, ігротека. 

Вихователь повинен постійно усвідомлювати, що його позитивне 
особисте ставлення до математики сприяє формуванню елементарних 
математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сьогодні існують усі 
підстави вважати, що заняття з математики можуть стати цікавими та 
захоплюючими для дітей дошкільного віку й для вихователів ДНЗ, якщо їх 
правильно використовувати. 
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дошкільниками з елементарних математичних уявлень; визначено ефективні 
форми роботи з ними; охарактеризовано основні уміння, якими повинні 
володіти вихователі для здійснення логіко-математичного розвитку 
дошкільників.  
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старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології.  

 

Постановка проблеми. Проблема володіння мовою здавна привертала 
увагу відомих дослідників різних спеціальностей, і незаперечним залишається 
той факт, що наша мова дуже складна і різноманітна, і що розвивати 
мовлення з перших років життя. 

Мовленнєвий розвиток дитини – один з основних чинників 
становлення особистості в дошкільному дитинстві. Ступінь розвитку цієї 
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сфери психіки визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних 
досягнень дитини – потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших 
психічних якостей, що є основою особистісної культури. 

Актуальність теми полягає в тому, що розвиток мовлення та виховання 
мовленнєвої культури є однією з найважливіших проблем сучасної 
дошкільної освіти. На її значущості наголошено в Національній доктрині 
розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законі України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти, програмах 
розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Я у Світі», «Українське 
дошкілля», «Дитина в дошкільні роки» та інших нормативних документах. 

Актуальність своєчасного мовленнєвого розвитку в дошкільному 
дитинстві визначається завданнями щодо створення оптимальних умов для 
найповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини, які 
виявляються в специфічно дитячих видах діяльності й пов’язані із 
комунікацією. Становлення в людини всіх психічних функцій, психічних 
процесів, особистості в цілому неможливе без міжособистісного контакту. 
При цьому мовленнєвий розвиток та його вдосконалення необхідно 
розглядати як відображення становлення навичок комунікативно-мовленнєвої 
взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним із найголовніших 
складників становлення дитячої особистості є її мовленнєвий розвиток 
(А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, Л. Калмикова, Ф. Сохін та інші). 
Підвищення ефективності процесу розвитку мовлення в дітей раннього і 
дошкільного віку завжди було предметом спеціальних досліджень науковців і 
методистів. Це зумовлено тим, що рівень мовленнєвого розвитку дитини 
значною мірою визначає й загальний рівень її мовленнєвого розвитку.  

Процес формування мовлення в дошкільному дитинстві відбувається 
на всіх рівнях – фонетичному, лексичному, граматичному, текстовому, 
оскільки дитина опановує всі одиниці мови: звук, слово, словоформи, 
словосполучення, речення і текст. Тож зауважимо, що результативність 
процесу мовленнєвого розвитку забезпечує міцний взаємозв’язок завдань 
виховання звукової культури мовлення, розвитку словника, формування 
граматично правильного мовлення та розвитку зв’язного діалогічного й 
монологічного мовлення. 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення 
дошкільників посідає гра. Її вплив на виховний процес дітей було розкрито в 
роботах педагогів-класиків (А. Коменський, С. Русова, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін.), психологів (Ю. Аркін, П. Блонський, Л. Виготський, 
Н. Виноградов, Д. Ельконін, С. Рубінштейн ін.), сучасних педагогів 
(Л. Артемова, А. Бондаренко, Г. Григоренко, Р. Жуковська, В. Захарченко, 
Т. Маркова, Д. Менджерицька, О. Сорокіна, О. Усова, Г. Швайко, 
К. Щербакова та ін.).  

Зазначимо, що хоча проблема гри завжди була в центрі уваги 
педагогічної науки, аспекти ж ігрового потенціалу в процесі формування 
мовленнєвих навичок і, зокрема, комунікативного мовлення дошкільників 
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залишаються поза увагою науковців. Психологи розглядають гру як 
діяльність, що відображає дійсність шляхом активного її перетворення 
(Ю. Аркін, Л. Виготський, Н. Виноградов, О. Леонтьєв, О. Лурія, Д. Ельконін, 
С. Рубінштейн та ін.). У ході гри діти мають можливість діяти, конкретні дії 
зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і водночас спрямовують 
розвиток гри. Це перехідна, проміжна ланка між повною залежністю 
мовлення від речей і предметних дій та свободою слова. Виокремивши гру як 
вид діяльності, що посідає найважливіше місце в розвитку дітей дошкільного 
віку, зауважимо, що гра дитини – це не тільки згадка про пережите, а й творча 
переробка пережитих вражень, комбінування їх і відображення в 
мовленнєвому плані. Отже, можна вести мову про мовленнєво-ігрову 
діяльність як різновид діяльності дітей дошкільного віку і водночас 
ефективний засіб мовленнєвого розвитку дитини.  

Мета статті: розкрити особливості ігрової діяльності як засобу 
формування мовленнєвої компетентності в дітей молодшого дошкільного 
віку. 

Виклад основного матеріалу. Належний рівень життєвої 
компетентності дитини неможливий без оволодіння мовленням. 
Оволодіваючи мовленням, вивчаючи мову, дитина засвоює систему знань, 
суспільно прийняті норми поведінки, «оволодіває наукою і мистецтвом жити 
серед інших». Потреба в мовленнєвому спілкуванні розвивається впродовж 
усього періоду дошкільного віку. Успіх взаєморозуміння в мовленнєвому 
спілкуванні залежить від того, наскільки сформовані в дітей комунікативно-
мовленнєві здібності, мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції. 

За визначенням А. Богуш, мовленнєва компетенція – це вміння 
адекватно й доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях 
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), 
використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 
інтонаційні засоби виразності [2]. 

Для успішного мовленнєвого розвитку важливе значення має вся 
життєдіяльність дітей, що дає змогу вправляти їх у спілкуванні. Оптимальний 
рівень мовленнєвої компетентності дошкільників досягається створенням 
розвивального мовленнєвого середовища, в якому діти перебувають. Дитина 
повинна бути здатною користуватися рідною мовою як засобом мовленнєвої 
взаємодії в товаристві людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і 
бути зрозумілою, узгоджувати власні бажання з намірами інших учасників. 
Становлення мовленнєвої особистості відбувається в комплексному розвитку 
всіх компонентів мовлення. 

Пошук ефективних засобів розвитку мовленнєвої компетентності дітей 
дошкільного віку підводить до використання гри в освітньо-виховному 
процесі ЗДО.  

Ігрова діяльність виступає засобом пізнання культури свого народу, 
його традицій, обрядів, звичаїв. Відтак, у дитячих іграх яскраво 
відображується взаємозв’язок національної культури народу і його мови, 
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взаємозв’язок пізнання, спілкування і діяльності дитини, що і становить 
сутність мовленнєво-ігрової діяльності. 

Як зазначають А. Богуш, Н. Луцан, у ході гри діти мають можливість 
діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і 
водночас спрямовують розвиток гри. Саме в грі розвивається вміння дитини 
переносити функції, способи дії з одного предмета на інший, що має 
вирішальну значущість для розвитку наочно-образного мислення та розвитку 
зв’язного мовлення дошкільників [3]. 

Серед якісних характеристик мовленнєво-ігрової діяльності науковці 
виділяють: 

– доступність – точний відбір мовленнєвих засобів для адекватного 
відображення думок з урахуванням ігрових завдань;  

– довільність – високий рівень мовленнєвої активності і здатності до 
самоорганізації, відсутність мовленнєвих штампів;  

– варіативність – здатність одне і те саме завдання реалізувати за 
допомогою різноманітних ігор на основі словесного матеріалу; 

– виразність – уміння викликати за допомогою мовленнєвого 
матеріалу у свідомості дітей наочні образи (використання метафор, 
порівнянь); 

– емоційність – здатність впливати на емоції і почуття учасників 
мовленнєво-ігрової діяльності; 

– логічність – послідовність розгортання аргументації, дотримання 
основного завдання, мети діяльності; 

– доречність – відповідність змістових і стилістичних особливостей 
мовленнєвого висловлювання ситуації взаємодії [3]. 

Діти молодшого дошкільного віку опановують способи ігрової 
діяльності – ігрові дії з іграшками і предметами-замінниками, набувають 
первинних умінь рольової поведінки. Дитина трьох-чотирьох років здатна 
наслідувати й охоче наслідує дії, які їй показують. Гра дитини першої 
половини четвертого року життя – це скоріше гра поруч, ніж разом. В іграх, 
що виникають з ініціативи дітей, відображаються вміння, набуті в спільних з 
дорослим іграх. Сюжети ігор прості, нерозгорнуті, містять одну-дві ролі [4].  

Серед ігор, які сприяють розвитку мовлення в дітей молодшого 
дошкільного віку, можна виділити сюжетно-рольові ігри (спонукають дітей 
до участі в спільних із вихователем іграх, заохочують до рольової взаємодії в 
сюжетах із 2-3 діючими особами та в самостійних іграх з іграшками), 
дидактичні ігри (розширюють та уточнюють активний словник дітей, 
спонукають вправляти їх у правильному вживанні різних частин мови), 
народні ігри (спонукають дітей до повторення ігрових віршиків, народних 
лічилок, закличок, формують вміння узгоджувати дії зі словами). 

Мовленнєво-ігрова діяльність проходить у вигляді ігор-занять, у ході 
яких педагог може використовувати й інші види діяльності. В процесі 
організації цього виду діяльності максимально використовуються ігрові 
методи і прийоми навчання: дидактичні і народні ігри, ігрові мовленнєві 
ситуації, ігрові діалоги, драматизації тощо. Навчання мови як діяльності 
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передбачає також включення мовлення в різні види діяльності: пізнавальну, 
художню, театралізовану тощо. Це сприятиме створенню основи для 
оволодіння мовою на чуттєвому досвіді дитини (спостереження в природі, 
ліплення з глини, малювання фарбами) та в активній захоплюючій діяльності. 
Основою мовленнєво-ігрової діяльності є уявлення дітей про побудову 
ігрового сюжету, різноманітні ігрові дії з предметами. Як компонент 
мовленнєво-ігрової діяльності, гра, в поєднанні з навчанням, є засобом 
всебічного розвитку дитини, вона виконує освітню, виховну, розважальну 
функції тощо.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
мовленнєво-ігрова діяльність – це діяльність, що вимагає використання 
набутих раніше знань, мовленнєвих та ігрових умінь і навичок у нових 
зв’язках і обставинах. У цій діяльності діти, на основі набутих уявлень про 
предмети, уточнюють і поглиблюють свої знання.  

Перспективи подальших досліджень у межах порушеної проблеми 
вбачаємо в розробці системи роботи з розвитку зв’язного мовлення в дітей 
молодшого дошкільного віку засобом ігрової діяльності. 
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розвитку мовлення в дітей молодшого дошкільного віку; визначено 
особливості ігрової діяльності як засобу формування мовленнєвої 
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Постановка проблеми. Аналізуючи результат і реальну ситуацію 
мовленнєвого розвитку сучасних дошкільників, педагоги спостерігають 
тривожну тенденцію: обмеженість дитячого словника, не достатній рівень 
володіння мовленнєвими жанрами, невміння узгоджувати слова в реченні, 
порушення звуковимови, уваги. Це не може не турбувати вихователів, 
батьків, так як мовленнєвий розвиток є показником загального розвитку 
особистості дитини. З метою підготовки дітей до навчальної діяльності, 
вироблення навичок грамотної обробки інформації, засвоєння складного 
матеріалу, розвитку мовлення без розумового і нервового напруження 
застосовується технологія мнемотехніки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади нашого 
дослідження склали праці таких учених як: К. Д. Ушинський, 
Л. П. Пашківська, П. Н. Леонтьєв, П. І. Зінченко, А. А. Смірнов. 

Мета статті: обґрунтувати особливості мнемотехніки як засобу 
розвитку зв’язного мовлення дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом для навчання 
розповідання дітей дошкільного віку широке застосування в педагогічній 
практиці знайшли прийоми мнемотехніки.  

Мнемотехніка – це система методів і прийомів, що забезпечують 
ефективне запам’ятовування, успішне освоєння дітьми знань про особливості 
об’єктів природи, про навколишній світ, ефективне запам’ятовування 
структури розповіді, збереження і відтворення інформації, і звичайно 
розвиток мовлення [1, c. 102].  

Прийоми мнемотехніки особливо важливі для дошкільників, так як 
розумові завдання вирішуються з переважною роллю зовнішніх засобів, 
наочний матеріал засвоюється краще вербального. Мнемотехніка сприяє 
розвитку в дошкільників таких процесів як мислення за допомогою асоціацій, 
уяву, слухову і зорову пам’ять та увагу. Коли людина запам’ятовує слово 
разом із його графічним зображенням (картинкою, фотографією, символом), 
мозку легше фіксувати взаємозв’язок між ними. Відповідно, інформація 
швидше засвоюється. Відмінним методом для досягнення цього ефекту є 
мнемотехніка, адже в ній процес запам’ятовування базується на основі 
асоціацій. Якісь абстрактні речі і явища замінюють образами, що мають 
аудіальне, візуальне або ж кінестетичне втілення. Для легкості та 
ефективності запам’ятовування слова і поняття необхідно їх наповнити 
сенсом, зв’язавши зі зрозумілими, відомими і конкретними звуковими або 
зоровими образами, або ж з яскравими відчуттями. Коли це зроблено, 
інформація буде набагато швидше і легше засвоюватися [2, c. 25]. 
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Як будь-яка робота, мнемотехніка будується від простого до 
складного. У навчанні дітей зв’язного мовлення можна використовувати 
наступні прийоми мнемотехніки:  

1. Мнемодоріжка. На перших етапах навчання зв’язного мовлення 
найзручніше користуватися мнемодоріжкою, так як вона несе в собі 
навчальну інформацію в невеликій кількості. Мнемодоріжка – це схема, на 
якій графічно зображені герої або окремі предмети, що мають важливу роль у 
творі. Мнемодоріжка може бути як в кольоровому, картинному варіанті з 
використанням фарб, так і графічному варіанті з легкими контурними лініями 
і штрихами [3, c. 25]. 

2. Мнемотаблиці. Мнемотаблиця – таблиця, у яку закладена певна 
інформація, оволодіння прийомами роботи з якої значно скорочує час 
навчання дітей зв’язного мовлення. Вони вчаться складати розповіді, загадки, 
казки будь-якої складності, дотримуючись тематичності, логічності й 
послідовності. Мнемотаблиці можуть бути предметні, предметно-схематичні 
й схематичні. Якщо діти впоралися з предметною моделлю, то завдання 
ускладнюється: дається предметно-схематична модель. Цей вид 
мнемотаблиць передбачає меншу кількість зображень. І тільки після цього 
дається схематична мнемотаблиця. Мнемотаблиці особливо ефективні при 
розучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або маленьке 
словосполучення придумується картинка (зображення); таким чином, весь 
вірш замальовується схематично [3, c. 18]. 

3. Піктограми. З їх допомогою діти навчаються переказу з опорою на 
картинку, яку малює дорослий в міру розповідання казки. До піктограм 
можна віднести і малювання книжки-розкладачки. Її можуть малювати самі 
діти методом «швидкого малюнка» за ходом розповіді педагогом 
літературного твору, загадки, віршів. 

4. Колаж. Колаж – це лист картону, на який наносяться різні картинки, 
букви, цифри, геометричні фігури тощо. Дитина вчитися пов’язувати всі 
картинки колажу, встановлювати сюжети за картинками тощо [1, c. 105–106]. 

Слід зазначити, що, чим раніше дорослі почнуть навчати дошкільників 
за допомогою мнемотехніки, тим ефективніше здійснюватиметься процес 
підготовки їх до школи, адже розвинене зв’язне мовлення свідчить про 
здатність дитини до шкільного навчання і є показником її розумових 
здібностей [2, c. 50]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
можна зробити висновки, що використовуючи прийоми мнемотехніки, діти 
вчаться: 

– здобувати інформацію, проводити дослідження, робити порівняння, 
складати чіткий внутрішній план розумових дій, мовленнєве висловлювання; 

– формувати і висловлювати судження, робити умовиводи; 
– застосування прийомів мнемотехніки має позитивний вплив на 

розвиток немовних процесів: уваги, пам’яті, мислення.  
Аналізуючи новий матеріал і графічно його позначаючи, дитина (під 

керівництвом дорослих) вчиться самостійності, посидючості, візуально 
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сприймати план своїх дій. У неї підвищується почуття зацікавленості і 
відповідальності, з’являється задоволеність результатами своєї праці, 
удосконалюються такі психічні процеси, як пам’ять, увага, мислення, що 
позитивно позначається на результативності корекційної роботи. 
Перспективи подальших досліджень убачаємо у з’ясуванні методичної 
системи розвитку мовлення дошкільників засобами мнемотехніки. 
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Маркушина Тетяна, магістрантка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку освіти визначає 
суб’єктивно-діяльнісну позицію педагога та посилює його особисту 
відповідальність за дії, які здійснюються під час організації навчання й 
виховання дітей. Це зумовлює самостійний вибір майбутнім фахівцем 
способів організації педагогічного процесу, передбачення його результатів та 
використання з-посеред них найбільш продуктивних для певної дитини, 
групи. Проблема пізнавальної самостійності особистості широко 
обговорюється у філософській і в психологічній літературі. Проте шляхи і 
засоби її розвитку в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
ще не мають достатнього теоретико-методологічного обґрунтування [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку 
самостійності розглядалася в різні історичні періоди зарубіжними і 
вітчизняними філософами, психологами і педагогами. Так вимоги до вмінь 
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педагога, вихователя пробуджувати самостійність думки, дій у дитини 
висловлювали ще Сократ, Я. Коменський, Г. Сковорода, К. Ушинський, 
Ф. Янкович, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський та ін. 

Пізнавальну самостійність як інтегративну властивість особистості 
досліджували сучасні психологи і педагоги: М. Данилов, І. Лернер, 
П. Підкасистий, Н. Половнікова, С. Рубінштейн, О. Савченко та ін. 

Мета статті: виявити особливості розвитку формування пізнавальної 
самостійності майбутніх вихователів; визначити зміст і основні компоненти 
розвивального середовища, що сприяють професійному становленню 
майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Особливого значення має формування 
пізнавальної самостійності майбутніх вихователів ЗДО у процесі вивчення 
дошкільної лінгводидактики. 

У дисертаційному дослідженні Т. Котик визначено принципи, 
дотримання яких ефективно сприяє формуванню професійно-мовленнєвої 
готовності фахівців: міждисциплінарний підхід до формування професійно-
мовленнєвої готовності; професійно спрямований підхід до організації 
навчання; диференційно-системного навчання мови; інтеграції системно-
описового та комунікативно-діяльнісного підходів до побудови навчальних 
курсів; дидактичного резонансу [5].  

Автор виявила умови та тенденції ефективної підготовки фахівців-
білінгвів:  

– якість володіння професійно-мовленнєвою діяльністю безпосередньо 
залежить від якості володіння мовою, а підвищення ступеня володіння мовою 
позитивно відбивається на всіх компетенція професійної готовності до 
навчання дітей української мови;  

– залучення всіх дисциплін лінгвістичного циклу до підготовки фахівців 
сприяє формуванню здатності до зіставно-типологічного аналізу двох 
слов’янських мов для навчання дітей української мови з опорою на рідну;  

– поєднання методів створення і розв’язання комунікативної 
педагогічної ситуації та емоційного впливу дозволяє усунути «мовний 
психологічний бар’єр» з процесу навчання; такий інтегративний предмет, як 
спецпрактикум з методики навчання дітей української мови, позитивно 
впливає на формування професійно-мовленнєвої компетенції як студентів, так 
і вихователів;  

– активна професійно-мовленнєва діяльність у навчальних закладах 
значно прискорює процес формування професійно-мовленнєвої готовності.  

Дослідження вченої засвідчило ефективність таких етапів формування 
професійно-мовленнєвої готовності:  

1) формування лінгвістичної, лінгводидактичної, комунікативної, 
народознавчої компетенцій засобами цілеспрямованого використання 
дисциплін лінгвістичного та лінгводидактичного циклів, об’єднаних на ґрунті 
професійно спрямованого навчального матеріалу;  

2) корекція набутих знань, навичок, умінь з професійно-мовленнєвої 
діяльності, формування народознавчої компетенції; оволодіння навичками і 
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вміннями дослідно-експериментальної роботи з дітьми; доведення навчання 
до завершального стану – засобами спецпрактикуму з методики навчання 
української мови, який тісно пов’язаний з дисциплінами лінгвістичного та 
лінгводидактичного циклів, що попередньо вивчалися та педпрактикою. 

Науковцями доведено, що ефективність самостійної роботи залежить 
від багатьох чинників: змісту і складності завдань, рівня розвитку навичок 
самостійної роботи і способів інтелектуальної діяльності, якими володіють 
студенти. Однак головною умовою є глибоке усвідомлення студентами її 
цілей і способів, усвідомлення себе як особистості, яка самостійно організує, 
спрямовує і контролює процес навчання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
самостійність майбутніх вихователів у психолого-педагогічних дослідженнях 
розглядають як цілеспрямовану, керовану самою особистістю діяльність, 
спрямовану на отримання та поглиблення знань, необхідну для розвитку її 
індивідуальності, підготовки та здійснення практичної і професійної 
діяльності, необхідним чинником якої є формування готовності до виконання 
самоосвітніх дій. 

Поступове підвищення рівня самостійності студентів в освітньому 
середовищі вишу відбувається за рахунок зменшення міри допомоги їм у 
здійсненні пізнавальної діяльності, що сприяє поступовому перетворенню їх у 
суб’єкти навчально-пізнавальної діяльності. У створенні лінгводидактичної 
моделі зазначеного процесу ми і вбачаємо перспективи подальших 
досліджень. 
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Постановка проблеми. Навчальна діяльність повинна приваблювати 
дітей, приносити їм радість і задоволення. Тому з раннього дитинства слід 
виховувати в них пізнавальні інтереси, які виражають усвідомлену 
спрямованість особистості, стимулюють психічні процеси і функції, 
активізують здібності. На основі інтересу до діяльності в дитини 
мобілізуються внутрішні сили, що важливо брати до уваги при організації 
навчальної діяльності дошкільників. Не виправдано спиратися в цій справі 
лише на почуття обов’язку, відповідальність, дисциплінованість. Звичайно, й 
ці якості необхідно враховувати, дбаючи про формування вольових якостей 
дитини-дошкільника. Важливо також пам’ятати, що в дітей ще дуже слабо 
розвинені необхідні для навчання довільна увага і довільне запам’ятовування. 
Низьким є рівень її працездатності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За твердженням 
Л. Виготського, навчанню належить провідна роль у психічному розвитку 
дитини: воно випереджує розвиток, веде його за собою [1]. Багато 
теоретичних положень вченого отримали розвиток у дослідженнях 
О. Леонтьєва, П. Гальперіна, Л. Божович, Д. Ельконіна, О. Запорожця, 
В. Давидова. 

О. Леонтьєв найважливішим аспектом навчання вважав спілкування. 
На його думку, дитина не здатна самостійно організовувати свою діяльність 
відповідно до змісту, який потрібно засвоїти. Цим зумовлена винятково 
важлива роль її спілкування з дорослими в процесі засвоєння знань і вмінь. 
Діяльність дитини повинна бути організована відповідно до змісту знань, які 
їй повідомляють [2]. 

У баченні передумов навчальної діяльності сучасна психологія 
спирається на висунуті Д. Ельконіним, В. Давидовим положення про зміст і 
структуру навчальної діяльності. Відповідно до них навчальною є діяльність, 
під час якої діти оволодівають науково-теоретичними поняттями, загальними 
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способами виконання практичних завдань, зміст яких втілюють ці поняття. 
Засвоєння і відтворення дітьми цих способів є основною навчальною метою 
[5]. 

Мета статті: обґрунтувати психологічні умови формування інтересу 
до навчання в дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Засвоєні без інтересу і захоплення 
знання будуть формальними, а таке навчання не сприятиме розвитку 
допитливого творчого розуму. К. Ушинський стверджував, що «навчання за 
примусом і силою волі» не сприятиме створенню розвивальних умов. Тому 
виховання пізнавальних інтересів і потреб є важливою передумовою 
формування навчальної діяльності. Адже стійкі пізнавальні інтереси 
викликають у дитини бажання вчитися, постійно отримувати нові знання [4]. 

Інтерес до навчання виникає й розвивається за таких умов: 
– можливість самостійного пошуку й відкриття дитиною нових знань, 

вирішення проблемних завдань; 
– різноманітність навчальної діяльності (одноманітний матеріал і 

методи його засвоєння швидко викликають у дітей нудьгу); 
– усвідомлення потрібності і важливості навчального матеріалу; 
– пов’язаність нового матеріалу із засвоєним раніше; 
– посильність засвоєння, пізнавальна складність нового матеріалу 

(надто легкий і надто важкий матеріал не викликає пізнавального інтересу); 
– яскравість та емоційність навчального матеріалу; 
– позитивне оцінювання успіхів дітей, що стимулює їх активність. 
Отже, формування позитивних інтересів є найважливішою складовою 

виховання особистості дитини. 
Навчальна діяльність не тотожна засвоєнню, оскільки знання, уміння й 

навички дитина може отримувати й поза нею – у грі, праці. Однак, лише в 
навчальній діяльності можливе засвоєння системи теоретичних понять як 
форми суспільного досвіду. Навчальна діяльність дітей розвивається на 
основі усвідомленого визначення ними способу дій. Тому не менш важливою 
її передумовою є оволодіння дошкільниками загальними способами дій, тобто 
такими способами, які забезпечують розв’язання практичних або 
пізнавальних завдань. 

За спостереженнями психологів, навчання дітей умінню оволодівати 
способами дій, їхній інтерес до способів виконання завдань є психологічною 
основою навчальної діяльності. Характерними ознаками вміння учитися є: 
уміння слухати й чути вихователя, працювати за його вказівками; здатність 
виокремлювати свої дії від дій інших дітей, контролювати власні дії та слова 
тощо. 

Навчальна діяльність є одним із видів пізнавальної діяльності дитини. 
Вміння працювати за вказівками вихователя недостатньо для її формування. 
Якщо діти точно виконують інструкції педагога, вони сприймають від нього 
спосіб дій для розв’язання конкретно-практичного завдання, проте для 
розв’язування групи певних завдань потрібно спочатку засвоїти загальний 
спосіб дій [3]. 
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Важливою передумовою навчальної діяльності дошкільників є 
самостійний пошук способів виконання практичних і пізнавальних завдань. 
Діти дошкільного віку виокремлюють не лише практичний результат дії, а й 
знання, уміння, які вони при цьому засвоюють. Під час розв’язання 
практичних завдань свідомість дітей переорієнтовується з кінцевого 
результату на способи його досягнення. Дошкільники починають 
осмислювати свої дії та їх результати, тобто усвідомлювати спосіб, завдяки 
якому здобувають нові знання. Таке усвідомлення стимулює формування в 
них нових пізнавальних дій, а відповідно, й формування нових, складніших 
знань. Діти намагаються використати засвоєний спосіб пізнавальних дій у 
нових умовах. Розв’язуючи подібні, але не тотожні завдання, вони 
виробляють певні узагальнення, на підставі яких переносять опанований 
спосіб у нові умови [3]. 

Навчання, спрямоване на формування загальних способів розв’язання 
конкретно-практичних завдань, виробляє в дітей вміння раціонально 
аналізувати умови нового завдання, самостійно знаходити способи його 
розв’язання. 

Ще однією передумовою успішної навчальної діяльності дошкільників 
є формування уміння контролювати свої дії. Навчальна діяльність, що 
відбувається на основі зразка дій, без зіставлення виконаної дитиною дії із 
зразком (без контролю), позбавляється свого основного компонента. Як 
свідчать результати психолого-педагогічних досліджень, підготовку до 
навчальної діяльності потрібно починати з формування вмінь контролювати й 
оцінювати свої дії. Такі дії в дітей дошкільного віку формуються стихійно. 
Цілеспрямованому контролю своїх дій покликаний навчити дошкільників 
вихователь. 

Діти, сприймаючи й аналізуючи оцінки, якими дорослі характеризують 
їх роботу, критерії, за якими порівнюють їхні старання й результати цих 
старань, починають правильніше контролювати свої дії, оцінювати власні 
знання і вміння. У них формуються навички самоконтролю й самооцінки у 
виконанні навчальних завдань, поява яких е першим етапом оволодіння 
навчальною діяльністю. 

Для розвитку передумов навчальної діяльності необхідний особливий 
тип контролю, пов’язаний з формуванням уміння самостійно визначати й 
застосовувати способи дій. Основною умовою його розвитку є спеціальні 
методи навчання дітей прийомів порівняння отриманих результатів із 
заданим способом дій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, основними 
передумовами навчальної діяльності дошкільників є: наявність у них стійких 
пізнавальних інтересів; оволодіння загальними способами дій; самостійне 
знаходження способів виконання практичних і пізнавальних завдань; 
контролювання способу виконання власних дій. Основні компоненти цієї 
діяльності: прийняття завдання; вибір шляхів і засобів його здійснення, 
дотримання їх; контроль, самоконтроль і самоперевірка, особистісний 
(мотиваційний) компонент; мотиви, що спонукають дошкільників оволодіти 



210 

навчальною діяльністю (пізнавальні інтереси). Структура навчальної 
діяльності залежить від її компонентів і взаємозв’язків між ними. 
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Анотація. Проаналізовано дослідження з проблеми навчальної 
діяльності дітей старшого дошкільного віку. Схарактеризовано психологічні 
умови формування інтересу до навчальної діяльності в дітей старшого 
дошкільного віку.  

Ключові слова: навчальна діяльність, психологічні умови формування 
інтересу, старші дошкільники. 

Annotation. The research on the educational activity of children of the 
senior preschool age is analyzed. The psychological conditions of forming an 
interest in educational activity of the senior preschool age children are described. 

Key words: educational activity, psychological conditions of interest 
formation, senior preschool children. 

 
 

ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Маслюк Ірина, студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: С. Є. Петрюк, кандидат медичних наук, старший 
викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та 
здоров’я людини. 

 

Постановка проблеми. Оздоровчі технології – це сукупність форм, 
методів повсякденної роботи, яка передбачає пришвидшення адаптації дітей 
до умов закладу дошкільної освіти (ЗДО), створення таких умов перебування 
дітей в ЗДО, в яких буде зміцнюватись їхнє здоров’я. Для здійснення 
оздоровлення та загартовування дошкільників широко використовуються 
оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спеціальними 
дослідженнями ефективності загартовувальних процедур займались 
Н. Кравчук, В. Маринич, В. Спіріна, З. Уварова, Г. Юрко та ін. Учені 
О. Богініч, Н. Левінець, Ж. Петрова вважають, що для нормальної роботи 
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всього організму, як системи, в дитячих закладах освіти щодня потрібно 
використовувати різноманітні оздоровчі технології.  

Метою статті є визначення основних напрямків використання 
різноманітних оздоровчих технологій в ЗДО для покращення сприйняття, 
вивчення та подальшого їх впровадження майбутніми вихователями. 

Виклад основного матеріалу. Головною метою виховання в 
дошкільному періоді є сприяння гармонійному розвитку дитини. Окремі 
дослідження показують: здоровими можна назвати хіба лише 3-4% дітей, а 
40% хвороб закладаються саме в дошкільному дитинстві. Основним 
завданням, що стоїть перед працівниками закладів дошкільної освіти, є 
організація оптимально активної і насиченої позитивними емоціями 
життєдіяльності дітей, яка забезпечувала б їх щасливе зростання.  

Учені О. Богініч, Н. Левінець, Ж. Петрова схиляються до тієї думки, 
що у щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі 
технології. Більшість із них є простими у застосуванні, викликають велике 
емоційне задоволення та сприяють зміцненню здоров’я дітей. 

Механізм виконання рекреаційно-оздоровчих технологій передбачає 
використання методу «занурення», як реалізацію принципу інтеграції в 
педагогічному процесі. Він здійснює подачу матеріалів блоками, в яких 
поєднуються різні види діяльності: моторно-рухова, ігрова, мовленнєва, 
пошуково-дослідницька, продуктивна, художньо-естетична.  

Блок 1. Самозбереження. Є одними із основних рекреаційних процесів 
і до них відносяться: формування свідомого та дбайливого ставлення до 
власного здоров’я та самозбереження; формування звички до здорового 
способу життя; навчання дошкільників елементів попередження травматизму; 
забезпечення особистої безпеки та навчання елементів самозахисту (у-шу, 
хортинг тощо). Базовим компонентом дошкільної освіти визначено, що 
старший дошкільник, зважаючи на його вікові особливості, має не лише знати 
основні правила безпечної поведінки та здорового способу життя, а й 
самостійно їх дотримуватися. А подбати про власну безпеку дитина зможе 
лише за умови, якщо володітиме навичками самозахисту та самострахування, 
буде вправною, мужньою і сміливою. З цією метою варто використовувати 
фізичні вправи, які містять елементи ризику, небезпечності, але за умови, що 
інструктор з фізичної культури сам віртуозно володіє навичками 
самострахування дітей.  

Блок 2. Психофізичне тренування. Цілісність людської особистості 
проявляється перш за все у взаємозв’язку і взаємодії психічних і фізичних сил 
організму. Представники різноманітних наукових дисциплін (А. Аболін, 
П. Бундзен, О. Куц, Т. Круцевич, Ю. Олександрівський, Б. Шиян) 
відзначають, що сьогодні спостерігається негативна тенденція до зниження як 
фізичного, так і психічного стану дітей, що веде до виснаження зростаючого 
організму і його нервової системи, зниження стресостійкості. Одним з 
ефективних напрямів цієї роботи може бути використання елементів 
психофізичного тренування в різних формах виховної роботи з 
дошкільниками.  
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Психофізичне тренування – це метод самовпливу на організм за 
допомогою змінного м’язового тонусу, регульованого дихання, словесного 
підкріплення з метою підвищення психофізичного потенціалу, виховання 
уваги, волі, розвитку пам’яті, формування вміння володіти собою і адекватної 
реакції на подразники. Основні принципи психофізичного тренування: вміння 
регулювати процеси дихання, м’язовий тонус, стан психіки.  

У психологічному тренуванні з метою охорони здоров’я дітей в ЗДО 
використовуються ігри: медитації, психогімнастика, ігри-емпатії, самомасаж, 
кольоро-, музико- і звукотерапія, піскова терапія та поєднання психотерапії з 
лікувальною фізкультурою та загартуванням.  

Блок 3. Фізична підготовленість. Це освоєння різних видів діяльності 
(рухової, трудової, ігрової, навчальної, музичної); розвиток фізичних якостей; 
формування життєво важливих практичних умінь та навичок. Зараз існує 
багато нетрадиційних методик, які дозволяють вирішити комплекс завдань та 
проблем, що стоять перед педагогом – це: дельфінотерапія; іппотерапія; 
апітерапія; шоугун-терапія; літеротерапія; ароматерапія; хромотерапія; 
арттерапія; казкотерапія; ігротерапія; піскова терапія. Використання 
альтернативних методик спрямованих на рекреацію здоров’я дошкільників: 
авторська методика з фізичного виховання М.Єфименка; адаптовані методики 
психофізичної гімнастики хатха-йога, у-шу; дихальна гімнастика 
Г. Стрельникової, К. Бутєйка; дотиковий масаж А. Уманської; технологія 
М. Рунової; методика Г.Шалигіної; ігрова методика Л. Бейби; фітбол-аеробіка 
за методикою К. Серебрянської; оздоровча система М. Амосова.  

Блок 4. Емоційне благополуччя. Це не лише позитивні емоції під час 
виконання фізичних вправ, відчуття емоційного комфорту в цілому, відчуття 
захищеності, довіри до оточуючого світу. У дошкільників відзначається 
слабка диференціація основних емоцій, невміння виділяти характерні ознаки 
експресії, вербалізувати ці ознаки та використовувати свої переживання у 
практиці повсякденного спілкування з дітьми та дорослими. Доцільно 
використовувати аутотренінг і психогімнастику: ігри та вправи з розвитку 
емоційної сфери; ігри-тренінги на зняття негативних емоцій та невротичного 
стану; «етюди душі»; «екран настрою»; «дні душевної рівноваги»; ігри-
медитації; бестінг – музичні вправи та ігри для стабілізації психічного стану.  

Блок 5. Соціалізація. Соціалізація – комплексний процес засвоєння 
індивідом певних соціальних ролей або інтеграція до певної соціальної групи. 
Соціалізація – це процес, через який безпорадне дитя поступово 
перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній світ, 
адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаманних культурі 
певного суспільства, в якій вона народилася. У дошкільному віці в процесі 
соціалізації важливо формувати базові якості особистості: самостійність, 
справедливість, самовладання, людяність, розсудливість, креативність, 
відповідальність, самолюбність, працелюбність, спостережливість.  

Блок 6. Рекреація. Рекреацією в загальному вигляді можна назвати 
процес або спосіб відновлення сил людини, а також простір, в якому все 
відбувається. Фізична рекреація визначається як використання фізичних вправ, 



213 

розваг, а також природних чинників для активного відпочинку. У фізичному 
вихованні дітей дошкільного віку фізична рекреація є цікавим і корисним 
процесом, багатим фізичними елементами і нестандартними підходами.  

Для вирішення завдань фізичної рекреації використовують такі групи 
методів: загально-педагогічні; методи розвитку фізичних якостей і 
функціональних можливостей. Використовуються спеціальні вправи та ігри, 
масаж. Важливу роль відіграє достатнє матеріально-технічне забезпечення. 

Отже, для здійснення ефективної рекреаційно-оздоровчої діяльності в 
ЗДО, педагогам необхідно володіти основами оздоровчих технологій, а також 
відчувати внутрішню потребу в їх постійному застосуванні, що означає 
розуміння ними сутності інновацій, вміння осмислювати їх та співвідносити з 
власними інтересами та досягненнями. Поєднання декількох технологій та 
використання їх протягом певного відрізку часу дозволяє комплексно 
впливати на формування та зміцнення здоров’я дитини [4]. 

Я. Ковров, Н. Москаленко та А. Полякова запропонували інноваційну 
програму фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. Мета 
програми – покращення здоров’я дітей і створення умов для формування 
особистості дитини. Програма забезпечує покращення всіх складових 
здоров’я – психічного, фізичного та соціального. Як зазначають дослідники, 
психопрофілактика може проводиться за трьома напрямами: робота з 
дошкільнятами, які мають фактори ризику, фізично ослабленими дітьми, у 
яких легко виникають неврози, окремі хворобливі симптоми; робота з дітьми, 
у яких спостерігаються клінічні прояви захворювання; робота зі здоровими 
дітьми з метою покращення їх адаптаційних можливостей.  

Соціальне здоров’я також залежить від фізичного середовища закладу 
дошкільної освіти. Тому, як відзначають Я. Ковров, Н. Москаленко та 
А. Полякова, для збереження соціального здоров’я дошкільників необхідно 
забезпечити: високу якість фізичної роботи; раціональне та здорове 
харчування; адекватні приміщення для відпочинку, розваг, навчання, 
фізичного виховання [5, с. 40–42]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Становлення та 
розвиток оздоровчих технологій в закладах дошкільної освіти є великим 
кроком до формування повноцінного суспільства в майбутньому, адже 
здоров’я дитини є тією першоосновою, завдяки якій відбувається цілісний 
розвиток дитини як особистості – і саме цей аспект визначається як головна 
мета модернізації дошкільної освіти. Перспективи подальших розробок з 
обраного напрямку полягають у більш детальнішому розкритті суті 
використання оздоровчих технологій в дошкільних закладах задля виховання 
гармонійно розвиненої особистості. 
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Анотація. У статті досліджено проблему використання оздоровчих 
технологій у закладах дошкільної освіти. Розглянуто механізм виконання 
рекреаційно-оздоровчих технологій та висвітлена його послідовність. 

Ключові слова: здоров’я, оздоровлення, рекреаційно-оздоровчі 
технології, самозбереження, соціалізація, фізична підготовленість. 

Annotation. Children's health is one of the main sources of happiness, joy 
and a meaningful life of their parents, children and society as the whole. That’s 
why, the problems which are studied in the article, are devoted to the problem of 
the healthful technologies’ using in the preschool institutions. The mechanism of the 
healthful and recreational technologies’ implementation is described in the article.  

Key words: health, recreation, wellness, recreation and healthful 
technologies, self-preservation, socialization, physical fitness. 
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Масюк Катерина, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. Я. Заїка, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку дошкільної 
освіти проблема розвитку художньо-творчих здібностей у дітей старшого 
дошкільного віку – одна з найактуальніших у теорії і практиці дошкільного 
виховання. 

Показник творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 
визначається рівнем розвитку естетичного сприймання об’єктів та явищ, 
умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, 
добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну 
чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього [1, с. 91]. 

Для творчої реалізації дитини актуальним є пошук способів організації 
життєдіяльності дітей на ґрунті народної педагогіки. 
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Входження дитини в контекст культури загалом і етно, зокрема, дуже 
обмежене в часі. Отож, якщо дошкільник не встигає у відведений йому 
природою час опанувати базисною культурою певної спільноти, дитина 
залишиться за межами її контексту. Найважливішою умовою виховання дітей 
дошкільного віку на основі етнічних засад, розвитку їхніх художньо-творчих 
здібностей є моделювання етнонаціонального середовища в дитячому садку [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Художньо-творчі 
здібності розглядаються більшістю дослідників як здатність до творчості 
засобами художніх образів (О. Мелік-Пашаєв, З. Новлянська, О. Савенков). 

Методи, умови розвитку художньо-творчих здібностей стали об’єктом 
дослідження Ю. Бабанського, С. Гавриленко, М. Данилова, Т. Ільїної, 
І. Лернера, В. Моляки, О. Савченко; шляхи ефективного розвитку творчих 
здібностей дитини – Л. Виготського, В. Давидова, Д. Ельконіна, 
О. Запорожця, О. Лука, Б. Теплова та ін. 

Концептуальні засади прилучення зростаючого покоління до 
етнокультурних цінностей українського народу обґрунтовано в працях 
класиків педагогічної науки О. Духновича, С. Русової, О. Усової, 
К. Ушинского та сучасних учених А. Богуш, Н. Виноградової, Н. Гавриш, 
Р. Жуковської, Н. Лисенко. 

Найважливішою умовою виховання дітей дошкільного віку на основі 
етнічних засад, розвитку їхніх художньо-творчих здібностей є моделювання 
етнонаціонального середовища в дитячому садку.  

Вплив освітнього, культурного, етнохудожнього середовища на 
розвиток духовно-творчого потенціалу особистості досліджували 
Ш. Амонашвілі, О. Анохін, В. Афанасьєв, Ю. Бродський, Г. Бучківська, 
С. Дерябо, В. Левін, Г. Тараскіна, А. Трошева.  

Результати дослідження Г. Пантелєєва доводять можливість активного 
і плідного залучення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-
оформительської діяльності [3]. 

Мета статті: визначити особливості розвитку художньо-творчих 
здібностей у старших дошкільників у процесі моделювання національно-
етнічного середовища дошкільного закладу. 

Виклад основного матеріалу. Період дошкільного дитинства –
найсприятливіший для художньо-творчого виховання та розвитку. Адже саме 
в цей період закладається фундамент творчого розвитку особистості. 
Збагатити розум дитини різноманітними уявленнями – означає дати збагачену 
основу для творчості дітей. Навчити їх уважно придивлятись, бути 
спостережливими, тобто зробити їх уявлення більш яскравими, допоможе 
дітям відтворити все побачене у своїй творчості [4, с. 23]. 

Здібності людини, як зазначає С. Гончаренко, розвиваються в процесі 
засвоєння нею суспільного досвіду, ознайомлення з культурою свого народу, 
виховання й навчання [5, с. 135]. 

Розвиток художньо-творчих здібностей у дітей старшого дошкільного 
віку великою мірою залежить від правильної організації розвивального 
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середовища в дитячому садку, як одного із найдієвіших засобів прилучення та 
засвоєння дітьми культури етносу.  

У психологічних і педагогічних дослідженнях проблеми створення 
освітнього середовища в ЗДО з-поміж понять «предметно-ігрове 
середовище», «освітній простір», існує поняття «етнопедагогічний простір» – 

складна, реальна, відкрита, динамічна, цілеспрямована, відкрита 
система, побудована на принципах народності, культуровідповідності та 
етнізації, під час дотримання яких, вона активно розвивається [2]. 

Однією з умов функціонування етнопедагогічного простору є 
організація національно-етнічного середовища, що передбачає моделювання 
предметно-розвивального етнічного середовища та залучення до цього 
процесу дітей дошкільного віку з метою розвитку художньо-творчих 
здібностей. 

До основних засобів моделювання етнопедагогічним змістом простору 
ЗДО належать: гра та іграшка; дитячий фольклор; національні традиції, свята 
та обряди; декоративно-прикладне мистецтво; духовно-моральний клімат 
сім’ї; побут; символи та обереги. 

Моделювання ґрунтується на заміщенні реальних об’єктів їх умовними 
зразками, аналогами. Методом моделювання описуються структура об’єкта 
(статична модель), процес його функціонування і розвитку (динамічна 
модель). 

У ЗДО національно-етнічне середовище може бути змодельоване 
різним чином. В дошкільних закладах створюються спеціальні етнокімнати 
чи світлиці, які обладнані такими етнозасобами як народна іграшка, твори 
декоративно-ужиткового мистецтва, вироби народних майстрів.  

Надалі це допоможе зрозуміти дітям, як виглядали предмети вжитку, 
якими були методи та засоби їх оздоблення. Для цього етнокімнати, 
етносвітлиці повинні бути обладнані не лише народними іграшками, а й 
реальними предметами побутового приладдя наших пращурів у такому 
розмірі та ґатунку, з якими дошкільники могли б гратися та відтворювати те, 
що побачили, почули чи дізналися про народний побут, що, в свою чергу, 
сприятиме розвитку художньо-творчих здібностей. 

У ЗДО предметно-розвивальне середовище може бути облаштоване 
шляхом наповнення етнозасобами всіх куточків групової кімнати, всієї 
території закладу. 

У групових кімнатах доречно відвести місце для частої зміни 
тематичних виставок і демонстрації виробів народного мистецтва у 
відповідності з завданнями художньо-творчого розвитку дітей з урахуванням 
постійного розміщення таких предметів і виробів прикладного мистецтва, які 
розповідають про різноманіття естетичних культур і географію народних 
промислів нашої країни. 

В оформленні входу, вестибюлю та інших приміщень загального 
призначення добре виглядають композиції, зміст яких підкреслює місцевий 
колорит області, географічна і природна специфіка краю, національні 
особливості. 
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Особливість оформлення дошкільного закладу художньо-прикладними 
виробами полягає в тому, що ці предмети слугують не тільки прикрасою, 
вони широко використовуються на заняттях, в іграх, праці, в самостійній 
художній діяльності як засіб виховання у дитини емоційного відгуку, 
розвитку у неї фантазії, уяви, художнього смаку, формування бажання і 
уміння творити за законами краси. 

Виховний ефект змішування виробів різних промислів в одній 
композиції багато в чому досягається добором нескладних яскравих 
експонатів і створенням сюжетно-тематичних ігрових композицій з близьких 
за змістом і стилем наборів. Так, при створенні композиції «Ярмарок» можна 
знайти місце для розпису, святкових тканих і вишитих виробів, утилітарних 
речей з плетеної соломки. 

Усі елементи національно-етнічного середовища мають забезпечувати 
і стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати 
актуальні для неї і доступні для її розвитку проблемні ситуації. Для цього 
вони повинні бути інформативними, експресивними, втілювати в собі 
пізнавальну та емоційну новизну. 

Розв’язанню основного завдання – розвитку художньо-творчих 
здібностей, допомагає правильна оцінка вихователем результатів дитячої 
діяльності, а саме: наявність в роботі елементів нового, оригінального. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, розвиток 
художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку відбувається у 
процесі моделювання національно-етнічного середовища дошкільного 
закладу, за умови правильної його організації. 
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Анотація. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми розвитку художньо-творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку. Визначено важливість, особливості, форми організації 
етносередовища дошкільного освітнього закладу для розвитку художньо-
творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: художньо-творчі здібності, розвиток, предметно-
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Постановка проблеми. У сучасних умовах інтегрування України у 
європейську систему вищої освіти на перший план виходить необхідність 
реформування системи освіти України, її удосконалення, підвищення рівня її 
якості. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні склалася тривожна 
ситуація: різко погіршилося здоров’я дітей. Це насамперед пов’язано з кризою 
в національній системі фізичного виховання, яка не відповідає сучасним 
вимогам і міжнародним стандартам фізичної підготовленості людини. 
Незаперечним є той факт, що кожен член суспільства має турботливо 
ставитися до свого здоров’я, своїх фізичних якостей і здібностей, має 
розуміти їхнє особисте і соціальне значення, повинен відчувати і реалізувати 
внутрішню потребу фізичної і духовної досконалості. Тому у законах України 
«Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Державній національній 
програмі «Освіта» (Україна XXI ст.)», «Державній програмі розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні» поставлена мета створити умови, за яких будуть 
покликані до життя творчі сили молодої особистості, відкриється простір до її 
активної самореалізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми фізичного 
виховання дошкільників вивчаються не тільки педагогами, а й лікарями та 
психологами. Фізичне виховання історично є однією з перших педагогічних 
проблем. Необхідність фізичних вправ для зміцнення здоров’я і загартування 
організму дитини відзначали Сократ, Платон, Арістотель. Зокрема, Платон 
стверджував, що «гімнастика є цілюща частина медицини». Вже у перших 
педагогічних системах було обґрунтовано роль фізичного розвитку як 
необхідної умови і результату правильного виховання. 

Починаючи з 60-х років питання фізичного виховання дітей вивчалися 
з різних позицій, проведено безліч досліджень, розроблені методики. У цей 
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період видаються перші посібники з теорії та методики фізичного виховання 
дітей раннього та дошкільного віку для студентів педагогічних інститутів 
(Т. Дмитренко). 

Мета статті: проаналізувати проблеми фізичного виховання у доробку 
визначних учених. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодення однією з першорядних 
проблем нашого буття виокремило проблему здоров’я нації. Найважливішу 
роль у її розв’язанні відіграє фізичне виховання, яке водночас є вагомим 
засобом формування особистості [1]. 

Проблеми фізичного виховання знайшли відображення у теоретичних і 
методичних дослідженнях Є. Леві-Гориневської, Г. Бикової (методика 
навчання дітей рухів, проведення занять з фізичної культури), 
М. Кистяковської (розвиток рухів у ранньому дитинстві), Т. Осокіної (система 
занять з фізичної культури). Цілісну систему фізичного виховання дітей 
дошкільного віку розробив Е. Вільчковський; проблема забезпечення рухового 
режиму в дошкільному закладі досліджена Т. Дмитренко, Н. Денисенко; 
удосконалення основних рухів під час різних форм організації фізичного 
виховання – Г. Шалигіною, О. Курком, О. Богініч. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні наголошує на турботі 
про фізичне здоров’я дитини як одному з пріоритетів педагогічної роботи. 
Тому розроблення теоретико-методичних засад здійснення фізичного 
виховання є важливою частиною наукових досліджень у галузі дошкільної 
педагогіки. 

Фізичне виховання в системі освіти традиційно відповідальне за 
фізичний розвиток і фізичну підготовку молодого покоління. В нашій країні 
воно функціонує і розвивається на основі досвіду і традицій радянського 
фізичного виховання та фізичного виховання наших предків. Теоретико-
методичні основи і зміст цієї системи були орієнтовані на підготовку 
підростаючих поколінь до певних умов життя [4]. 

У сучасному суспільстві велика увага приділяється вихованню у людей 
свідомого ставлення до фізичного розвитку, стану свого здоров’я, адже 
людина, яка знає і розуміє користь від регулярних занять фізичною культурою 
та спортом і вміє на практиці реалізувати ці знання, здатна на творчу, активну, 
суспільно-громадську діяльність. 

У процесі розвитку людини великого значення набувають біологічні та 
соціальні фактори як основні передумови виховання фізичних якостей 
підростаючого покоління. Основною концепцією взаємозв’язку розвитку 
особистості з вихованням та навчанням виступає теорія Л. Виготського, 
П. Блонського, Г. Костюка згідно з якою розвиток дитини з самого початку 
визначається вихованням та навчанням [2]. 

Основною умовою розвитку особистості виступає діяльність, основи 
якої розроблені в наукових дослідженнях О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, 
О. Запорожця, Д. Ельконіна та ін. [3] . 

На підставі цього ми можемо зробити узагальнення, що виховання 
фізичних якостей дітей повинно проходити у зв’язку з освітою, коли в процесі 



220 

навчання особистість по справжньому освічується, тобто розкриває в собі 
розумові, моральні та фізичні якості. 

У статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» сказано, що 
«фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, яка 
спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 
особистості. 

Основними показниками розвитку фізичної культури на даному етапі 
розвитку нашої держави, як це сказано в статті 2 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», є рівень здоров’я, фізичний розвиток та 
підготовленість різних верств населення; ступінь використання фізичної 
культури в різних сферах діяльності; рівень розвитку системи фізичного 
виховання; рівень розвитку самодіяльного масового спорту; рівень 
забезпеченості кваліфікованими кадрами; рівень впровадження у фізичну 
культуру досягнень науково-технічного прогресу; відображення явищ 
фізичної культури в засобах масової інформації, у творах мистецтва і 
літератури; матеріальна база; рівень спортивних досягнень тощо. 

Компонентом всебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне 
виховання. Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, 
спрямованих на зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний 
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування 
життєво важливих рухових навичок та вмінь. Виховання підростаючого 
покоління фізично здоровим – важливе завдання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Кардинальні 
зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, вимагають 
нових підходів до виховання та соціалізації підростаючого покоління. 
Особливого значення набуває формування гармонійно розвиненої, суспільно 
активної,фізично досконалої, здорової особистості. Виховання здорового 
покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей – одне з 
основних завдань сучасного суспільства. У будь-якому суспільстві, 
побудованому на гуманістичних і демократичних принципах, здоров’я 
людини є вищою цінністю,найважливішим надбанням держави, воно – 
безперечний пріоритет, запорука життєстійкості і прогресу суспільства. На 
жаль, в нашій країні спостерігається виразна тенденція до погіршення стану 
здоров’я дітей. 
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань дошкільної 
освіти є художньо-естетичне виховання дітей через відкриття їм світу 
мистецтва, зокрема музичного, залучення до нього і творчого його освоєння. 
У сучасній практиці дошкільної освіти музичне мистецтво стає дієвим 
засобом розвитку особистості дитини, якщо у закладі дошкільної освіти 
створюється сприятливе освітнє середовище, пропонуються якісний зміст 
освіти й педагогічні технології, забезпечується ефективна організація 
музичного виховання. Прийнято вважати, що музичний розвиток 
дошкільників, зазвичай, відбувається на музичних заняттях і залежить від 
музичного керівника. Але завдання з виховання та освіти дошкільників, які 
визначенні в сучасних освітніх програмах, показують, що значну частину 
роботи з музичного виховання дітей забезпечує вихователь. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Музичне виховання дітей 
дошкільного віку вітчизняні і зарубіжні дослідники вивчали у різних 
аспектах: особливості розвитку музично-мовних здібностей дошкільників у 
процесі ознайомлення з інонаціональною музикою (О. Анципирович), 
естетичне виховання дітей засобами музичного мистецтва (Н. Фоломєєва), 
індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку; розвиток творчих здібностей старших 
дошкільників у процесі музично-імпровізаторської діяльності (Т. Лісовська), 
розвиток музичних здібностей у дітей дошкільного віку за допомогою 
українського фольклору (С. Садовенко); розвиток творчої уяви дітей засобами 
музики в умовах наступності дошкільної та початкової освіти (О. Крюкова); 
естетичний інтерес як передумова і результат музичної освіти дітей старшого 
дошкільного віку (О. Зиль); музично-ритмічне виховання дітей дошкільного 
віку (С. Лебедєва); розвиток музичного сприйняття дошкільників в умовах 
взаємодії різних видів мистецтв (Т. Рубан); педагогічний потенціал музики як 
засіб природовідповідного і цілісного розвитку особистості; музика для 
інтелекту (С. Нечай); музична компетентність вихователя та її роль в умовах 
діяльності дошкільного навчального закладу (І. Газіна). Проте безпосередньо 
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практична робота вихователя у музичному вихованні дітей дошкільного віку, 
його співпраця з музичним керівником, за нашими висновками, ще не 
знайшла широкого наукового висвітлення. 

Метою статті є визначення ролі вихователя у музичному вихованні 
дошкільників, уточнення необхідних для цього вмінь та навичок. 

Виклад основного матеріалу. Музичне виховання є органічною 
складовою усього освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. Воно 
відіграє важливу роль у гармонійному розвитку дитини. Музика допомагає 
дошкільнику глибше сприймати навколишнє життя, виховує любов до своїх 
рідних, друзів, Батьківщини, збагачує і емоційно забарвлює її мову, сприяє 
розвитку музичних здібностей. Прилучення до музики важливо розпочинати 
у ранньому віці та поступово вводити дитину у світ музичної культури. 
Музична практика дитини, як і людини загалом, формується через 
сприймання музики, виконавство та музично-освітню діяльність [2, с. 5]. 

Зміст музично-педагогічної роботи з дітьми деталізується щодо кожної 
вікової групи за основними видами музичної діяльності у чинних 
комплексних і парціальних програмах. У кожному із видів музичної 
діяльності (слухання музики, музичні рухи, співи, гра на дитячих музичних 
інструментах), деталізовано завдання музичного виховання, навчання й 
розвитку дітей, наведено музичний репертуар (орієнтовний, для вибору, а 
тому більший за обсягом, ніж можна використати за навчальний рік). 
Реалізація програмових завдань складає зміст роботи вихователя з музичного 
виховання дітей. Музичний керівник і вихователі, орієнтуючись на 
програмові твори з національної та світової музичної спадщини, дбаючи про 
високий художній рівень і доступність репертуару, можуть також самостійно 
добирати музичні твори із сучасних фахових джерел [3]. 

У широкій практиці роботи закладів дошкільної освіти музичний 
розвиток дітей, зазвичай, пов’язують із педагогічною діяльністю музичного 
керівника на спеціально організованих заняттях, під час підготовки і 
проведення дитячих ранків, свят, розваг тощо. Проте, аналіз освітніх програм, 
наші спостереження дають підстави стверджувати, що в конкретній віковій 
групі саме вихователь є організатором музичного виховання дітей. Педагог 
покликаний формувати у дітей інтерес до цього виду мистецтва, 
підтримувати прояви дитячої цікавості до музики, їхнє бажання активно 
долучатися до музичних видів дитячої діяльності. 

З метою вивчення ролі вихователя у музичному вихованні дітей 
дошкільного віку було проведено експериментальну роботу на базі ЗДО 
№ 163 та № 156 м. Маріуполя.  

Під час бесід з вихователями та музичним керівником, опитування 
дітей, педагогічного спостереження, аналізу та порівняння занять з музичного 
виховання в присутності вихователя та без нього, ми прагнули з’ясувати його 
роль в організації музичного виховання дітей. Було встановлено, що має 
місце тісна співпраця вихователів та музичних керівників; у приміщеннях 
груп є музичні куточки; вихователі створюють сприятливі умови для 
самостійної музичної діяльності дітей; проведення заняття з музичного 
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виховання без присутності вихователя не є ефективним, тому що саме 
вихователь знає індивідуальні особливості кожної дитини у групі, способи 
взаємодії з дітьми, що є запорукою продуктивних занять. До того ж, 
музичному керівнику складно займатися організацією дітей, оскільки він 
повинен постійно грати на музичних інструментах, співати або 
використовувати різноманітні фонограми тощо.  

У процесі дослідження було встановлено, якими особистісними 
якостями, уміннями і навичками має володіти вихователь для забезпечення 
успішної роботи з музичного виховання дошкільників. На нашу думку, вони є 
такими: музична компетентність; творча активність та артистизм під час 
музичних занять, проведення свят та розваг; креативність, готовність 
створювати оригінальні цікаві сценарії до різноманітних свят для дитячого 
дозвілля; пластичність, рухливість; розвинутий музичний слух; партнерська 
співпраця з музичним керівником; знання музичного репертуару; досконале 
володіння грою на музичних інструментах, зокрема дитячих; професійна та 
особиста зацікавленість в музичному розвитку дітей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами 
нашого дослідження ми дійшли висновку, що вихователь є значущою особою 
в організації музичного виховання дошкільників. Його провідна роль у цьому 
процесі – беззаперечна. Без участі вихователя музичні заняття стають менш 
продуктивними, діти втрачають інтерес і бажання займатися музичною 
діяльністю, а їхній музичний розвиток не забезпечується сповна. Музичне 
виховання дошкільників є результативним за умови творчої партнерської 
співпраці вихователя і музичного керівника. Якщо вони працюють 
злагоджено, легко знаходять спільну мову, прислуховуються до думок та 
зауважень один одного, це позитивно впливає на музичний розвиток дітей. 
Подальшу дослідницьку роботу ми спрямуємо на розробку моделі організації 
роботи вихователя з музичного виховання та розвитку старших дошкільників, 
підготовку методичних рекомендацій. 
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Анотація. У статті проаналізовано роль вихователя у музичному 
вихованні дітей дошкільного віку. Розглянуто діяльність вихователя, яка 
спрямована на покращення рівня музичного розвитку дошкільників. 
Обґрунтовано необхідні вміння та навички вихователя для успішного 
музичного розвитку дошкільників.  

Ключові слова: музичне виховання, музична діяльність, співпраця, 
музичний розвиток. 

Annotation. This paper focuses on the research of impact that a teacher has 
on children of preschool age in the course of musical education. It considers also 
the tutor’s activities directed at development of preschoolers  ̀ musical education 
level. This paper sets the essential skills for providing preschoolers  ̀ successful 
musical education. 

Key words: musical education, musical activity, cooperation, musical 
development 

 
 

РОЛЬ БАТЬКІВ У РАНКОВІЙ ГІГІЄНІЧНІЙ ГІМНАСТИЦІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Михальченко Ірина, студентка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. В. Ковальчук, асистент кафедри безпеки 
життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини. 

 

Постановка проблеми. Приклад батьків – кращий метод переконання 
дітей у користі фізичної культури. Якщо дорослі (батько, мати, старші брати 
та сестри, дідусь) виконують ранкову гімнастику, показуючи дитині, як 
правильно робити загальнорозвивальні вправи, здійснюючи при цьому 
загартувальні процедури, то це краще будь-яких розмов про значення її для 
зміцнення здоров’я. Дитина переконується в її користі, тому що бачить, що 
гімнастикою займаються рідні їй люди, яких вона любить. 

Фізичні лінощі дорослих, просиджування годинами біля телевізора, 
звичка до побутового комфорту, міського транспорту, боязкість простуд – все 
це, як вірус, передається дітям. Аналіз причин, які призвели до такого стану, 
свідчить, що діти не завжди бачать у своїх батьках зразок, гідний для 
наслідування. Серйозний підхід до організації фізичного виховання дитини в 
сім’ї дозволяє сформувати у неї звичку та потребу до систематичних занять 
фізичними вправами. Відсутність цієї потреби у людини слід розглядати як 
значний недолік у її вихованні. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями багатьох 
вітчизняних та сучасних українських учених установлено, що найчастіше 
причиною відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я дітей є 
недостатня рухова активність – гіподинамія [1; 2; 5]. Щоб задовольнити 
дитину в рухах, не загубити бажання та біологічну потребу дитини рухатися, 
необхідна спільна, чітка, цілеспрямована робота дошкільного закладу й самих 
батьків. Цю роботу важливо починати з дошкільного віку, коли для батьків 
починається новий етап і є ще змога змалку привчити дітей до здорового 
способу життя, від якого залежить майбутнє дітей. Наскільки успішно 
вирішуються питання фізичної підготовленості в ранньому віці, настільки 
залежить стан здоров’я, фізичний розвиток, працездатність, успіхи у навчанні 
та спорті дітей більш старшого віку [3]. Усвідомлена батьками інформація 
стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ дітьми, 
використанням ними природних чинників і формування такого способу 
життя, який сприятиме досягненню особистих та суспільних цілей. Критерієм 
ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я дітей, рівень 
фізичної працездатності і соціальної дієздатності [3; 4].  

Мета статті: з’ясувати ставлення батьків до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом дітей, допомогти їм зрозуміти важливість 
проведення ранкової та гігієнічної гімнастики. 

Виклад основного матеріалу. Фізичні вправи в сім’ї з дітьми 2-6 
років проводяться у певній системі. Вранці, після підйому, дитина виконує 
ранкову гімнастику. Вона складається з 4-8 загальнорозвивальних вправ, які 
повторюються 6-12 разів (стрибки 12-24 рази) залежно від віку дітей. 

У теплий період року (весною та влітку) ранкову гімнастику корисно 
проводити на свіжому повітрі (спортивний майданчик біля будинку або на 
дворі). Це дає можливість загартовувати організм дитини свіжим повітрям та 
урізноманітнювати комплекс загальнорозвивальних вправ бігом та іграми. 
Під час несприятливої та холодної погоди (восени та взимку) гімнастику 
проводять у добре провітреній кімнаті. Бажано, щоб температура повітря не 
перевищувала +17...+16°С (у дітей 2-4 років) та +5...+14°С (у дітей 5-6 років). 
Для тих дітей, які відвідують заклад дошкільної освіти, ранкова гімнастика 
обов’язкова у вихідні дні. Також необхідно з метою покращання загального 
фізичного розвитку та попередження порушень постави виконувати цей 
комплекс відразу ж після денного сну. 

Під час прогулянок на свіжому повітрі у першу та другу половини дня 
дитину вправляють у виконанні основних рухів: ходьба по колоді, яку 
покладено на землю, або лаві; стрибки в довжину з місця, зістрибування з 
пеньків; метання м’ячів (шишок, каштанів) у ціль (дерево) та на дальність; біг 
зі зміною швидкості тощо. 

Однією з форм активного відпочинку дітей та зміцнення їх здоров’я є 
участь разом з батьками у пішохідних та лижних прогулянках. Такі походи 
виховують у дітей почуття відповідальності та взаємодопомоги, виробляють 
витримку, наполегливість, витривалість. Вони також дають можливість 
ознайомити дітей з красою рідної природи. 
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З дітьми 3-4 років прогулянки плануються з таким розрахунком, щоб 
перехід в один кінець складав 20-30 хв, для дітей 5-6 років – 35-45 хв. При 
регулярній участі старших дошкільнят у пішохідних переходах вони можуть 
долати шлях до 7-8 км. 

Значний інтерес у дітей викликають вправи спортивного характеру. 
Взимку – катання на санчатах, ковзанах, лижах. Влітку – плавання, катання на 
велосипеді, гра у бадмінтон тощо. Стимулюючи рухову діяльність 
дошкільнят та плануючи прогулянки з цікавими вправами та іграми, можна 
підвищити їх оздоровчу цінність та ефективність впливу на фізичний 
розвиток дітей [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Батькам 
необхідно пам’ятати, що діти, які систематично займаються фізкультурою, 
стають не тільки більш здоровими, міцними та загартованими, а й 
самостійними, рішучими, сміливими, більш наполегливими для досягнення 
поставленої мети, вони легше входять у дитячий колектив і швидше 
засвоюють трудові навички. 

У налагодженні тісних контактів між дошкільною установою та сім’єю 
у пропаганді засобів та методів фізичного виховання дітей серед батьків 
провідна роль належить педагогічному колективу та медичним працівникам 
дитячого садка. 

При відповідному навчанні діти швидко оволодівають основами 
техніки вищеназваних рухів. Батьки повинні підтримувати інтерес та потяг 
дітей до занять спортом, допомогти їм у перспективі вибрати спортивну 
спеціалізацію (записати дитину в спортивну секцію). За образним висловом 
А. Макаренка, батьки повинні «обладнати для дітей спортивний шлях». 

Список використаних джерел 
1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : 
ВТД «Університетська книга», 2004. – 428 с. 

2. Москаленко Н. В. Фізкультурно-спортивна робота в родині з метою 
духовного розвитку й фізичного оздоровлення дітей / Н. В. Москаленко, 
В. В. Бугуйчук // Спортивний вісник Придніпров`я. – 2004. – № 6. – С. 3–6. 

3. Пангелова Н. Є. Формування гармонійно розвиненої особистості 
дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання : монографія 
/ Н. Є. Пангелова. – Переяслав-Хмельн. : ФОП Лукашевич О. – М., 2013. –  
432 с. 

4. Пангелова Н. Є. Аналіз наукових досліджень проблем фізичного 
виховання дітей раннього і дошкільного віку / Н. Є.Пангелова, Д. Л. Харіна 
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – № 3. – 2013. – С. 76–81. 

5. Тупчій Н. О. Режими рухової активності дітей 5-6 років із різним 
рівнем фізичного стану : автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 
/ Н. О. Тупчій ; Нац. Ун-т фіз. вих. і спорту України. – К., 2001. – 18 с. 

Анотація. Досліджено ставлення батьків до систематичних занять 
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важливість проведення ранкової та гігієнічної гімнастики для дітей 
дошкільного віку. 

Ключові слова: батьки, діти, гігієнічної гімнастики, здоров’я, рухова 
активність. 

Annotation. The parents’ attitude towards systematic physical education 
and sports of children is investigated. The information on the importance of 
morning hygienic gymnastics training for children is supplemented. 

Key words: parents, children, hygienic gymnastics, health, motor activity. 
 
 

РОЗВИТОК РИТМІЧНОГО СЛУХУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ 
 

Міщенко Наталія, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. Я. Заїка, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Дошкільна освіта – цілісний процес, 
спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини-дошкільника 
відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 
фізичних особливостей.  

Зміст музичного виховання передбачає виховання у дітей 
сприйнятливості, інтересу, любові до музики, розвиток емоційної чуйності на 
неї, прилучення до різноманітних видів музичної діяльності, що дозволяє 
розвивати музичні здібності.  

Розвитку у дітей музичних здібностей сприяють музично-дидактичні 
ігри, які в доступній ігровій формі допомагають розвинути в них чуття ритму, 
тембровий і динамічний слух, спонукати до самостійних дій із застосуванням 
знань, набутих на музичних заняттях. Музично-дидактичні ігри збагачують 
дітей новими враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, 
здатність до сприйняття, розрізнення основних властивостей музичного звуку 
[1; 37, 38]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідженнях проблема 
розвитку музичних здібностей дошкільників, зокрема, ритмічного слуху, 
розглядається А. Бентлі, Н. Ветлугіною, Е. Віллемсом, Е. Гордоном, 
А. Готсдінером, І. Дзержинською, О. Катинене, Н. Лейтесом, Г. Люблінською 
С. Науменко, К. Сішором, К. Тарасовою, Б. Тепловим, Е. Сегі, В. Янгом та ін. 

Б. Теплов до основних здібностей відносив музичний слух і почуття 
ритму, зауважуючи, що переживання ритму – це активний процес, тісно 
пов’язаний зі сприйняттям музики, а рухові відчуття – не супутній, a 
органічний компонент сприйняття ритму [2]. 

Н. Ветлугіна, здатність переживати, розрізняти, уявляти і відтворювати 
музичний ритм відносила до основних музичних здібностей; К. Тарасова 
музичну пам’ять, інтелектуальні, сенсорні здібності (мелодійний слух, 
тембровий, динамічний, гармонічний компоненти, чуття ритму) відносить до 



228 

пізнавальних здібностей у структурі загальних музичних здібностей поряд з 
емоційним відгуком на музику. 

Ритмічний слух в якості компонентів музикальності виділяє Е. Сегі 
(поряд з мелодичним, гармонічним, поліфонічним, тональним і внутрішнім 
слухом). Е. Віллемс, до музичних здібностей відносив ритм як основний 
засобі музичної виразності.  

Великий внесок у дошкільну педагогіку з використання музично-
дидактичних ігор внесли А. Зіміна (музично-дидактичні ігри та вправи в 
малокомплектних ДНЗ), Л. Комісарова, Е. Костіна (наочні засоби в 
музичному вихованні дошкільників), Н. Кононова (музично-дидактичні ігри 
для дошкільників), Л. Мисник (організація музично-дидактичних ігор з 
дітьми молодшого дошкільного віку), З. Роот (музично-дидактичні ігри для 
дітей дошкільного віку) та ін.  

Мета статті: висвітлення особливостей розвитку ритмічного слуху у 
дітей дошкільного віку засобами музично-дидактичної гри. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток музичних здібностей 
дошкільників є важливим сензитивним та творчим аспектом щодо 
естетичного становлення їх особистості. Ці здібності впливають на розвиток 
естетичного світосприйняття, мовленнєвої активності, уяви, мислення, 
пам’яті, емоційної сфери, пізнавального інтересу, музичного слуху, вокальних 
здібностей. 

Однією із складових музичного слуху як музичної здібності є 
ритмічний слух – характер реакції на зміну ритму, уміння сприймати музику, 
відтворити заданий ритм, метроритмічну організацію. 

Розвиток відчуття ритму (здатність активно переживати музику, 
відчувати емоційну виразність музичного ритму і точно відтворити його), 
емоційної його виразності і точного відтворення – передбачає використання 
музично-дидактичних посібників та ігор, пов’язаних з відтворенням 
ритмічного малюнка мелодії в оплесках, на музичних інструментах і 
передачею зміни характеру музики за допомогою рухів.  

В основі дидактичного матеріалу лежать задачі розвитку у дітей 
музичного сприйняття, де ігрова дія повинна допомогти дитині в цікавій для 
неї формі почути, розрізнити, порівняти деякі властивості музики, а потім 
діяти з ними. Наприклад, ігри «Визнач за ритмом», «Прогулянка», 
«Подорож», «Веселі Мотрійки», «Кулачки і долоньки», «Пригадай мелодію», 
«Повтори» розвивають відчуття ритму, вчать точно відтворювати мелодію, 
ритмічний малюнок пісні, поспівки. З цією ж метою використовуються різні 
дидактичні засоби: кубики, ритмічні палички, ритмічні молоточки.  

Ритмічний слух розвивається в музично-ритмічних рухах, відповідних 
емоційному забарвленню музики. Узгодженість ритму рухів і музики є 
однією з умов, необхідних для розвитку цієї здатності. Заняття ритмікою 
дозволяють відчути і виразити в рухах зміну настроїв в музичному творі, 
вдосконалювати почуття ритму за допомогою координації рухів і музики. Ці 
заняття важливо підпорядкувати розвитку здібностей дітей, а не тільки 
навчання руховим навичкам. 
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Ритмічний слух може формуватися в співі і грі на музичних 
інструментах. Відтворюючи мелодію на слух на музичному інструменті, 
дитина повинна мати музично-слухові уявлення про її ритмічний рух, добре 
пам’ятати його, багаторазово чути. 

Для розвитку ритмічного слуху в співі починають з найпростіших 
мелодій на одному звуці. Ритмічний малюнок музичних фраз зі знайомих 
дітям пісень, поспівок, пропонують дітям спочатку проплескати, надалі 
відстукати його на металофоні, самостійно виконати на одному звуці якого-
небудь музичного інструменту. Спочатку з дітьми розучується сама поспівка, 
– слова і мелодія, а потім вже діти передають її ритмічний малюнок. 

Різні поспівки, примовки можуть звучати в таких дидактичних іграх: 
«Визнач за ритмом», «Відгадай», «Скільки нас співає?» і ін. У грі «Визнач і 
повтори» дитина може відгадувати музичні загадки товариша, виконуючи 
ритмічний малюнок на різних музичних інструментах. Методична 
послідовність розвитку ритмічного слуху у співі може бути наступною: 
обрання пісні з характерним ритмом, відтворення ритму без слів, 
підкреслення ритму плесканням, тупанням (повільно); називання пісень зі 
схожим ритмічним малюнком, сумісний спів пропонованих вокальних 
прикладів. Для ефективності засвоєння ритмічного малюнку використовують 
гру «Луна».  

Музично-дидактичні ігри можуть надати велику допомогу для 
активного розвитку і збагачення рухової реакції в музично-ритмічних рухах 
дітей. Наприклад, в грі «Хто з лісу вийшов?» діти повинні не тільки 
визначити за характером музики, хто вийшов з лісу: ведмідь, лисиця, зайчик і 
ін., але і передати рухом незграбного, поволі ступаючого ведмедя, швидкого, 
боязкого зайчика і т. ін. Кожна дитина по-своєму застосовує знання і вміння у 
цій грі. 

Ритмічний слух розвивається в навчанні гри на музичних 
інструментах. Щоб зіграти мелодію на слух, потрібно мати ритмічні уявлення 
(про співвідношення тривалостей при відтворенні мелодії). По мірі того, як 
діти починають відчувати і відтворювати в рухах (ходьбі, оплесках) ритм 
музики, їм доручають самим грати на бубоні, барабані, дерев’яних паличках. 
Для того, щоб діти засвоїли ритмічний малюнок мелодії, можна 
запроновувати, використовуючи умовні позначення тривалостей, викладати 
їх на фланелеграфі.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Важливим 
аспектом розвитку музичних здібностей є розвиток ритмічного слуху. 
Розвитку ритмічного слуху у дітей дошкільного віку сприяють музично-
дидактичні ігри, які допомагають розвинути музичні здібності, спонукають до 
самостійних дій із застосуванням знань, набутих на музичних заняттях, та у 
процесі самостійної музичної діяльності.  
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Анотація. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми розвитку музичного слуху дошкільників. Висвітлюється роль 
музично-дидактичних ігор у розвитку музичного слуху дитини. 
Охарактеризовано музично-дидактичні ігри як засіб розвитку ритмічного 
слуху дошкільників.  

Ключові слова: музичні здібності, розвиток, ритмічний слух, музично-
дидактичні ігри, музичне виховання, діти дошкільного віку. 

Annotation. Psychological and pedagogical literature on the problem of 
developing the preschool children music abilities was analyzed. The role of music 
and didactic games in the child music education is shown. Music and didactic 
games as the means of developing the preschool children’s rhythmic hearing were 
characterized.  

Key words: music abilities, development, rhythmic hearing, music and 
didactic games, music education, preschool children.  
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кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлюється 
сучасними тенденціями розвитку освіти в Україні, згідно з якими держава має 
забезпечувати виховання у дошкільників демократичного світогляду, 
національних світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань, розвиток 
творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 
самореалізації особистості. Нові гуманістичні тенденції призвели до 
оновлення мети, змісту та технологій навчання. Одним із ключових напрямів 
реформування є інтеграція підходів до побудови освітнього процесу, 
інтеграція змісту освіти.  

Дошкільна ланка – основа соціокультурного становлення особистості. 
У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено норми й положення, що 
визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та 
вихованості дитини 6 (7) років. Однією із засад Базового компонента 
дошкільної освіти є створення сприятливих умов для формування 
особистісної зрілості дитини, що передбачає формування в неї свідомого, 
ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, забезпечення умов для її 
духовного зростання. Водночас для розв’язання означеного завдання дорослій 
частині суспільства необхідно мати чітке й повне уявлення про внутрішній 
світ дитинства, щоб реально оцінити змістові компоненти дитячої картини 
світу та визначити найбільш ефективні засоби збагачення світобачення, 
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забезпечення виховного впливу на дітей, починаючи з перших років життя. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх дослідженнях 

психологи та педагоги, зокрема Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, 
М. Лісіна, О. Кононко, В. Сухомлинський, О. Сокуренко визначають 
світорозуміння як складову частину світогляду. Шляхи, форми, методи 
виховання світогляду дошкільників висвітлено в працях О. Артюхової, 
І. Бургун, А. Васильєвої, З. Воїнкової, В. Демиденко, Є. Дурманенко та ін. 
Організація навчально-виховного процесу з шестирічними дітьми щодо 
формування їх світогляду вивчалася такими вченими як І. Бех, А. Венгер, 
В. Давидов та ін. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та практичне вивчення 
рівнів сформованості основ світорозуміння в дітей 6 (7) років. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз філософських і психолого-
педагогічних праць з досліджуваної проблеми дозволив з’ясувати сутність 
«світорозуміння» як складової багаторівневої структури світогляду, форми 
світоглядної свідомості, структурної підсистеми світогляду. 
В. Сухомлинський розглядає світогляд як особистісне ставлення людини до 
істин, закономірностей, фактів, явищ, правил, узагальнень, ідей [8, с. 18]. 
Спираючись на визначення Л. Виготського: «...світогляд – це те, що 
характеризує поведінку людини в цілому, культурне ставлення дитини до 
зовнішнього світу» [1, с. 108]. А. Нерубасська в структурному плані 
світогляду виділяє такі рівні: світовідчуття; світосприйняття, 
світоспоглядання, світобачення, світорозуміння [5]. О. Сокуренко розглядає 
поняття «світорозуміння» як усвідомлене ставлення особистості до дійсності 
й до самої себе, поєднання знань, досвіду та самосвідомості в цілісну картину 
світу [7, с. 17].  

Світорозуміння дитини-дошкільника В. Куліковська представляє у 
вигляді трьох взаємообумовлених рівнів. Перший рівень – міфологічне 
світорозуміння – з’являється приблизно в молодшому дошкільному віці; 
другий рівень – філософське світорозуміння в сукупності категоріального і 
натурфілософського, формується в середньому дошкільному віці; третій 
рівень – наукове світорозуміння, починає складатися до старшого 
дошкільного віку. Як зазначає науковець, дитяче світорозуміння виключно 
динамічне й залежить: від віку дитини; від її особистісних параметрів 
(домінуючих потреб, пасивної або активно-конструюючої життєвої позиції; 
від сформованої системи цінностей, життєвих смислів); від соціокультурної 
ситуації розвитку (культури, освітньої парадигми соціально-економічних 
чинників) [3, с. 56]. 

Найбільш важливою особливістю світорозуміння М. Лісіна вбачає не 
повноту картини світу, яку зазвичай висувають на передній план, а виділені в 
ній особистістю найбільш загальні, основоположні початки [4]. 

О. Сокуренко визначає структурні компоненти світорозуміння, які 
знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності: особистісно-ціннісний 
компонент (критерії особистісно-ціннісного компонента: морально-етичний, 
почуттєво-емоційний, ціннісно-оцінювальний); інтелектуально-пізнавальний 
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компонент (критерії інтелектуально-пізнавального компонента: пізнавальний, 
мовленнєвий, мисленнєвий); творчо-діяльнісний (критерії творчо-
діяльнісного компонента: регулятивно-поведінковий, навчально-діяльнісний, 
діяльнісно-ігровий) [7]. 

Відповідно до вимог часу ставляться й нові вимоги до особистості 
дитини, яка за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 
розглядається як найвища цінність. Авторський колектив програми 
(О. Аксьонова, А. Аніщук, Д. Артемова, О. Кононко та ін.) зазначають про те, 
що саме в дошкільному віці виникає перший схематичний обрис дитячого 
світогляду, образ світу та себе в ньому, а отже передумови дитячого 
світорозуміння [6]. 

Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» 
наголошує на важливості розвитку вихователем у дитини таких 
характеристик особистісного зростання дошкільника, як допитливість, 
пізнавальна активність, спостережливість, які дуже важливі для формування 
основ світорозуміння у дітей 6-7 років [2]. 

З метою вивчення сформованості основ світорозуміння у дітей 6 (7) 
років, нами був проведений констатувальний етап педагогічного 
експерименту, у якому взяло участь 60 дітей (30 ЕГ і 30 КГ) старшої групи 
ДНЗ № 10 «Горобинка» (м. Кролевець). Сформованість основ світорозуміння 
у дітей ми вивчали за допомогою діагностичних методик, адаптованих до 
нашого дослідження: методика «Зразок і правило» (за А. Венгером), 
графічний тест соціального «Я» Лонга-Зілера, методика визначення 
пізнавальної потреби дітей старшого дошкільного віку «Дерево бажань» 
С. Юркевича, методика «Два будиночки», та методика з визначення 
домінування пізнавального чи ігрового мотиву дитини (за Н. Гуткіною) та як 
допоміжний метод використовували бесіду з дітьми. У роботі з вихователями 
та батьками був використаний метод анкетування. 

Виходячи із аналізу проведених нами методик, відповідей дітей на 
запитання бесіди, враховуючи сукупність кількісної та якісної характеристик 
основ світорозуміння, нами визначено рівні сформованості основ 
світорозуміння у дітей 6 (7) років та здійснено їх характеристику (табл.1).  

Тобто, рівні сформованості основ світорозуміння в дітей 6 (7) років 
сформовані недостатньо. Виділення нами низького рівня засвідчує 
необхідність педагогічного впливу з боку вихователів та батьків. 

У результаті проведеного дослідження щодо вивчення проблеми 
формування основ світорозуміння дітей 6 (7) років можна виділити такі 
педагогічні умови формування дитячого світорозуміння: використання гри як 
засобу формування світорозуміння у дітей; роль художнього слова у 
формуванні світорозуміння у дітей 6 (7) років; вплив педагога на формування 
основ світорозуміння у дошкільників. 



233 

Таблиця 1 

Рівні сформованості основ світорозуміння в дітей 6 (7) років 

Рівні 

сформованості 

основ 

світорозуміння 

Характеристика рівнів 
ЕГ 

(%) 

КГ 

(%) 

Високий 

Сформованість і чіткий вияв визначених 
критеріїв та показників; здатність дитини 
адекватно сприймати, розуміти та вносити 
зміни в навколишню дійсність; гуманне 
моральне ставлення до навколишнього світу 
(природного та соціального оточення), 
гуманна ціннісно-смислова й оцінювальна 
життєва позиція 

21 22 

Середній 

Ситуативний вияв визначених критеріїв та 
показників їх сформованості; ситуативно-
адекватне сприймання, розуміння 
навколишньої дійсності; наявність уявлень і 
знань про світ у цілому, місце в ньому 
людини; володіння вміннями на рівні 
застосування способу діяльності за 
аналогією 

69 69 

Низький 

Часткова сформованість визначених 
критеріїв та показників; слабкий вияв 
окреслених нормативних якостей, не завжди 
адекватне сприймання й розуміння 
навколишньої дійсності; часткова здатність 
пояснювати, передбачати та вносити зміни в 
навколишню дійсність 

10 9 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

результати констатувального експерименту показали, що основи 
світорозуміння дітей сформовані на середньому рівні. Констатуючи 
поверховість уявлень дітей 6 (7) років щодо особливостей розуміння, 
інтерпретації оточуючого світу, можна говорити про те, що батьки та 
вихователі не приділяють належної уваги проблемам формування 
світорозуміння у дітей 6 (7) років, не формують картину світу в дітей, їх 
індивідуальний життєвий досвід. Тому стало необхідним розробити систему 
роботи щодо формування світорозуміння в дітей 6 (7) років, яку буде 
покладено в основу формувального експерименту. 
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Анотація. У статті висвітлено особливості формування 
світорозуміння дошкільників. Виділено даний процес із структури світогляду. 
Обґрунтовано актуальність даної проблеми та визначено сутність 
«світорозуміння» як складової багаторівневої структури світогляду. 
Визначено три основних рівня формування світорозуміння, його функції та 
передумови виникнення даного процесу. Надані результати практичного 
вивчення рівнів сформованості основ світорозуміння у дітей 6(7) років та 
визначено педагогічні умови формування основ світорозуміння. 

Ключові слова: світогляд дошкільника, світорозуміння, світобачення, 
картина світу, самосвідомість, життєва позиція дошкільника, 
соціокультурна ситуація розвитку. 

Annotation. The article highlights the peculiarities of the preschoolers’ 
world understanding forming. This process is separated from the structure of the 
worldview. The relevance of this problem is substantiated and the essence of 
«world understanding» as a component of a multilevel structure of the worldview is 
determined. The three main forms of life form, its functions and the preconditions of 
occurrence of this process are determined. The results of the practical study of the 
levels of formation of the foundations of world outlook of 6 (7) years children are 
given and the pedagogical conditions of the form of the world outlook are 
determined. 

Key words: worldview of the preschooler, world outlook, world picture, self-
awareness, preschooler's life position, socio-cultural development situation.  



235 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ СІМЕЙНИМИ ТРАДИЦІЯМИ 
 

Момот Аліна, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: О. Я. Заїка, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови освітньої модернізації 
потребують нових підходів до освіти і виховання підростаючого покоління. 
Виховні цілі, завдання і способи їх реалізації повинні забезпечувати 
розв’язання проблем морального виховання в дошкільному навчальному 
закладі.  

Основний шлях виховання загальних гуманістичних цінностей 
розкривається через залучення дитини до своєї національної культури. У 
Законі «Про освіту» зазначено, що освіта в Україні повинна здійснюватися з 
урахуванням національних традицій та звичаїв, історичних, культурних 
цінностей України, що дасть змогу сприяти спадкоємності поколінь. 

Система сімейного виховання останнім часом зазнає значних змін: 
сталося руйнування статусу сім’ї, навіть у зовнішньо цілком благополучних 
сім’ях відсутнє взаєморозуміння між подружжям, дітьми та батьками. 

Сучасний загальноосвітній заклад має широкі можливості 
використання українських родинно-трудових, родинно-побутових, родинно-
естетичних, родинно-оздоровчих, родинно-громадських традицій задля 
морально-етичного виховання вихованців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Упродовж віків 
український народ визначив систему знань, ідей, принципів, традицій, 
засобів, які завжди продуктивно використовувались у формуванні 
загальнолюдських та національно-культурних цінностей. Так, дослідники 
народної педагогіки Г. Довженок, М. Драгоманов, О. Знойко, 
О. Ковалевський, І. Огієнко, В. Скуратівський, Ю. Ступак, В. Чайка та інші 
розкрили глибокоморальну сутність і духовну велич українських традицій.  

Традиції і тенденції морального виховання в українській родині 
досліджували К. Плівачук, М. Стельмахович, Л. Степаненко, С. Стефанюк, 
К. Плівачук, О. Гордійчук та ін. 

Проблема залучення до народознавчих звичаїв та обрядів в період 
дошкільного дитинства відображена у дослідженнях класиків педагогічної 
науки Я-А. Коменського, С. Русової, О. Усової, К. Ушинського та сучасних 
учених А. Богуш, Н. Виноградової, Н. Гавриш, Р. Жуковської, Н. Лисенко. 

Питанням виховних традицій української родини присвячені 
дослідження З. Болторович, О. Волосюк, Г. Маковей, В. Супруненко,  

Особливості виховання дітей у традиційній українській сім’ї 
досліджували О. Вишневський, А. Даник, В. Пустовий; педагогічний 
потенціал українських народних традицій і обрядів у виховному процесі 
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визначили Н. Заглада, К. Журба, О. Кузик, Г. Майборода, Т. Мацейків, 
М. Стельмахович. 

Мета статті: визначити педагогічні умови морально-етичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з 
українськими сімейними традиціями. 

Виклад основного матеріалу. Моральне виховання – процес, 
спрямований на формування та розвиток цілісної особистості. Моральні 
поняття починають керувати діями лише тоді, коли вони не тільки вивчені, 
але й усвідомлені та перетворені на моральні переконання. Єдність моральної 
свідомості, моральних почуттів і моральної поведінки втілена у стійких 
моральних якостях особистості.  

Морально-етичне виховання дошкільників передбачає: привнесення 
педагогом особистісного досвіду та емоційного переживання у повсякденне 
спілкування з дітьми; культивування теплих, емоційно забарвлених 
взаємовідносин з дітьми, щира симпатія до них і тонке сприйняття їхніх 
потреб; керування своєю поведінкою, стриманість, терпіння; здатність до 
емпатії, готовність відгукнутись на потреби інших; прагнення до 
толерантності [1].  

Дитина старшого дошкільного віку розуміє узагальнені уявлення про 
моральні якості: правдивість, справедливість, сміливість, скромність, 
ввічливість, працьовитість, чуйність, дбайливість на конкретних прикладах; 
оцінює такі особистісні якості, як доброта, злість, жадібність, щедрість, лінь, 
вередування та ін.; має сформовані уявлення про моральний порядок, 
моральні взаємини з навколишніми; виявляє моральні риси характеру; 
проявляє сформованість адекватної самооцінки, виокремлюючи у своїй 
поведінці особистісні якості, здатна до елементарного рівня 
самоспостереження; усвідомлює власні особистісні переживання в 
конфліктних ситуаціях; володіє навичками впевненості в моральній 
поведінці; має сформовану особистісну якість – довіру; здатна до корекції 
поведінкових реакцій; проявляє елементи саморефлексії; демонструє 
дисциплінованість, стриманість, здатність обмежити свої бажання; 
диференціює такі моральні поняття: доброта, чуйність, справедливість, 
дружба, чесність, товариськість тощо [2].  

Серед традицій сімейного виховання народна педагогіка головну роль 
відводила трудовому вихованню. Найперші магічні дії були спрямовані на те, 
щоб прищепити дитині працелюбність. Зав’язуючи пуповину хлопцеві, баба-
повитуха бажала, щоб той «книжку читав і дрова рубав», а дівчинці – «аби 
хліб жала, на сорочку пряла». 

Дітей слід залучати до сімейної праці, вони повинні мати конкретні 
трудові обов’язки, адекватні їх віковим можливостям.  

У цьому віці найефективнішими виховними засобами є колискові 
пісні, пестушки, утішки, казки тощо, основний мотив яких – заохочення до 
праці. Важливе місце належало іграм, в яких діти наслідували повсякденне 
життя дорослих. 
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Формами морально-етичного виховання можна виокремити такі: 
зустрічі з цікавими людьми, народними умільцями, майстрами, 
представниками різних професій, екскурсії. 

Впливові виховнi можливостi має правильний мовний етикет у сiм’ї 
(звертання, привiтання, прощання, побажання), що створює атмосферу 
доброзичливостi, лагiдностi, ввiчливостi. 

У навчальних закладах також варто проводити виховні заходи, що 
розкривають родинно-мовнi традиції: «Роль мови у спілкуванні в родині», 
«По імені називають, по-батькові величають», «Мова батьків – чисте 
джерело» та інші. 

Родинно-естетичні традиції нашого народу відображають розуміння 
людиною прекрасного в житті, формують морально-етичні смаки, прагнення 
вносити красу в повсякденне життя. Вагоме значення в родині 
мають родинно-оздоровчі традиції. Традицiї фiзичних вправ знаходять свiй 
вияв у iграх, весняних хороводах, святі Андрія, коли виховується спритнiсть, 
витривалiсть, рiшучiсть, iнiцiатива, виникає бажання радiти, допомагати, 
пiдтримувати iншого [3]. 

У моральному вихованні варто також сформувати уявлення та 
цінності родинно-громадських традицій – добросусідства, опікунства, 
колективної взаємодопомоги, що формує доброту, взаємовиручку, 
взаємодопомогу. 

Моральні закони українців мають нормативний характер, виступають 
здебільшого у формі велінь, наказів, повчань із застереженнями: «Шануй 
батька і неньку – буде дорога гладенька», «Шануй батька, люби Бога - буде 
світла вся дорога».  

У якості ефективних методів і форм організації морально-етичного 
виховання зарекомендували себе: розповіді вихователя; узагальнюючі бесіди; 
розв’язування проблемних ситуацій; запрошення членів родин у дитячий 
садок та спільні виховні заходи з ними та ін. 

Систематичному, планомірному, послідовному ознайомленню дітей 
старшого дошкільного віку з родинними традиціями українців сприяє 

використання таких засобів навчання як: книги, ілюстрації, колективно-творчі 
ігри; спеціально підібраний мовний матеріал; розучування віршів, пісень; 
інсценування казок, віршів, пісень; ігри рухливі, дидактичні, тематичні, 
творчі ігри, заняття, свята. 

Забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до дітей у процесі 
ознайомлення з українськими сімейними традиціями передбачає звернення 
вихователя до дітей із проблемними запитаннями. 

Важливим у морально-етичному вихованні є інтерес дітей дошкільного 
віку до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), 
яке вони вважають рідним.  

Наслідуючи батьків, як найближчих і найбільш авторитетних людей, 
дитина засвоює норми поведінки, ставлення до природи, до людей, що 
оточують, до рідного міста. Вихователі повинні залучати молодих батьків до 
вивчення й використання народного досвіду виховання дітей, до освітнього 
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процесу дошкільного навчального закладу через організацію обміну досвідом 
родинного виховання, а саме: використання у родинному спілкуванні кращих 
зразків мовленнєвої взаємодії з дітьми (українських колискових пісень, 
забавлянок, примовлянь, формул мовленнєвого етикету), співучасть у 
введенні народних звичаїв, традицій в освітньому процесі сучасного 
дошкільного навчального закладу.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
педагогічними умовами морально-етичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку у процесі ознайомлення з українськими сімейними 
традиціями вважаємо: врахування цілеспрямованого, послідовного 
використання українських сімейних традицій у морально-етичному вихованні 
дітей старшого дошкільного віку; оптимальний добір форм, методів, 
прийомів морально-етичного виховання дітей; забезпечення особистісно 
зорієнтованого підходу до дітей у процесі ознайомлення з українськими 
сімейними традиціями; тісна співпраця педагогів і батьків у вирішенні 
проблеми морально-етичного виховання дітей.  
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Постановка проблеми. Переорієнтація освіти на принципи 
неперервності навчання і виховання особистості, гуманізації навчально-
виховного процесу, загострили проблему ефективної підготовки дітей 
старшого дошкільного віку до школи. Готовність до школи є інтегративним 
утворенням, яке відображає показники досягнень розвитку дитини в 
дошкільні роки в умовах виховання і навчання в ЗДО та в сім’ї. Велика увага 
приділяється у сучасності саме вдосконаленню процесу виховання 
особистості майбутнього школяра. Це допоможе дитині у оптимальному 
режимі адаптуватися до умов шкільного навчання, а в дорослому житті до 
активного суспільного життя. Тому особистісна готовність дитини до 
навчання в школі є найважливішим чинником психологічної готовності 
дошкільників до навчання в школі. Дитина шостого року життя повинна бути 
готовою до прийняття нової «соціальної позиції» – ролі школяра, який має 
коло важливих обов’язків і прав, займає особливу роль у суспільстві, змінює 
провідну діяльність з ігрової на навчальну. Вказана особистісна готовність 
полягає у ставленні дитини до школи, навчальної діяльності, вчителів, самої 
себе. Якщо ж дитина буде не готовою до соціальної позиції школяра, то 
навіть при наявності необхідного запасу умінь і навичок, високого рівня 
інтелектуального розвитку їй буде важко в школі. 

Мета статті: узагальнення теоретичних підходів до проблеми 
особистісної готовності дітей дошкільного віку та формулювання 
педагогічних умов її успішного здійснення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема готовності до 
шкільного навчання дітей дошкільного віку розроблена в наукових працях 
вітчизняних педагогів-дослідників і представлено трьома основними 
напрямами. Перший напрям заснований на концепції про культурно-
історичний розвиток особистості дитини (Л. Виготський, О. Запорожець, 
Д. Ельконін). Відповідно до неї розвиток дитини розглядається як процес, 
опосередкований навчанням. Висувається й доводиться положення про 
істотну роль навчання в розвитку [1]. 

Другий напрям (Л. Божович, Д. Максименко, М. Заброцький, 
М. Савчин, Р. Павелків, Г. Урунтаєва, О. Смирнова, Л. Венгер, В. Мухіна, 
О. Цигипало, Т. Дуткевич, Н. Гуткіна, Я. Коломінський) представлений 
дослідженнями про психологічні особливості розвитку особистості дитини в 
дошкільному дитинстві. У дошкільника з’являється новоутворення, виражене 
в зміні соціальної позиції особистості, готовність до прийняття нового для 
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себе соціального статусу – «Я – школяр!», що служить основним показником 
особистісної готовності [2]. 

Третій напрям (О. Кононко, А. Богуш, Т. Поніманська, К. Крутій, 
Н. Нижегородцева, І. Любарська, С. Ладивір, О. Кравцова) розкриває питання 
педагогічної роботи дошкільної освітньої організації й методичного 
супроводу з формування готовності дитини до шкільного навчання. Він 
опирається, головним чином, на матеріали Базового компоненту дошкільного 
освіти. Базовий компонент визначає цільові орієнтири дошкільного освіти, що 
представляють соціально-нормативні вікові характеристики можливих 
досягнень дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти, які 
припускають певний рівень готовності дитини до навчання в школі [2].  

Виклад основного матеріалу. Спільним для всіх теорій є положення 
про необхідність досягнення дитиною певного рівня розвитку, який 
необхідний їй надалі для навчання в школі. Під готовністю до навчання в 
школі в даній роботі ми будемо розуміти сукупність трьох взаємозалежних 
компонентів: особистісної й інтелектуальної готовності, а також достатнього 
рівня розвитку зорово-моторної координації.  

Таким чином, для успішного навчання майбутній першокласник має 
набути достатню кількість навчально-важливих якостей. По-перше, дитина 
хотітиме йти до школи, тобто мати мотивацію до навчання. По-друге, у неї 
сформована соціальна позиція школяра: вона вміє взаємодіяти з однолітками, 
виконувати вимоги учителя, контролювати власну поведінку. По-третє, 
дитина має бути здоровою, витривалою, оскільки їй складно витримати 
навантаження протягом уроку й всього навчального дня. По-четверте, 
майбутній школяр має адекватну самооцінку та рівень домагань. За цих умов 
важливий і належний розумовий розвиток, який є підґрунтям для успішного 
оволодіння шкільними знаннями і вміннями, для підтримки оптимального 
темпу інтелектуальної діяльності, аби першокласник встигав працювати 
разом із класом [4].  

У нашому дослідженні ми будемо говорити про особистісну готовність 
до шкільного навчання, як про систему сформованих якостей, а саме: 
сформованих мотивів навчальної діяльності (бажання не просто піти в школу, 
але й вчитися, виконувати певні обов’язки, пов’язані з навчанням), наявності 
пізнавального ставлення до оточуючого світу, сформованих комунікативних 
засобів і навичок, бажання спілкуватися, а також наявності достатнього рівня 
вольового й емоційного психічного розвитку. 

Особистісна готовність до школи – один з найважливіших компонентів 
цілісного феномену готовності до навчання в школі. Говорячи про 
особистісну готовність до шкільного навчання дітей дошкільного віку, ми 
будемо мати на увазі наявність у дошкільників: 

– мотиваційної готовності – сформованість соціальних мотивів 
(потреба в соціальному визнанні, прагнення до придбання соціально 
значимого статусу), а також сформованість і домінування навчальних і 
пізнавальних мотивів; 
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– сформованість самооцінки і Я-концепції – усвідомлення дитиною 
cвоїх фізичних можливостей, умінь, переживань, а також здатність оцінити 
свої досягнення і особистісні якості; 

– комунікативна готовність – готовність дитини до довільного і 
продуктивного спілкуванню з учителем і однолітками в контексті навчальної 
діяльності, наявність комунікативної ініціативи; 

– емоційна зрілість – освоєння дитиною соціальних норм вираження 
своїх почуттів, відсутність імпульсивних реакцій, сформованість вищих 
почуттів – естетичних (почуття прекрасного), інтелектуальних (радість 
пізнання), моральних.  

Формування особистісної готовності до шкільного навчання 
здійснюється в процесі спільної з дорослим освітньої діяльності, самостійної 
діяльності дітей і в повсякденному житті  

Ми розглядаємо педагогічні умови як один з компонентів педагогічної 
системи, що відображає сукупність можливостей освітнього й матеріально-
просторового середовища, які впливають на особистісний і процесуальний 
аспекти даної системи, що й забезпечують її ефективне функціонування й 
розвиток [5, c. 187]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене нами 
вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми формування 
особистісної готовності дітей дошкільного віку дало змогу виділити наступні 
педагогічні умови: 

1. Застосовування дієвих форм і методів роботи з формування 
особистісної готовності дітей до навчання в школі. 

2. Організація та забезпечення необхідного розвивального предметно-
просторового середовища в ДНЗ, спрямованого на вирішення проблеми 
дослідження. 

3. Співробітництво педагогів і батьків на засадах розуміння сутності 
проблеми, форм і методів ефективної особистісної підготовки дітей до школи. 

4. Змістовне збагачення життя дітей у дошкільному закладі є 
неодмінною умовою формування особистісної готовності дітей старшого 
дошкільного віку до шкільного навчання.  

5. Реалізація принципу наступності у діяльності ДНЗ та початкової 
школи.  

6. Створення методичного супроводу діяльності фахівців ДНЗ до 
процесу формування особистісної готовності до школи.  
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Постановка проблеми. Формування християнських цінностей є 
надзвичайно актуальною як для батьків і педагогів, так і в суспільстві в 
цілому, оскільки в процесі засвоєння християнських моральних цінностей 
діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, відповідальності, 
співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних цінностях 
ґрунтується європейська цивілізація [2]. 

Християнські цінності сьогодні, припинили ототожнюватися лише з 
релігією і почали сприйматися як універсальні моральні настанови 
християнської цивілізації в культурологічному її вимірі, набули абсолютного, 
загальнолюдського характеру. Зараз вони є невід’ємною складовою сучасної 
культури і так чи інакше впливають на життя кожної людини й суспільства в 
цілому, незалежно від того, яку світоглядну позицію відстоюють їхні носії – 
секуляритивну (світську) чи релігійну [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині багато вітчизняних 
педагогів звертаються до перевірених вітчизняною і світовою практикою 
християнських цінностей. Це не випадково, оскільки християнська традиція є 
домінуючою темою в житті нашого народу. 
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Тема духовного розвитку і виховання молодого покоління є 
центральною у вітчизняній педагогіці і в працях багатьох відомих педагогів-
класиків: Г. Ващенка, І. Огієнка, Я. Коменського, С. Русової, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін., а також у працях сучасних 
педагогів: А. Богуш, О. Вишневського, І. Сіданіч. 

Видатний вітчизняний педагог К. Ушинський християнські засади 
вважав головним джерелом духовно-морального виховання дітей [3]. 

Й. Пестелоцці, як і Я. Коменський християнські цінності вважали 
основою морального виховання. У християнстві полягає вся моральність і 
тому воно є приналежністю кожної окремої особистості. Християнство не 
терпить насилля, при якому вироджується у фанатизм, і в такому разі веде до 
несправедливості [1]. 

С. Русова християнські цінності вважала важливим джерелом духовно-
морального виховання підростаючого покоління. Зважаючи на духовно-
релігійну сенситивність дошкільного віку, притаманний дітям «інстинкт 
релігії», потрібно обов’язково здійснювати релігійне виховання з ранніх років 
через національну культуру, звичаї, традиції українського народу. Це 
зобов’язує вихователів у дошкільному вихованні не зрікатися релігійних 
настроїв дітей і нехтувати ними. 

Мета статті: здійснити аналіз особливостей формування 
християнських цінностей у дітей дошкільного віку 

Виклад основного матеріалу. Формувати духовність маленьких 
українців на засадах християнської моралі, доброти, людяності, милосердя, 
чесності, працьовитості, на основі традицій, досвіду своєї родини та народу в 
цілому – основна мета духовно-морального виховання дошкільників.  

Християнські цінності у формуванні духовно-моральних чеснот мають 
на меті залучити дітей дошкільного віку до глибини християнського 
світогляду, розвити у них моральні почуття, особистісну позицію, у якій 
головна моральна цінність – це життя за законами християнської моралі.  

Християнські цінності – джерело базових загальнолюдських цінностей, 
їх фундамент. Вони – невід’ємна складова релігійної культури, яка є 
важливим компонентом духовної культури нації [4]. 

Слід зазначити, що духовно-моральне виховання дітей дошкільного 
віку на християнських цінностях – це комплексний процес, в якому чітко 
виступають три складові: робота з дітьми, їх батьками та вдосконалення 
власної особистості педагога – внутрішня робота над собою [1]. 

З метою дослідження рівня сформованості християнських цінностей у 
дітей старшого дошкільного віку, нами було проведене експериментальне 
дослідження, для якого були обрані такі методи дослідження: бесіди з дітьми, 
діагностичні завдання (з використанням дидактичних картинок та проведення 
бесіди за їх змістом; завдання на вирішення ситуацій морального вибору), 
також спостереження за дітьми [5]. 

Отримані результати засвідчили, що у більшої кількості дітей є певні 
уявлення про християнські цінності, але ці знання носять загальний характер, 
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їх зміст недостатньо точний і повний, діти не завжди розуміють значення 
християнських цінностей. 

Християнські цінності є складним структурним утворенням 
особистості старшого дошкільника і для того, щоб їх сформувати ми виділили 
такі педагогічні умови: 

– розробка системи роботи на основі християнських цінностей та 
органічне включення її у навчально-виховний процес; 

– робота з батьками, а саме системне залучення батьків до формування 
духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських 
цінностях; 

– підвищення духовно-морального рівня педагогів, щодо використання 
у своїй роботі християнських цінностей та роботи з батьками. 

Для реалізації першої педагогічної умови ми, розробили систему 
занять з духовно-морального виховання дітей, підібрали біблійні тексти для 
читання та ілюстрації, віршовані тексти духовного змісту, дидактичні ігри на 
розвиток духовно-моральних якостей дитини. Також ми з дітьми розглядали 
Десять Божих заповідей та дітям було прочитано текст з Біблії про 
«Створення світу» зі Старого Заповіту. Після читання, для кращого розуміння 
та засвоєння матеріалу, ми показали мультфільм про створення світу 
людського. На завершення, нами було проведено ряд дидактичних ігор для 
закріплення вивченого матеріалу. 

Для реалізації другої педагогічної умови, ми мали на меті допомогти 
батькам з’ясувати, що передусім у родині повинні зберігатись і передаватись 
моральні й духовні звичаї та цінності, а також, що саме батьки несуть 
відповідальність за якісне духовно-моральне виховання дітей тому, ми 
провели з батьками психологічний тренінг на тему: «Духовно-моральне 
виховання дітей на основі використання християнських цінностей». 

Отже, дитина матиме таке уявлення про Бога, яке подадуть їй батьки та 
вихователі. Від них залежить духовне обличчя дитини. Ось чому батьки і 
педагоги повинні бути людьми глибокої віри. Дослідження В. Москаленко 
довели, що свої перші знання про моральні норми дитина дістає від своїх 
батьків, від сімейної атмосфери, від світу її захоплень і художнього смаку [3]. 

Для реалізації третьої педагогічної умови, нами було розроблено 
лекцію для вихователів на тему: «Християнські цінності педагога». Адже, 
важливу роль у духовно-моральному вихованні дітей відіграє особистість 
вихователя, чий духовний і моральний рівень дозволяє виховати людину 
високого духовно-морального рівня. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, час 
вимагає повернення до своїх коренів і відродження в педагогічній виховній 
системі абсолютних християнських цінностей, які є основою становлення 
особистості, починаючи з дошкільного дитинства.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Подальшого вивчення потребують питання форм і методів 
формування християнських цінностей у дітей старшого дошкільного віку у 
навчально-виховному процесі сучасного дошкільного закладу; 
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індивідуального підходу до дошкільників у процесі формування 
християнських цінностей. 
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Аnnotation. The article deals with the problem of pre-school education, 
features of the formation of Christian values of the senior preschool age children; 
The pedagogical conditions of forming Christian values of preschool children are 
highlighted. It is proved that Christian values are the source of basic universal 
values and their foundation. 
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