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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Навроцька Ірина, студентка Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник: С. М. Івах, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. У сучасних соціально-культурних умовах 
висуваються досить високі вимоги до професійно-управлінської 
компетентності керівників освітніх закладів, зокрема керівника закладу 
дошкільної освіти, його педагогічної майстерності, психологічної 
грамотності, здатності оптимально реалізовувати управлінські функції, 
самостійно розв’язувати різноманітні завдання в нестандартних ситуаціях, 
ефективно взаємодіяти з учасниками педагогічного процесу. Це зумовлено 
такими основними чинниками, як зміна парадигми дошкільної освіти (перехід 
від навчально-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої моделі виховання) 
й орієнтація на освітні запити дітей і батьків, що передбачає створення різних 
типів навчальних закладів, здійснення постійного освітнього маркетингу 
(аналіз попиту на освітні послуги, формування позитивного іміджу закладу 
дошкільної освіти), упровадження педагогічних та організаційно-
управлінських інновацій. 

Отже, перед педагогічними вищими навчальними закладами стоїть 
важливе завдання підготовки професійного керівника дошкільного 
навчального закладу, який би на практиці міг забезпечити: запровадження 
інновацій в освітній процес; практичну реалізацію демократичних засад, а не 
їхній теоретичний виклад, який для кожного (від управлінця до педагога) має 
розпочатись із себе; сприятливий психологічний клімат в колективі; істотне 
зміцнення навчально-матеріальної бази. Власне йдеться про підбір та 
підготовку нової ґенерації управлінських кадрів для системи дошкільної 
освіти, які спроможні вивести її на якісно новий рівень розвитку.  

В цьому контексті надзвичайно важливим є формування у майбутніх 
керівників закладів дошкільної освіти організаційної культури. Адже вона 
забезпечує ефективну роботу закладу дошкільної освіти, забезпечує єдність і 
координування дій учасників освітньої діяльності, допомагає узгоджувати та 
приймати колективні рішення. Сформованість організаційної культури 
керівника дошкільного закладу позитивно впливає на встановлення стійких 
комунікативних зв’язків між суб’єктами управлінської діяльності, 
формування лояльності педагогічних працівників, батьків, громадськості, 
оперативне й гнучке реагування на зміни, що відбуваються в соціально-
культурному оточенні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організаційної 
культури та компетентності керівників освітньої галузі досліджують 
С. Бацмай [1], І. Гавриленко [2], Т. Махиня [6], Л. Калініна, Н. Островерхова, 
А. Остапенко [7]. Проблеми управлінської культури та компетентності 
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керівників загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів висвітлюють 
Т. Дзіговська [3], О. Зайченко [4], О. Золотаренко, М. Куницька.  

Актуальність, недостатній рівень теоретичної дослідженості та 
практичної розробленості зазначеної проблеми зумовили вибір теми нашої 
наукової розвідки, метою якої є висвітлення особливостей формування 
організаційної культури майбутніх керівників закладів дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Професіограма керівника дошкільного 
навчального закладу є певними вимогами до особистості керівника, його 
відповідності посадовим обов’язкам. До професійних якостей керівника 
закладу дошкільної освіти відносять такі, як інтелектуально-логічні: 
здатність формулювати проблему; аналізувати й порівнювати; 
виокремлювати головне та другорядне; доводити, обґрунтовувати; 
систематизувати, класифікувати; давати визначення; інтелектуально-
евристичні: генерувати ідеї; висувати гіпотези; критичність мислення, 
здатність до оцінних суджень; здатність бачити проблему та суперечності; 
здатність долати інерцію мислення; здатність переносити знання в інші 
ситуації; незалежність суджень; здатність до використання аналогій; здатність 
відмовитися від настирливої ідеї; комунікативно-творчі: акумулювання й 
використання досвіду творчої діяльності інших; здатність до співробітництва 
та взаєморозуміння; уміння організовувати творчу діяльність інших; здатність 
відстоювати свою точку зору й переконувати інших у процесі творчої 
дискусії; здатність уникати конфліктів у процесі творчої діяльності або 
успішно їх розв’язувати [2, с. 49]. 

На наш погляд, основу професіоналізму в управлінській діяльності 
становлять організаторські здібності. Такі, як уміння згуртовувати 
педагогічний колектив на досягнення загальної мети – розвиток кожної 
особистості, створення умов для повноцінної самореалізації – слугують 
невід’ємною складовою професійної компетентності керівника закладу 
дошкільної освіти. Уміння організовувати роботу педагогічного колективу 
базується на вміннях керівника освітнього закладу стимулювати розвиток 
кожної особистості, її щоденну життєдіяльність, сприяти самовихованню й 
саморозвитку учнівського колективу, контролювати й допомагати 
працівникам в організації навчально-виховного процесу, наповнювати зміст 
роботи цікавими творчими справами, розкривати творчий потенціал кожної 
особистості.  

Сутність організаційної культури полягає в тому, що керівник 
дошкільного навчального закладу має визнавати й примножувати сукупність 
цінностей, звичаїв, традицій, позицій, ідеології, знань, які існують в дитячому 
садку; виявляти високий рівень розвитку моральної свідомості й почуттів та 
контролювати дотримання співробітниками етичних правил поведінки, 
повсякденних положень, норм і припущень, заохочувати дисциплінованість, 
організованість, взаємовідповідальність усіх суб’єктів освітньої діяльності; 
налагоджувати такі міжособистісні стосунки в педагогічному колективі, які б 
створювали атмосферу взаємного ділового співробітництва з батьками, 
громадськістю, підтримували розвиток кожної дитини, її уподобань, творчих 
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нахилів, починань; об’єднувати й спиратися на досвід педагогічних 
працівників, іншого персоналу, батьків з метою реалізації головних ідей 
особистісно зорієнтованого навчання і виховання дошкільнят. 

У процесі підготовки майбутніх керівників закладів дошкільної освіти 
засвідчили свою ефективність інтерактивні технології навчання й виховання, 
участь студентів у навчальних проектах, дискусіях, круглих столах, 
презентаційних сесіях, майстер-класах, розв’язанні професійних ситуацій. 
Загалом розвитку організаційної культури в студентів позитивно сприяла 
доброзичлива атмосфера ділової співпраці й партнерських стосунків між 
викладачами і керівниками, вихователями дитячих садків.  

Зазначимо, що позитивно впливає на розвиток організаційної культури 
майбутніх керівників закладів дошкільної освіти проходження організаційно-
методичної практики. Під час неї студенти мають змогу оцінити свій стан 
сформованості організаційної культури як майбутнього керівника з 
планування, контролю, інформаційно-комунікаційного забезпечення, а в 
процесі роботи з діловою документацією – аналізувати систему планування, 
досвід організації співпраці з громадськістю, дотримання ділового етикету, 
розпорядницькі документи, протоколи засідань педагогічних рад, нарад при 
завідувачеві й інших ділових нарад, а також складати план роботи керівника 
на тиждень, моделювати систему інформаційного забезпечення управління 
дошкільним навчальним закладом. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, перед 
педагогічними ВНЗ стоїть важливе завдання підготовки професійного 
керівника закладу дошкільної освіти, який би на практиці міг згуртовувати 
колектив на реалізацію творчих завдань виховання і розвитку дитини-
дошкільника, використовуючи при цьому безцінні пласти педагогічної 
спадщини, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та 
перспективного педагогічного досвіду.  
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освіти, організаційна культура. 

Annotation. The article describes the components of the organizational 
culture of future managers of pre-school establishments. Effectiveness of interactive 
learning and education technologies, participation of students in educational 
projects, discussions, round tables, presentation sessions, master classes, solving 
professional situations, as well as passing organizational and methodological 
practice have been proved in the process of pre-school educational institutions 
future managers training.  

Key words: training of future managers, institution of preschool education, 
organizational culture. 

 
 

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБОМ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 

 

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

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

 

Постановка проблеми. Проблема формування пізнавальної 
активності дошкільників – одна з найактуальніших у теорії і практиці 
дошкільного виховання, оскільки активність є необхідною умовою 
формування розумових якостей дошкільників, їх самостійності та 
ініціативності.  

Формуванню у дошкільників умінь і навичок розумової діяльності 
сприяють заняття з художньої праці. Засвоюючи елементарні уявлення про 
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властивості різних матеріалів, дитина пізнає, що з них можна виготовити речі, 
використовуючи для цього різноманітні інструменти, способи з’єднання 
деталей. У процесі засвоєння знань у дітей формуються способи сприймання, 
розвиваються пізнавальні процеси. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пізнавальна активність 
визначається як стан, що передує діяльності і породжує її, як міра діяльності, 
як риса, якість особистості, як умова розвитку та результат виховання 
(Дж. Брунер, Л. Венгер, Л. Виготський, Д. Годовікова, М. Лісіна, М. Мухіна, 
С. Рубінштейн, К. Щербакова).  

Серед показників прояву пізнавальної активності у психолого-
педагогічній літературі вченими визначено: захопленість вивченням 
матеріалу, зосередженість, увага (К. Щербакова); яскраво виражене 
прагнення виконувати складнi завдання (Д. Богоявленська, М. Матюшкiн, 
К. Щербакова); прояв самостійності у доборі засобів, способів дій, досягненні 
результату, здійсненні контролю (К. Щербакова); емоційне ставлення до 
предмета, постійне прагнення до нього (Д. Годовiкова). 

В наукових дослідженнях розглядалися історичні, теоретичні, 
методичні аспекти ручної, художньої праці (Г. Бєлєнька, З. Борисова, 
Н. Голота, Т. Єськова, В. Ждан, Л. Калуська, В. Колеснікова, О. Кононко, 
В. Котирло, Н. Кот, Н. Луцан, С. Матвієнко, М. Машовець, В. Нечаєва, 
Л. Образцова, Н. Пиш’єва, Т. Поніманська, Н. Рогальська та ін.).  

Мета статті: висвітлення змісту педагогічної роботи з формування 
пзнавальної активності у дітей дошкільного віку засобом художньої праці. 

Виклад основного матеріалу. Пізнавальна активність дитини-
дошкільника – така активність, яка формується і розвивається на базі 
пізнавальної потреби у різних видах діяльності, забезпечує формування 
цілісного уявлення про оточуючий світ і характеризується наявною 
пізнавальною орієнтацією, ініціативою, самостійністю дитини, допитливістю 
та оригінальністю [1, с. 7, 8].  

Пізнавальна активність відіграє важливу роль у будь-якому 
пізнавальному процесі, є вирішальною умовою успішної діяльності дитини та 
її розвитку в цілому.  

На початковому етапі формування пізнавальної активності в дітей 
старшого дошкільного віку педагогічний вплив спрямовується на 
забезпечення динаміки рівня пізнавальної активності дітей. 

Збагачення досвіду пізнавальної діяльності у формуванні пізнавальної 
активності дітей старшого дошкільного віку відбувається на заняттях. У 
процесі занять діти ознайомлюються з властивостями різних матеріалів, з 
якими можуть зустрічатися в домашньому користуванні – паперу, картону, 
ниток, фарби, клею, тканини тощо. Засвоюючи елементарні уявлення про 
властивості різних матеріалів, дітям пояснюють, що з них можна виготовити 
речі, використовуючи для цього різноманітні інструменти, способи з’єднання 
деталей (приклеювання, пришивання, плетіння тощо).  

Особливе значення у формуванні пізнавальної активності дітей має 
експериментування дитини із різними матеріалами для ручної праці (папір 
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різних видів, тканина, природний матеріал, синтетичний використаний 
матеріал, тісто тощо).  

Джерелом розвитку довільної уваги для дошкільника є інструкції 
дорослого на заняттях і в повсякденному спілкуванні. Організація роботи за 
коментарем вихователя полягає у тому, що вихователь по черзі показує 
конструкції деталей, демонструє прийоми виготовлення та з’єднання деталей, 
порядок обробки виробу, використання за призначенням.  

Систематичному, планомірному, послідовному використанню 
педагогічного потенціалу художньої праці для формування пізнавальної 
активності сприяє своєчасне навчання умінь вносити суттєві зміни в характер 
творчої діяльності.  

Створюючи умови для пізнавальної активності дітей, використовують 
ігри, які виховують вміння групувати, узагальнювати предмети за певними 
ознаками; вимагають від дітей вміння відрізняти реальні явища від 
нереальних, помічати алогізм, робити правильні висновки, розуміти гумор; 
виховують вміння володіти собою, увагу, винахідливість, кмітливість; ігри-
спостереження за тваринами, птахами, рослинами, досліди; вправи, 
проблемні запитання, ігри, діалог, показ, пояснення, ситуації-несподіванки, 
сюрпризні моменти. 

Змістом наступного етапу роботи з формування пізнавальної 
активності є забезпечення інтеграційного комплексу найбільш ефективних 
форм, методів і прийомів формування пізнавальної активності у процесі 
художньої праці. На заняттях з художньої праці вихователь вчить дітей 
формулювати різні за складністю задуми та втілювати їх за допомогою 
технічних прийомів художньої праці, добору різноманітних матеріалів для 
роботи, за допомогою використання засобів втілення художнього образу.  

Для розвитку аналітичного сприймання звертають увагу на осмислення 
художніх засобів творів мистецтва: колір та його відтінки; форму виробу, 
його фактуру й текстуру, виразність ліній. Дітей навчають таких основних 
засобів виразності твору, як ритм, симетрія, формують уміння оком 
сприймати художній образ, вчать розрізняти характерні особливості кожного 
кольору, сприяють розвитку емоційної чутливості дітей на кольоровий образ, 
вчать розуміти його зміст. Формуючи вміння розповідати про свої художні 
враження, дітей вчать використовувати образні порівняння та надавати оцінку 
творам мистецтва.  

Для формування пізнавальної активності використовують підготовчі, 
комбіновані, комплексні, творчі, практичні заняття.  

Так, на комбінованому занятті діти уточнюють знання про розкрій 
тканини (ознайомлення із шаблоном), обговорюють, обмінюються думками 
про специфіку даної роботи, можливості застосування умінь розкроювання та 
використання шаблону в пошитті м’якої іграшки, створенні конструкцій на 
основі розкрою інших матеріалів. Практичну частину заняття становлять 
ігрові вправи «Маленькі кравці», «Наше ательє» тощо.  

Різноманітні досліди, моделювання та конструювання розвивають у 
дітей практичне мислення, спостережливість, увагу до деталей і вміння 
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використовувати їх у конкретних ситуаціях, навички дослідження 
властивостей об’єктів тощо.  

Добре продумані творчі завдання (зміни, знайди інше розв’язання, 
придумай) спонукають до використання набутих знань, умінь, навичок у 
предметах, виготовлених з власної ініціативи. Для розвитку пізнавальної 
активності старших дошкільників елемент новизни, незавершеності має бути 
присутній на кожному занятті [2].  

Методично грамотно розроблена організація практичної діяльності 
дітей, яка потребує активної розумової діяльності, сприяє виробленню таких 
важливих якостей мислення, як: гнучкість, конструктивність, варіативність. 
Така організація діяльності активно формує пізнавальні інтереси, і, з 
урахуванням вікових особливостей дітей, значно ефективніше сприяє їхньому 
інтелектуальному розвитку [3, с. 81].  

Для ефективної організації самостійних занять дітей художньою 
працею вихователь спрямовує увагу дітей на можливість збагачення їхніх 
творчих робіт новими ідеями у розкритті образу, використання 
конструктивних прийомів тощо.  

На наступному етапі роботи з формування пізнавальної активності 
створюють можливості для розширення, поглиблення та варіативного 
застосування дітьми свого пізнавального досвіду.  

Операцiйно-дiєву активність (пов’язану з виконанням різних видів 
розумових дій у внутрішньому плані) стимулюють за допомогою 
різноманітних мисленнєвих перетворень (дії): перегрупування початкових 
елементів, розчленовування та з’єднування елементів у ціле та інші. Образні 
(наочні), понятійні (абстрактні) та практичні (діяльнісні) компоненти 
мисленнєвої діяльності активізують правильно поставленими перед дитиною 
завданнями, поєднанням практичних дій у галузі художньої праці з 
виконанням мисленнєвих операцій.  

Вихователь аналізує результативність праці, характеризує творчі 
здобутки кожної дитини стосовно виконаної нею роботи. Після проведеного 
оцінювання дошкільники можуть організувати міні-виставку робіт, 
використати роботи в іграх-драматизаціях, у сюжетно-рольових іграх, 
розвагах тощо.  

Педагогічне керівництво художньо-продуктивною працею дітей у 
вільний час змінюється від показу способів дій до розвитку самостійності, 
ініціативи у виборі матеріалів та втіленні задуму творчої роботи.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у процесі 
залучення дітей старшого дошкільного віку до художньої праці від етапу до 
етапу закріплюються позитивні тенденції пізнавальної активності: 
збагачується пізнавальна орієнтація дошкільників; уміння самостійно 
організовувати пізнавальну діяльність; об’єднання за інтересами і спільний 
прояв допитливості. Одержання задоволення від спілкування з оточуючими у 
пізнавальній діяльності сприяє виникненню у дошкільників оригінальних 
ідей, нестандартних підходів до розв’язання різноманітних завдань.  
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Анотація. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми формування пізнавальної активності дошкільників. Висвітлюється 
роль художньої праці у розумовому вихованні дитини. Охарактеризовано 
форми і методи формування пізнавальної активності засобом художньої 
праці. 

Ключові слова: пізнавальна активність, художня праця, формування, 
засоби, дошкільники. 

Annotation. Psychological and pedagogical literature on the problem of 
forming the preschool children cognitive activity was analysed. The role of art work 
in the child mental upbringing was defined. Forms and methods of forming the 
preschool children cognitive activity by means of art work were characterized.  

Key words: cognitive activity, art work, forming, means, preschool children. 
 

 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У 

ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
 

Нікітіна Яна, студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: С. О. Мисник, викладач кафедри психології. 
 

Постановка проблеми. У дошкільному віці спілкування виступає 
одним із головних чинників формування особистості дитини. Саме розвиток 
комунікативних навичок сприяє формуванню гідного громадянина 
суспільства. У зв’язку з цим зростає увага до проблеми оптимізації 
міжособистісних стосунків і досягнення взаєморозуміння в процесі 
спілкування в дошкільному віці. Уміння дитини позитивно спілкуватися 
дозволяє їй комфортно жити в суспільстві людей; завдяки спілкуванню 
дитина не тільки пізнає іншу людину, а й саму себе.  

Необхідність виховання гендерних взаємин підростаючого покоління 
визначена як пріоритетна складова виховного процесу та відображена в 
нормативно-правових документах України: Конституції України, Законі 
України, «Про освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок», Законі України «Про дошкільну освіту». Незважаючи на 
підвищену увагу держави до проблеми виховання ґендерних взаємин 
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підростаючого покоління та його актуальність в загальному контексті 
психолого-педагогічних досліджень науковців, проблема ґендерних 
особливостей комунікативних навичок в дошкільному віці відноситься до 
однієї з найменш розробленої у вітчизняних дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні педагоги і 
психологи визнають актуальність проблем, пов’язаних із розвитком 
комунікативної діяльності дошкільника.  

Проблема комунікативних навичок особистості не є новою для 
психологічної науки, її досліджували: А. В. Батаршев, В. Л. Дранков, 
А. А. Кідрон, В. П. Казміренко, Л. М. Карамушка, Я. Л. Коломінський, 
Л. А. Лукаш, Г. Міллер, К. Роджерс та ін. Так, Г. С. Васильєв, К. К. Платонов, 
М. Форверг розуміють комунікативні навички як здібності до побудови 
міжособистісних стосунків, які виявляються в уміннях суб’єкта вступати в 
соціальні контакти. В. В. Гаркуша, П. А. Гончарук, С. Д. Максименко, 
Р. С. Нємов вважають, що комунікативні навички особистості 
характеризуються вмінням легко й швидко встановлювати ділові й товариські 
контакти з людьми, прагненням до розширення сфери спілкування, до участі 
в суспільних і групових заходах тощо. Ґендерний вимір проблем розвитку 
комунікативних навичок викликає сьогодні великий інтерес у дослідників. 
Методологічні основи ґендерних досліджень знаходять адекватне підґрунтя у 
вітчизняній психології: теоретико-експериментальне вчення Б. Г. Ананьєва 
про людину (вивчення статевих характеристик як індивідуальних 
властивостей індивіда і їх зв’язок із особливостями його соціальної 
поведінки), культурно-історична концепція Л. С. Виготського (залежність 
рівня розвитку від соціокультурної ситуації) [1; 3]. 

Мета статті: поглиблення знань щодо ґендерних особливостей 
розвитку комунікативних навичок дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Питання ґендерних особливостей 
комунікативної сфери особистості дошкільника перебуває в центрі уваги 
вчених. Відомо, що моделі і пріоритети ґендерної соціалізації хлопчиків і 
дівчаток відрізняються, а в традиційних культурах навіть полярні. В 
результаті ґендерної соціалізації хлопчики і дівчатка опановують певні якості, 
які утворюють різні типи ґендерної ідентичності (С. Бем, Е. Гіденс, 
І. С. Кльоціна, Є. Р. Ярська-Смирнова). Складність вивчення компонентів 
ґендерної ідентичності особистості дітей дошкільного віку пов’язана з тим, 
що традиційні зразки маскулінності та фемінності в сучасних умовах багато в 
чому змінилися і продовжують змінюватися. Це створює серйозні труднощі 
для дитини, яка намагається інтегрувати у власній особистості різні соціальні 
ролі, зразки поведінки і риси.  

Виявити ґендерні ознаки комунікативних навичок можливо, як 
стверджують фахівці, лише шляхом їх детального опису за певними 
характеристиками, насамперед виявом здатності до реалізації ймовірних 
контактів, комунікативної привітності, товариськості, комунікативної 
емоційності, здатності до підтримки комунікативного контакту, виявом 
характеру виходу з комунікативного контакту, комунікативним 
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демократизмом, комунікативною самопрезентацією, етикою спілкування, 
комунікативним тиском, комунікативним контролем, тематичною 
зумовленістю спілкування, дискусійністю, вибором кола спілкування й типу 
співбесідника, орієнтацією на співбесідника, фізичним контактом, 
співвідношенням вербального й невербального спілкування, жестикуляцією, 
мімікою, гучністю, темпом спілкування тощо [2]. 

З метою поглиблення знань щодо ґендерних відмінностей 
комунікативних навичок дітей, з дошкільниками було проведено дослідження 
в межах реалізації психолого-педагогічного проекту «Формування 
громадянина у дошкільному віці». Вибірку склали 26 дітей п’ятого року 
життя Глухівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Фіалка». 

Для експериментального дослідження була розроблена дослідницька 
програма, яка передбачала з’ясування рівня розвитку комунікативних навичок 
дошкільників, через такі залежні змінні: бажання вступати в контакт, уміння 
організовувати спілкування, частота виникнення конфліктних ситуацій, 
наявність лідерських якостей, уміння знаходити компроміс. 

Для досягнення мети дослідження використовувались бесіда, 
спостереження та модифікована методика на виявлення рівня сформованості 
комунікативних навичок дошкільників «Рукавичка» Т. А. Рєпіної. За 
допомогою даного діагностичного інструментарію, вдалося простежити за 
певними особливостями комунікативного процесу дітей дошкільного віку, а 
також виявити ґендерні відмінності дітей даного віку. За результатами 
спостереження за поведінкою дітей у спілкуванні з дорослими та дітьми, яке 
супроводжує всі види діяльності (ігрова, пізнавальна, художньо-творча, 
предметно-практична), були отримані наступні результати (див. табл. 1). 

У цілому можна констатувати, що у 60,6% дівчаток і лише 28,6% 
хлопчиків виявлено високий рівень прояву комунікативних навичок. Цим 
дітям характерна стійкість мотивів спілкування з дорослими і ровесниками, 
значна кількість контактів, ініціативність, активність взаємодії з людьми, що 
поруч. Вони володіють різноманітними невербальними засобами взаємодії. У 
них добре сформовані ввічливі форми спілкування. Мовлення цих дітей 
зв’язне, висловлювання логічні, наявні творчі розповіді.  

Середній рівень прояву комунікативних навичок спостерігається у 
27,3% дівчаток і 46,4% хлопчиків. Для них характерним є ситуативні прояви 
особистісних, ділових, пізнавальних мотивів спілкування з дорослими 
однолітками, що не стало стійким, стабільним механізмом, який спонукає до 
особистої ініціативи при долученні до мовленнєвої взаємодії. Відсутність 
активності в комунікації, знання ввічливих форм спілкування, але не як 
керівництво до дії. Бідність лексики, граматичних, звукових утворень, що 
використовуються для досягнення взаєморозуміння у мовному спілкуванні. 
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Таблиця 1  

Рівні прояву комунікативних навичок у дітей дошкільного віку 

Критерії 

комунікативних 

навичок 

Рівень прояву комунікативних навичок (у %) 

Дівчата Хлопці 
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1. Бажання вступати в 
контакт 

81,8 18,2 0 35,7 50 14,3 

2. Уміння організовувати 
спілкування 

81,8 18,2 0 14,3 71,4 14,3 

3. Частота виникнення 
конфліктних ситуацій 

18,2 27,3 54,5 35,7 21,4 42,9 

4. Наявність лідерських 
якостей 

63,6 27,3 9,1 14,3 57,1 28,6 

5. Вміння йти на 
компроміс 

36,3 54,6 9,1 14,3 50 35,7 

6. Рівень знань норм 
поведінки та спілкування 
з однолітками й 
дорослими 

 
81,8 

 
18,2 

 
0 

 
57,1 

 
28,6 

 
14,3 

 
Слід зауважити, що чверть досліджуваних хлопчиків та 12% дівчаток 

мають низький рівень сформованості комунікативних навичок, що 
проявляється у не сформованості мотивів спілкування з дорослими та 
ровесниками. У них виявлені труднощі при долученні до мовленнєвої 
взаємодії. Спостерігається безініціативність під час ведення діалогу, 
мимовільне використання експресивних, невербальних засобів комунікації 
при невмінні «читати» їх у партнерів по спілкуванню. Мовлення 
характеризується бідністю лексики, граматичною неправильністю, побудова 
фраз однотипна, творча розповідь відсутня. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 
дослідження дає змогу стверджувати, що вже в дошкільному віці відбувається 
розвиток усіх сфер спілкування та статево-рольової ідентифікації. Саме цей 
факт знаходить відображення у різниці прояву комунікативних навичок та їх 
залежності від гендерної приналежності дошкільника. Врахування ґендерних 
особливостей комунікативних навичок є головною умовою успішного та 
гармонійного розвитку дітей дошкільного віку 

У подальшому, маємо на меті розробити та впровадити програму 
розвитку щодо покращення рівня комунікативних навичок дошкільників, 
окремо для дівчаток та хлопчиків. 
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Анотація. У статті викладено дослідження проблеми ґендерних 
особливостей комунікативних навичок дітей дошкільного віку, які 
виявляються у наступному: структурі спілкування, до якої належить процес 
засвоєння мови та якість мовлення; меті спілкування, яка у хлопців та 
дівчат різна; різному прояву емоційності спілкування; стратегії поведінки 
при конфлікті. 

Ключові слова: гендерні особливості, дошкільний вік, комутативні 
навички, спілкування. 

Annotation. The article deals with the research of the gender features of 
communicative skills of preschool children, which are manifested in the following: 
in the structure of communication, which includes the process of language 
acquisition and speech quality; in the purpose of communication, which is different 
between boys and girls; in different manifestations of emotional communication; in 
the strategy of conflict behavior. 

Key words: gender features, preschool age, communicative skills, 
communication. 
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СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Нікітчук Наталія, 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. Проблема розвитку дитячого мислення є 
предметом наукового дослідження психологів і педагогів протягом багатьох 
років. Сучасна концепція загальної освіти на перше місце ставить ідею 
розвитку особистості дитини, формування її творчих здібностей, виховання 
важливих особистісних якостей. У вступному слові до «Концепції розвитку 
освіти України на період 2015-2025 років», Міністр освіти і науки Лілія 
Гриневич наголошує, що за експертними прогнозами у 2020 році найбільш 
затребуваними на ринку праці будуть уміння навчатися впродовж життя, 
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 
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спілкуватися в багатокультурному середовищі. Досягти цього спроможні 
високодуховні, творчі особистості, виховувати яких потрібно починати ще із 
дитячих років.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даний час накопичений 
і узагальнений багатий матеріал з розвитку творчого мислення у дітей 
дошкільного віку в працях зарубіжних та вітчизняних учених, таких як 
Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Гальченко, М. Дьяченко, 
Е. Єрмакова, О. Запорожець та інших. 

За загально прийнятою думкою вчених творче мислення дає 
принципово нове рішення проблемної ситуації, що приводить до нових ідей і 
відкриттів. Духовне мислення (за В. Пликіним) дозволяє відтворити у 
свідомості людини причинно-наслідкові зв’язки будь-яких ситуацій. Розвиток 
духовно-творчого мислення спрямує життєдіяльність особистості на 
створення нових об’єктів та якостей, схем поведінки й спілкування, нових 
образів та знань. 

Дошкільне дитинство – це невеликий відрізок часу у житті людини. Та 
за цей час дитина набуває значно більше, ніж за все подальше життя. 
Можливості маленької людини великі. Шляхом спеціально організованого 
навчання та виховання можна сформувати у сучасних дошкільників як 
громадян смарт-суспільства такі знання та вміння, які раніше вважалися 
доступними лише дітям значно старшого віку. Вчені Г. Балл, І. Бех, 
Л. Вербицька, Н. Вишнякова, І. Зязюн, Н. Павлик, Е. Помиткін, С. Репетій, 
І. Шванєва та інші вважають, що розвиток особистісних творчих якостей 
людини корелює із розвитком її духовності.  

Мета статті: обґрунтувати необхідність розвитку духовно-творчого 
мислення в дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом виховання дитина засвоює 
вироблені людством логічні форми, правила мислення, долучається до 
духовного коріння свого народу, розвиває свій духовний потенціал, 
креативність. Дитина поступово привчається правильно будувати судження, 
правильно співвідносити їх одне з одним, робити обґрунтовані висновки. 

У сучасній науці велику увагу приділяють вивченню духовно-творчого 
мислення та продуктам які створені за допомогою нього.  

Духовно-творче мислення будь-яких ситуацій дозволяє бачити 
причинно-наслідкові зв’язки і винаходити нестандартні і нові методи їх 
розв’язання [5]. 

В основі духовного мислення лежить духовна креативність, як 
нестандартне творче мислення. Як зазначає С. Репетій для розвитку духовної 
креативності особистості потрібне поєднання духовного і логічного 
мислення, яке дозволяє голограмно бачити причинно-наслідкові зв’язки 
різних ситуацій, розуміти дуальність світу. Автор вважає, що причини будь-
якої ситуації знаходиться у духовному вимірі, у фізичному – її наслідок. 
«Вирішення проблеми, прийняття рішення з урахуванням означеної думки 
сприяє духовному самопізнанню, самотворенню, самовдосконаленню 
особистості і, як наслідок, продуктивній творчій життєдіяльності». Автор 
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вважає, що духовна креативність, як і духовний потенціал дається людині від 
народження [4, c. 84]. 

На думку американських психологів Дж. Гілфорда, С. Медніка, 
Е. Торренса та інших, креативність в своїй основі має такі параметри 
мислення: оригінальність, гнучкість, продуктивність, асоціативність. 

Оригінальність мислення – новизна, самобутній творчий характер 
розумової діяльності, уміння аналізувати проблему, знайти її рішення 
нестандартними, нетривіальними засобами. 

Гнучкість мислення виявляється в умінні швидко змінювати свої дії 
при зміні ситуації. 

Продуктивність мислення найповніше виявляється в інтелектуальних 
здібностях людини, її творчому потенціалі. Творчі можливості дістають вияв 
у швидкому темпі засвоєння знань, у широті їх перенесення в нові умови, в 
самостійному оперуванні ними. 

Асоціативність мислення. Асоціативне мислення допомагає творчому 
оригінально «зв’язувати» і класифікувати предмети та явища, що, у свою чергу, 
призводить до унікальних ідей, одна з яких може виявитися геніальною [2]. 

Таким чином, творче мислення надається від народження, і вимагає від 
дитини певних задатків, розвиваючи які, вона може стати щасливим 
власником свіжих ідей і унікальних предметів. Розвиток мислення у дітей 
відбувається, не стихійно. Ним керують дорослі, виховуючи і навчаючи 
дитину. Спираючись на досвід, наявний у дитини, дорослі передають їй 
поняття, до яких вона не змогла би додуматися самостійно, і які склалися в 
результаті розвитку цивілізацій та наукових досліджень багатьох поколінь [1]. 

Серед методів розвитку духовно-творчого мислення перевагу варто 
надавати іграм та ігровим вправам: організовувати в дитячому садку і 
родинах творчі ігри (сюжетно-рольові, драматизації за літературними 
творами, конструкторсько-будівельні), складання з дітьми розповідей – 
міркувань духовної тематики, розробляти і вводити у повсякденне ділове й 
особистісне спілкування з вихованцями дидактичні ігри і вправи, проблемно-
пошукові ситуації не тільки інтелектуального, а й морального, духовно-
ціннісного, художньо-естетичного, творчого спрямування. Щоб виховати 
творчу високоморальну духовну особистість, батьки і вихователі повинні 
бути взірцем для неї. Тільки у високо духовному середовищі розвиваються 
внутрішні якості та креативність дитини [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналізуючи різні 
підходи до визначеної проблеми можна зробити висновки про те, що 
розвиток духовно-творчого мислення у дітей дошкільного віку має важливе 
значення. Дитина набуває ряд нових знань про навколишню дійсність і разом 
з тим навчається аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати свої 
спостереження, тобто виконувати найпростіші розумові операції. 
Цілеспрямоване і систематичне використання системи методів із включенням 
дидактичних ігор, підвищуватиме рівень розвитку духовно-творчого 
мислення дітей старшого дошкільного віку. Подальші пошуки вирішення 
означеної проблеми можна спрямувати на використання інших видів 
діяльності дошкільників.  

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Постановка проблеми. Дошкільний вік – це період активного 
засвоєння дитиною розмовного мовлення, становлення і розвитку всіх сторін 
мовлення: фонетичної, лексичної, граматичної. Рідна мова посідає унікальну 
роль у становленні особистості людини. Будучи найважливішим засобом 
людського спілкування, пізнання дійсності, мова служить основним каналом 
залучення людини до цінностей духовної культури, а також є необхідною 
умовою виховання і навчання. Розвиток усного монологічного мовлення в 
дошкільному дитинстві закладає основи успішного навчання в школі [1, с. 18]. 
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Комп’ютер у закладі дошкільної освіти стає не окремим навчальним 
ігровим пристроєм, а універсальною інформаційною системою, здатною 
поєднатися з різними напрямами освітнього процесу, збагатити їх і докорінно 
змінити розвивальне середовище закладу дошкільної освіти в цілому [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняні та зарубіжні 
дослідження з використання комп’ютера в дитячих садках переконливо 
доводять не тільки можливість і доцільність його застосування, але й 
особливу роль комп’ютера в мовленнєвому розвитку дитини та взагалі 
всебічному її розвитку, де зокрема важливу роль відіграє мультимдійна 
презентація [3]. Б. Ломов, О. Тихомиров, Л. Бабанін наголошують на тому, 
що комп’ютер варто розглядати як могутній засіб підвищення ефективності 
навчання та психічного розвитку людини. 

Мета статті: обґрунтувати використання мультимедійних презентацій 
у навчанні дошкільників рідної мови як психолого-педагогічну проблему. 

Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна презентація – це файл, у 
якому матеріали зібрані та подані в зручному для сприйняття вигляді із 
застосуванням різних мультимедійних ефектів. Файл презентації складається 
з окремих кадрів або слайдів, тобто електронних сторінок. Ці слайди можна 
не тільки виводити на екран комп’ютера чи спеціального проектора під час 
виступу, а й роздрукувати на папері або прозорій плівці. Презентація, як 
комп’ютерний документ, створений програмними засобами, є послідовністю 
слайдів, що змінюють один одного. 

Мультимедійна презентація для дітей дошкільного віку має свою 
специфіку. Через те, що у дітей відсутня навичка читання або сформована 
слабо, презентація має містити мінімум текстової інформації. Текстовий 
матеріал може бути представлений у вигляді назв слайдів або коротких 
запитань до слайда. Літери повинні бути великими, легко читатися, 
контрастними відносно фону, щоб діти, які навчаються читати, могли 
самостійно прочитати слова. Основний зміст слайдів має бути, насамперед, з 
аудіовізуального ряду, відео, добірки фотографій або серії предметних 
картинок, що найкращою мірою відповідає наочно-образному мисленню 
дітей дошкільного віку [2]. 

Навчання дітей рідної мови у наочній формі за допомогою мультимедіа 
значно полегшує процеси сприймання, оскільки, інформація, яка надходить до 
мозку від органів зору (оптичним каналом), не потребує перекодування, вона 
закріплюється в пам’яті дитини легко, швидко і міцно [4, c. 170].  

Під час сприймання екранної інформації та її засвоєння зорові 
враження асоціюються з уявленнями про дійсні предмети, явища та процеси. 

Дитяча вікова фізіологія в молодшому дошкільному віці (3-4 роки) 
характеризується тим, що в дітей ще зберігається тісний взаємозв’язок 
зорового сприйняття і рухових дій. Маніпулятивна діяльність з об’єктом 
обмацування, на даному етапі розвитку дитини, ще є необхідним чинником 
зорового впізнання. При даному рівні розвитку зорового сприйняття 
застосування мультимедійних презентацій не є необхідним засобом навчання, 
вимагає більш ретельного відбору матеріалу при розробці презентації, не дає 
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змоги дати найбільш повне уявлення про досліджуваний об’єкт. До кінця 
дошкільного віку (приблизно з 6 років) зорове сприйняття стає більш 
організованим і систематичним, сприяє усвідомленому формуванню цілісного 
зорового образу, передбачає аналіз та обробку зорової інформації 
асоціативними відділами кори головного мозку. У цьому ж віці підвищується 
довільність уваги. Це розкриває більш широкі можливості для використання 
інформаційних ресурсів на заняттях з дітьми старшого дошкільного віку [2]. 

Мультимедійні презентації, розроблені для узагальнюючих занять за 
темами «Класифікація одягу: зимова, літня, міжсезонна», «Усі професії 
гарні», дають змогу найбільш ефективно використовувати навчальний час на 
занятті, спитати більшу кількість дітей під час фронтального опитування, 
повною мірою систематизувати і узагальнити знання дітей за даними темами.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання 
мультимедійних презентацій на заняттях з навчання дітей рідної мови 
найкращим чином відповідає психофізіологічним особливостям сприйняття 
інформації, створює передумови до формування у дітей мотивації 
пізнавальної діяльності, ефективної активізації і засвоєння знань, 
раціонального використання тимчасових рамок заняття. У з’ясуванні переваг 
мовленнєвих занять із використанням мультимедійних презентацій в програмі 
Power Point ми і вбачаємо перспективи наших подальших наукових розвідок.  
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Постановка проблеми. Пішохідні переходи за межі закладу 
дошкільної освіти мають велику цінність для зміцнення здоров’я дітей і 
формування рухових умінь: навичок бігу, ходьби, метання, підлізання, 
стрибків та інших рухів. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим повітрям, 
сонцем підвищує захисні реакції організму дітей, загартовує їх. Навколишня 
природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні 
почуття дітей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для розв’язання завдань 
фізичного виховання дітей (оздоровчих, освітніх, виховних), які реалізуються 
протягом усього періоду перебування дитини в дошкільному навчальному 
закладі слід залучати всі сприятливі чинники, зокрема сили природи. 
Раціональна організація системи фізичного виховання також передбачає 
використання різноманітних організаційних форм, зокрема використання 
пішого переходу. [1; 3; 4]. Питання організації і проведення пішої прогулянки 
в дошкільних навчальних закладах розкриті в працях Т. Дмитренко, 
Н. Пангелової, Д. Мазохи.  

Аспекти оптимізації рухової активності дітей старшого дошкільного 
віку в процесі пішого переходу досліджувала Т. Круцевич. Виходячи із 
сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, переконуємося у 
необхідності активізації діяльності дитини, у процесі якої відбувається 
розвиток особистості й удосконалюються її рухові здібності. Підтвердженням 
цього слугують твердження О. Кононко, що одним із важливих орієнтирів на 
шляху реалізації особистісно-орієнтовної, гуманістичної моделі освіти є 
впровадження в практику принципу активності, тобто сприйняття дитини як 
активного суб’єкта діяльності, а педагога – як його провідника у зовнішньому 
та внутрішньому світах [2]. 

Враховуючи проаналізовані твердження науковців, можна впевнено 
стверджувати, що важливим засобом активізації рухової діяльності дитини 
дошкільного віку є піші переходи. Проблема їх використання в процесі 
фізичного виховання дошкільників була предметом дослідження багатьох 
вчених (Е. Адашкявичене, Е. Вільчковського, Л. Волошиної, Т. Дмитренко, 
О. Курка, Т. Осокіної, С. Цвека та ін.). За твердженням науковців, піші 



25 

переходи є одним з ефективних засобів фізичного виховання, формування у 
дітей дошкільного віку рухових умінь та навичок.  

Мета статті полягає в розкритті значення піших переходів як засобу 
формування рухових умінь та навичок у дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Завдання та зміст фізичного виховання 
в дошкільних навчальних закладах визначаються вимогами Базового 
компонента дошкільної освіти в Україні, чинними основними та додатковими 
програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку 
«Зернятко», «Я у Світі», «Українське дошкілля», «Дитина», «Малятко», 
«Дитина в дошкільні роки». 

Крім державних загальнодидактичних програм, у яких презентовано 
всі розділи освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, існує ряд 
тематичних (парціальних), присвячених одному напряму роботи з дітьми, 
альтернативних, авторських, експериментальних програм з фізичного 
виховання, наприклад «Здоровий малюк» Е. Вільчковського [6].  

Пішохідні прогулянки та екскурсії за межі дошкільного закладу 
презентуються сучасними ЗДО як вид дитячого туризму. У походах та 
переходах, як правило, комплексно реалізуються екологічні, краєзнавчі, 
тренувальні, оздоровчі та туристичні завдання. 

Піші переходи дають змогу коригувати розвиток рухової сфери: 
вправляти дошкільників у виконанні основних рухів, спортивних та рухливих 
ігор. Проведення піших переходів сприяє формуванню позитивних морально-
вольових якостей, зокрема сприяє формуванню здатності прогнозувати 
результати власної діяльності та поведінки, створює умови для розвитку 
прагнення пізнати навколишній світ, самих себе, свої можливості [4]. Саме 
завдяки різноманітності змагань, ігор, загартуванню, позитивному 
емоційному сприйняттю природи піші переходи є ефективною формою 
організації оздоровлення і фізичного виховання дітей. 

Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей 
дотримуватись дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на 
вулиці. Також потрібно вирішувати освітні завдання: ознайомлення з 
архітектурою будинків, породами дерев, поряд з якими проходять діти тощо. 
Тому метою пішохідних переходів є удосконалення рухових навичок та 
комплексний розвиток рухових якостей у природних умовах (парк, ліс, берег 
річки), навчання дітей орієнтуватися на місцевості. 

Пішохідні прогулянки можуть організовуватись протягом усього року. 
Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних прогулянок за 
межі дошкільного навчального закладу. Для молодших дошкільників 
прогулянки в один кінець мають тривати 15-20 хвилин, для середньої – 20-25 
хвилин, а для старшої – 30-40 хвилин. З метою запобігання перевтоми, варто 
зупинятися для відпочинку на 2-3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під 
час піших переходів діти мають змогу закріпити й удосконалити рухові 
вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку й збігти з неї, 
пройти по поваленому дереву, по м’якому сипучому піску, перестрибнути з 
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каменя на камінь тощо. Це дає змогу розвивати у дошкільників спритність, 
швидкість, витривалість та інші фізичні якості [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналізуючи 
значення піших переходів можна зробити висновок про те, що їх організація у 
дошкільному навчальному закладі є не тільки цікавою формою дозвілля 
дітей, а й ефективним засобом розв’язання фізкультурно-оздоровчих, 
навчальних та виховних завдань. Основними перевагами піших переходів та 
прогулянок є доступність їх проведення в умовах природного середовища, 
відсутність потреби в додаткових матеріальних ресурсах, широке коло засобів 
та форм організації переходу, що дає змогу створити необхідні педагогічні 
умови для ефективного процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку.  
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Анотація. Стаття присвячена розкриттю значення пішого переходу 
як засобу формування рухових умінь та навичок. Доведено, що проведення 
пішохідних переходів дозволяє значно підвищити руховий режим дошкільнят, 
покращити рухову підготовленість та спрямоване на розв’язання 
фізкультурно-оздоровчих, навчальних та виховних завдань. 

Ключові слова: піший перехід, туризм, прогулянка, рухові уміння та 
навички, здоров’я, природне середовище. 

Annotation. The article is devoted to the substantion of the importance of 
crosswalk as a means of forming physical skills and abilites. It is proved that the 
using of the crosswolk can significantly improve the physical mode of preschool 
children, improve the movement skills and solve sport, health, educational tasks. 

Key words: crosswalk, tourism, walking, physical mode and abilities, health, 
environment. 
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кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Проблеми перебудови нашого суспільства 
нерозривно пов’язані з вирішенням завдань формування творчої особистості. 
Творчість дає людині можливість актуалізувати свої потреби, інтереси, 
здібності, знаходити форми прояву індивідуальної активності.  

У зв’язку з цим все більшої теоретичної і практичної значущості 
набуває залучення дітей до творчої діяльності, створення необхідних умов 
для формування творчої активності дошкільників. 

Важливим елементом культури у системі засобів формування творчої 
активності дітей, займає українська народна іграшка, що несе в собі 
етнокультурну, естетичну інформацію.  

Існує протиріччя між нагальною необхідністю участі народної іграшки 
у виховному процесі на його певних етапах і складністю впровадження її, 
зокрема, у процес формування творчої активності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідниками 
сформульовано основні умови формування творчої активності (В. Лозова, 
С. Сисоєва); визначено особливості прояву творчої активності старших 
дошкільнят та молодших школярів у різних видах діяльності (С. Діденко, 
Ю. Косенко, В. Тименко). 

Українська народна іграшка є важливим фактором розвитку дитини, 
що забезпечує поступове здійснення нею усіх видів діяльності на більш 
високому рівні. 

Значний інтерес при розгляді проблеми формування творчої активності 
становлять погляди науковців на народну іграшку як засіб естетичного 
виховання, розвитку творчих здібностей (О. Дронова, Н. Дяченко, 
М. Кириченко, Г. Лабунська, Ю. Максимов, І. Сидорук, Н. Халезова). 
Використання народної іграшки у творчому розвитку, формування творчої 
активності засобами української народної іграшки представлено в роботах 
Т. Коваленко. 

Мета статті: висвітлення ролі української народної іграшки у 
формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Залучення дітей до художньо-творчої 
діяльності, створення відповідних умов для формування творчої активності 
дошкільників набуває сьогодні особливої значущості.  

Іграшка посідає важливе місце у системі засобів формування творчої 
активності дітей, унікальним чином інтегрує у собі побутові, мистецькі, 
педагогічні традиції. Вона має пізнавальну цінність для дитини, відображає 
явища реального світу в доступних їй формах [1]. Дитина, спілкуючись з 
народною іграшкою, усвідомлюючи її призначення, здійснює зорове та 
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сенсорне сприйняття її форми, конструкції, що активізує її життєвий тонус, 
впливає на розвиток пізнавальної, емоційної сфер особистості, її творчих 
здібностей [2]. 

Ознайомлювати з народною іграшкою слід з молодшої групи. 
Показувати іграшки потрібно під час читання творів усної народної творчості, 
використовувати в іграх, на заняттях з образотворчої діяльності. Діти 
четвертого року життя з цікавістю розглядають народні іграшки, 
забавляються свищиками, грають на сопілці. Ознайомлюючи дітей з 
петриківською народною іграшкою, вихователь має не тільки розповісти про 
неї, а й залучити дітей до зображення окремих елементів розпису: мазків, 
крапочок, рисок. Такі заняття добре супроводжувати читанням творів 
українського фольклору, народними хороводними іграми з використанням 
таких іграшок. 

Дітей 5-го року життя вихователь може познайомити з більшою 
кількістю іграшок, залучаючи їх до ігор, використовуючи іграшки на 
заняттях. Діти цього віку малюють нескладні візерунки, що ними прикрашені 
українські народні іграшки площинного зображення.  

У старшому дошкільному віці дітей ознайомлюють з особливостями 
пропорцій, кольорів та зображень на іграшках.  

Народна іграшка – чудовий матеріал для використання на заняттях з 
різних розділів програми народознавства та розвитку мовлення, 
зображувальної діяльності. Це і сюрпризний момент, і засіб зацікавлення 
дітей, зосередження їхньої уваги. 

На заняттях дітей спонукають до самостійного створення окремих 
візерунків, орнаментів, характерних тільки для іграшок певного регіону; 
знайомлять з процесом виготовлення іграшок, їх історією, розповідають про 
долі майстрів. Діти ліплять і розфарбовують глиняні іграшки, самостійно 
добирають характерні кольори для іграшок з різних регіонів; ширше 
знайомлять з різними видами іграшок, дізнаються про історичний і 
регіональний аспекти їхнього виготовлення, їхні традиційні особливості.  

На заняттях важливо показати загальний образ народних іграшок та їх 
характерну різницю, навчити дітей за однією-двома ознаками впізнавати 
знайомі види за зображенням, репродукцією, на листівках; малювати 
нескладні візерунки на українській народній іграшці площинного зображення.  

Ознайомлюючи з іграшковим посудом (дерев’яні й глиняні горщики-
двійнята, полумиски, мисник, казан, цебро, діжа, качалка), меблями (стіл, 
лава, ліжко, скриня), треба заохочувати дітей використовувати їх в іграх 
згідно із задумом. Дошкільників вчать застосовувати дитячі музичні іграшки 
(цимбали, гуслі, бандуру, сопілку, свищики) під час розваг та святкових 
ранків. 

Треба знаходити місце в навчально-виховному процесі дошкільних 
навчальних закладів для колекцій народних іграшок. Виставки традиційних 
народних іграшок улаштовуються у спеціально відведеному приміщенні або 
куточку ігрової кімнати. Розташувати експонати виставки можна чи то за 
регіонами, чи в сюжетній композиції.  
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Для виховання засобом народної іграшки Т.Коваленко рекомендує 
проводити спеціальні заняття різного типу, серед яких: заняття з 
ознайомлення з творами народного мистецтва, заняття із сприйняття та 
оцінки українських народних іграшок, заняття з оволодіння навичками та 
уміннями виготовлення традиційних українських народних іграшок, заняття з 
вивчення творчості окремих майстрів української народної іграшки, заняття із 
створення самостійних художніх робіт, інтегровані заняття [3]. 

З-поміж ефективних форм і методів формування творчої активності 
дошкільників – мистецтвознавчі бесіди, творчі вправи, завдання, ігри, які 
мають бути спрямовані на розвиток творчої активності дітей дошкільного 
віку. 

При організації творчої роботи дітей привчають використовувати 
народні іграшки для творчих ігор: з наступним розфарбуванням з наступним 
використанням народної іграшки в творчих іграх, складанням творчих 
розповідей, загадок в старшій групі. 

Формуванню творчої активності зростаючої особистості сприяє: 
активізація творчих проявів шляхом постановки цікавих, різноманітних 
творчих завдань; урахування індивідуальних інтересів, схильностей та 
здібностей дітей; формування здатності створювати художньо-ігрові образи, 
добирати адекватні образно-виражальні засоби. 

Важливим засобом у формуванні творчої активності дітей є 
використання народної іграшки в оформленні побуту, в процесі навчання та 
самостійної діяльності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проблема 
формування творчої активності у дошкільників включає різноманітні аспекти 
наукових досліджень даної проблеми. Особливості процесу формування 
творчої активності полягають в емоційному й усвідомленому діалозі дитини з 
мистецтвом, зокрема, іграшкарством, у процесі художньо-естетичної 
діяльності.  

Список використаних джерел 
1. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. 

Образна своєрідність. Функціональні особливості / О. С. Найден. – К. : АртЕк, 
1999. – 256 с. 

2. Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей / Г. Кільова 
// Рідна школа : наук.-пед. журнал. – 2010. – № 6. – С. 59–63. 

3. Коваленко Т. В. Формування творчої активності молодших школярів 
засобами української народної іграшки [Текст] : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика 
навчання образотворчого мистецтва / Т. В. Коваленко; Національний 
педагогічний університет імені М. П.Драгоманова (Київ). – Київ : НПУ 
ім. М. Драгоманова, 2002. – 20 с. 

Анотація. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми формування творчої активності дітей дошкільного віку. Окреслено 
роль народної іграшки у формуванні творчої активності дітей дошкільного 
віку. 
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forming the preschool children’s creative activity was analyzed. The role of the folk 
toy for forming the preschool children’s creative activity were specified. 

Key words: cognitive activity, preschool children, folk toys, means. 
 
 

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПІЗНАННЯ 
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Олійник Марина, студентка Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: І. М. Цюпак, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки початкової та дошкільної. 
 

Постановка проблеми. У зв’язку з періодизацією мети освіти та 
відповідним зміщенням акцентів з пріоритетів формування знань, умінь, 
навичок на домінування компетентнісного підходу гостро постає необхідність 
створення оптимальних умов розвитку означених якостей, починаючи з 
молодшого дошкільного віку. Засвоєння дитиною уявлень про взаємозв’язок 
природи та людини має особливе значення для її всебічного розвитку, яке 
ґрунтується на оволодінні засобами практичного взаємозв’язку з довкіллям та 
забезпечує встановлення світогляду дошкільників, розвитку їх ціннісних 
орієнтацій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження склали праці багатьох учених різних галузей: педагогіка 
(Н. Яришева, З. Плохій, Н. Лисенко, Г. Бєлєнька, Н. Кот, С. Єлманова, 
Є. Водовозова, Є. Тихеєва, Н. Горопаха та ін.), психологія (С. Рубінштейн, 
Л. Виготський, О. Запорожець, В. Давидов, М. Поддьяков). Психологами 
доведено, що у дітей перших чотирьох років мислення наочно-дійове, саме 
тому педагогічний процес у дошкільному закладі повинен будуватися на 
практичних і наочних методах. Важливу роль у цьому відіграє науково-
пізнавальна діяльність дошкільників. Розвиток особистості залежить від рівня 
безкорисливої допитливості, від бажання пізнавати нове, підґрунтя якого 
закладають ще у молодшому дошкільному віці. 

Мета статті: здійснити аналіз дослідницької діяльності як основного 
виду пізнання оточуючої дійсності в умовах дошкільного закладу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури, вивчення фізіології мозку дитини, спостереження за дітьми 
дошкільного віку різних вікових груп дозволили науковцям сформувати 
погляди на процес пізнання.  

Загальну стратегію пізнавальної діяльності дошкільників розробив 
М. Поддьяков. Її суть полягає в тому, що дітей треба вчити розглядати об’єкт 
лише в тій системі предметів, в якій він існує і функціонує. Учений виділяє 
два основних види пізнавально-пошукової діяльності дошкільників. Перший 
характеризується тим, що активність в процесі діяльності повністю йде від 
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самої дитини. Другий вид пізнавально-пошукової діяльності організовується 
дорослим, який виділяє суттєві елементи ситуації, навчає дитину визначеному 
алгоритму дій. 

За визначенням багатьох науковців пізнавальний розвиток – це 
розширення і збагачення орієнтування дитини в навколишньому світі, 
формування способів і засобів пізнавальної діяльності, розвиток всіх 
психічних процесів [1, с. 24]. 

У старшому дошкільному віці помітно підвищуються можливості 
пізнавальної діяльності, зростає пізнавальна активність дітей, яка може бути 
реалізована через пошуково-дослідницьку діяльність. Адже цей вид 
діяльності вдало поєднує чутливість і діяльність, які є основою розумового 
розвитку дошкільника. 

Ось чому в дошкільному віці особливе значення має саме організація 
досвіду дитини і допомога дорослого в його узагальненні і фіксації у вигляді 
еталонів, символів, умовних позначень, моделей тощо. Способи означення не 
задаються дитині, а відкриваються нею як природне узагальнення власного 
досвіду спостереження і експериментування [2, с. 15]. 

За умови правильної організації дослідницько-пошукової роботи 
можна стимулювати навчально-пізнавальну діяльність дитини. Все залежить 
від вихователя, від його вміння ставити перед дітьми навчальні проблемно-
пошукові завдання, від того, як він спираючись на досвід і знання вихованця 
про навколишній світ, зуміє допомогти йому, розвиватиме розумову 
активність, допитливість. 

Науковці зауважують, що важливо сформувати у дошкільників 
пізнавальний інтерес. Тому, головне завдання педагога – створити оптимальні 
умови для прояву пізнавальної активності всіх дітей і кожного з них зокрема. 
Для цього слід виховувати пізнавальні інтереси й потреби, вчити оволодівати 
загальними способами дій при розв’язанні практичних або розвивальних 
завдань, поступово підводити дітей до самостійного пошуку відповідей  
[3, с. 57]. 

Пізнавальний розвиток виявляється в становленні пізнавальної 
активності, підвищенні в дітей інтересу до отримання нової пізнавальної 
інформації, допитливості, розширенні кола знань, уявлень про навколишній 
світ, людей, формуванні вмінь, навичок. Саме в ході пошуково-дослідницької 
діяльності в дітей активізуються розумові процеси, вдосконалюється пам’ять, 
розвиваються мисленнєві процеси: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
діти задіюють свій чуттєвий досвід, пізнають сутність того чи іншого явища, 
тобто формуються розумові вміння, що є показниками успішного психічного 
розвитку дитини.  

У зв’язку з вищезазначеним завдання дорослих, які організовують 
пошуково-дослідницьку діяльність дітей можуть бути: 

– систематизування та поглиблення знань дітей; 
– допомога їм у засвоєнні нових способів пізнавальної діяльності; 
– усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, що є недоступними для 

органів чуття дитини; 
– узагальнення дитиною власного досвіду. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
дослідницька діяльність сприяє формуванню природничої компетентності 
дітей дошкільного віку, оскільки в процесі її проведення набуваються 
реалістичні уявлення про доступну дітям наукову картину світу природи, а 
саме про зв’язок живого організму і середовища; ріст і розвиток живого 
організму; багатоманітність в живій природі. Така діяльність передбачає 
наявність елементарних уявлень дошкільників про причинно-наслідкові 
зв’язки в природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослин і 
тварин, про позитивний і негативний вплив людини на стан природи. 
Формується ціннісне ставлення, яке проявлятися у сформованій 
природодоцільній поведінці. У визначенні особливостей проведення 
основних видів пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному закладі й 
вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. Сучасне розуміння патріотичного виховання 
зумовлене соціальним замовленням Української держави. Зокрема, в 
нормативних освітніх документах під патріотизмом розуміється любов до 
свого народу, до України. Також зазначається, що «важливою якістю 
українського патріотизму повинна бути турбота про благо народу, сприяння 
становленню і утвердженню України як правової демократичної соціальної 
держави, готовності відстояти незалежність Батьківщини» [6]. Очевидно, що 
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таке виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, 
забезпечуючи збагачення інтелектуального потенціалу народу, його 
духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного 
мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання нашої 
держави.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми патріотичного 
виховання, формування національної свідомості та самосвідомості 
особистості досліджували корифеї української педагогіки (Г. Ващенко, 
І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський); сучасні вчені 
(О. Вишневський [3], П. Кононенко, В. Кузь, М. Стельмахович, М. Чепіль); 
психологи (І. Бех, В. Борисов, Д. Ельконін, І. Кон); мистецтвознавці та 
фольклористи (Д. Антонович, Б. Грінченко, М. Лисенко, Ф. Колесса). 

Важливе значення для розробки сучасних підходів і методів 
формування у дітей дошкільного віку елементів національної самосвідомості 
та патріотизму мають концепції розвитку українського дошкілля, розроблені 
Л. Артемовою, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калуською, О. Кононко, Н. Лисенко, 
Т. Поніманською [8] та іншими.  

Вищевикладене вказує на актуальність і практичну значущість піднятої 
нами проблеми, що й зумовило вибір теми нашої статті, метою якої є 
висвітлення особливостей патріотичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація державності залежить від 
дієвої державницької позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим 
завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і 
патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-
державних інтересів.  

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному 
національному середовищі, життя якого залежить від особливостей 
державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як 
соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового 
життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих 
багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого 
народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. 
Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології – 
ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота.  

Виховання будується відповідно до інтересів народу, а тому розвиває і 
змінює в дітях ті цінні психологічні риси і моральні якості, які є основою 
патріотизму, національної гордості. Де б не була людина, вона завжди 
зберігає у своєму серці дух свого народу, любов до рідного краю [4].  

Недарма найважливішими завданнями, визначеними Законом України 
«Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, 
шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 
державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а 
також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 
та довкілля [5]. 
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У цьому контексті окреслимо основні завдання патріотичного 
виховання дошкільників, відповідно до змісту Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні, реалізуючи які, можна сформувати національно-
свідому особистість, громадянина-патріота України: 

– Освітня лінія «Особистість дитини»: формувати елементарні 
уявлення дитини про себе як носія свідомості та самосвідомості, сприйняття 
себе в контексті відносин з іншими. 

– Освітня лінія «Дитина в соціумі»: формувати уявлення дитини про 
країну, народи, нації, суспільство, людство. Виховувати готовність сприймати 
соціальний досвід, робити добрі вчинки. 

– Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»: формувати моральні 
норми гуманної взаємодії з природним довкіллям. Виховувати любов до 
природи рідного краю. 

– Освітня лінія «Дитина у світі культури»: залучати до надбань 
національної культури, формувати ціннісне ставлення до українських 
мистецьких традицій та творів українських митців; виховувати інтерес до 
українського декоративно-прикладного мистецтва. 

– Освітня лінія «Гра дитини»: ознайомлювати з українськими 
народними іграшками та місцями їх виготовлення; вчити відповідально 
ставитися до обов’язків, пов’язаних із роллю в грі. 

– Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: 
формувати інтерес до довкілля та самої себе; стимулювати активне 
сприймання людей та подій, що відбуваються в соціумі. 

– Освітня лінія «Мовлення дитини»: формувати уявлення дітей про 
українську мову як державну; вчити вести діалог, використовуючи етикетну 
українську лексику [1; 9]. 

Складність розв’язання проблеми патріотичного виховання у 
дошкільників пов’язана, передовсім, з віком дітей. У цей період жодна якість 
не може бути сформована остаточно – вони перебувають на стадії 
початкового становлення. Проте створити фундамент, на основі якого можна 
буде зводити «будівлю» майбутнього громадянина-патріота не лише 
можливо, а й потрібно, особливо якщо врахувати всі переваги, що створює 
дошкільний вік для результативного виховного процесу.  

Зважаючи на те, що в період дошкільного віку відбувається 
формування рис характеру та основ свідомості, які й визначають особистість, 
вважаємо, що цей вік має виняткову вагу для формування основ національної 
самосвідомості та патріотизму. Уже «...з перших днів свого життя діти 
вбирають той національний і соціальний дух, який формує в них типові 
особистісні риси і якості, властиві своєму, а не іншому народові» [10, с. 137].  

О. Вишневський у процесі становлення національного 
самоусвідомлення виділяє три етапи. Першим з них він називає етап раннього 
етнічно-територіального самоусвідомлення (етнізація). У цей період (період 
дошкільного дитинства), на думку вченого, закладається «коріння 
патріотизму». Це дає всі підстави кваліфікувати цей процес як становлення 
першооснов національної самосвідомості. З перших днів життя дитина 



35 

формується під впливом материнської мови, колискової пісні, бабусиної 
казки. Підростаючи, вона бере участь у народних святах і обрядах, засвоює 
народні пісні, залучається до процесу народної творчості тощо [3].  

Діти дошкільного віку є активними учасниками народних життєвих 
дійств (коляда, віншування, гаївки, писанки, вертеп тощо). Традиції, звичаї та 
обряди мають глибокий вплив на виховання, і не тільки патріотичне, оскільки 
вони завжди підтримуються силою громадської думки і періодично 
повторюються. У сім’ї і дошкільному навчальному закладі діти засвоюють 
шанобливе ставлення до видатних українських історичних і культурних 
діячів, повагу до ідеалів, за які вони боролися, беруть участь у вшануванні 
їхньої пам’яті. У ранньому віці також формується культ рідного дому, сім’ї, 
рідного села, культ предків, дитина ознайомлюється з національними та 
етнічними символами [10, с. 138]. 

Т. Поніманська зазначала, що важливою умовою формування 
патріотичних почуттів та елементів національної свідомості у ранньому 
дитинстві є їхня моральна спрямованість [8]. Навички моральної поведінки є 
невід’ємною складовою розвитку дитини, а також передумовою 
патріотичного виховання, оскільки визначають її вчинки, зумовлюють 
ставлення до навколишньої дійсності, дорослих, однолітків. Як синтетична 
якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та 
інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань 
суспільства. 

О. Лещенко пропонує включити до змісту патріотичного виховання 
дошкільників такі складові:  

по-перше, шанування місця власного народження і місця постійного 
мешкання як своєї батьківщини, любов і турбота про це територіальне 
формування, повага місцевих традицій, відданість до кінця життя цьому 
місцю. Залежно від особистого сприйняття, інтелектуального розвитку і 
глибини самосвідомості, межі батьківщини особистості можуть 
поширюватися від власного будинку до обласних масштабів;  

по-друге, повагу до своїх предків, любов і терпимість до своїх 
земляків, бажання допомагати їм і утримувати від поганих вчинків. Вищим 
показником патріотичних відносин є бажання добробуту всім 
співвітчизникам, тобто усвідомлення буття суспільства, яке можна назвати 
громадянською нацією;  

по-третє, орієнтування суб’єкта патріотичних відносин і діяльності на 
конкретні щоденні справи щодо поліпшення стану своєї малої батьківщини, її 
благоустрою, допомоги своїм співвітчизникам (починаючи від підтримання в 
охайному стані жител, під’їздів і добрих стосунків із сусідами до розвитку 
свого міста і країни загалом) [7, с. 14]. 

У цьому контексті основними напрямами патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку є: формування уявлень про сім’ю, родину, рід і 
родовід; краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; 
формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з 
традиціями і культурою свого народу; формування знань про людство. 
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Окреслені напрями повинні розв’язуватися у всіх видах дитячої діяльності: на 
заняттях, в іграх, у праці, в побуті.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, 
патріотичне виховання за своєю природою багатогранне, воно об’єднує всі 
сторони особистості: моральну, пізнавальну, естетичну і передбачає вплив на 
кожну із них для отримання єдиного результату. 

Виховання громадянина й патріота, який знає і любить свою 
Батьківщину не може бути успішно розв’язане без глибокого пізнання 
духовного багатства свого народу, опанування народної культури, 
використання рідної мови та від того, наскільки задіяні у виховному процесі 
надбання національної культури.  
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Анотація. У статті розкрито змістові аспекти патріотичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку; окреслено основні напрями його 
реалізації у всіх видах діяльності дітей (на заняттях, в іграх, у праці, в 
побуті). Наголошено на багатогранності патріотичного виховання, що 
включає емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до 
рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. 

Ключові слова: старші дошкільники, патріотичне виховання, 
патріотизм, національна свідомість. 
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Annotation. The article deals with the content aspects of patriotic 
upbringing of children of the senior preschool age; outlines the main directions of 
its implementation in all activities of children (in classes, games, in work, in 
everyday life). The emphasis is on the versatility of patriotic education, which 
includes emotional and moral, effective attitude towards oneself and other people, 
to their native land, their nation, material and spiritual achievements of society. 

Key words: senior preschool children, patriotic education, patriotism, 
national consciousness. 
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Постановка проблеми. Кожна дитина народжується для життя серед 
людей. Навчити її жити в гармонії з оточенням, домовлятися й укладати 
угоди, радіти спілкуванню з дорослими та однолітками, орієнтуватися на 
норми припустимої й соціально схвалюваної поведінки, виходити з 
конфліктів з найменшими втратами, поводитися морально навіть за умови 
відсутності контролю з боку дорослого − все це вкрай важливо для 
дошкільника як особистості, що лише розпочинає свій життєвий шлях. Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні [1] привертає увагу педагога до таких 
важливих сторін соціального розвитку малюка, як його гармонійна адаптація до 
нових умов життя та соціалізація (засвоєння ним соціальних вимог і правил для 
нормального функціонування в соціумі, прийняття норм співжиття в соціальній 
групі з одночасним збереженням власної індивідуальності). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу 
теоретико-методологічних засад дослідження дозволяють стверджувати, що 
проблема соціалізації особистості розглядається з філософських, 
соціологічних, психологічних, культурологічних, педагогічних позицій. Так, 
проблема соціалізації вивчалася в роботах Г. Гіддінгса, Е. Дюркгейма, 
Е. Еріксона, Ч. Кулі, Дж. Міда, Т. Парсонса, Г. Тарда, З. Фрейда та ін. 
Дослідження певних питань проблеми соціалізації присвятили свої роботи 
Г. Андрєєва, Б. Вульфов, М. Євтух, В. Зеньковський, М. Лукашевич, 
Р. Овчарова, С. Русова, В. Семенов, О. Сухомлинська, В. Сухомлинський та 
ін. Соціально-педагогічні засади проблеми соціалізації з урахуванням нової 
соціокультурної ситуації розглядаються в дослідженнях Т. Алексєєнко, 
О. Безпалько, М. Галагузової, І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, В. Кузя, 
С. Литвиненко, Л. Міщик, Л. Новікової, А. Рижанової, С. Хлєбік, Л. Штефан 
та ін. Розроблено сучасні концепції соціалізації особистості (Н. Голованова, 
І. Звєрєва, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, А. Мудрик, С. Савченко, 
С. Харченко). Розкрито соціально-психологічні аспекти формування 
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соціальної компетентності дітей дошкільного віку з урахуванням вікових 
особливостей (В. Абраменкова, К. Альбуханова-Славська, І. Бех, Л. Божович, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Кон, О. Кононко, В. Кудрявцев, О. Леонтьєв, 
В. Мухіна, А. Петровський, Т. Рєпіна, Д. Фельдштейн та ін.).  

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 
соціальної компетентності, яка є результатом морального виховання й 
включає родинно-побутовий і соціально-комунікативний компоненти. Разом з 
тим проблема формування соціальної компетентності в дітей старшого 
дошкільного віку залишається недостатньо дослідженою, є такою 
багатогранною та складною, що її вивчення з часом не вичерпується й не 
втрачає своєї актуальності. 

Тож мета статті полягає у визначенні актуальності проблеми 
формування соціальної компетентності в старших дошкільників; розробці 
наукового апарату дослідження; окресленні досліджень і публікацій, що 
свідчать про наявність наукової бази для вирішення досліджуваної проблеми; 
уточненні сутності основного поняття дослідження та його компонентів. 

Виклад основного матеріалу. Мета дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних 
умов ефективного формування соціальної компетентності в дітей старшого 
дошкільного віку. Об’єктом дослідження визначено процес формування 
соціальної компетентності в старших дошкільників. Предметом дослідження 
є педагогічні умови формування соціальної компетентності в дітей старшого 
дошкільного віку. 

Гіпотеза дослідницької роботи базується на припущенні, що ефективне 
формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку 
можливе за умов організації середовища в закладі дошкільної освіти, 
спрямованого на ефективне формування досліджуваної компетентності; 
доцільного добору та використання системи ефективних педагогічних 
засобів, форм і методів у роботі з формування соціальної компетентності 
старших дошкільників; використання інноваційних технологій в освітньому 
процесі закладу дошкільної освіти.  

Відповідно до мети, об’єкту, предмету та гіпотези дослідження 
сформульовано завдання дослідження: дослідити теоретичні й методичні 
засади формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного 
віку; виявити рівні та особливості розвитку соціальної компетентності в дітей 
старшого дошкільного віку; визначити педагогічні умови ефективного 
формування соціальної компетентності в старших дошкільників; розробити, 
обґрунтувати й експериментально перевірити методику формування 
соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. 

Результати аналізу наукової літератури дозволяють констатувати, що в 
світовій освітній галузі все більше уваги приділяється концепції 
компетентності, основна ідея якої полягає у формуванні особистості, здатної в 
плинних умовах сучасного життя діяти адекватно, покладати на себе 
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відповідальність за когось, конструктивно застосовувати набуті знання й 
досвід у нових умовах, орієнтуючись при цьому на моральні цінності. 
Компетентна особистість − це життєздатна, вольова, оптимістична людина, 
зорієнтована на життєвий успіх, схильна вчиняти логічно й раціонально, 
оновлювати свої знання, збагачувати досвід, виявляти гнучкість, 
самовдосконалюватися впродовж життя [4]. 

Поняття компетентності можна продуктивно використати, 
застосовуючи його щодо життя як цілісності, всієї життєдіяльності дитини. В 
такому контексті варто вживати поняття «життєва компетентність» як 
своєрідну інтегративну характеристику дошкільника. Життєво компетентна 
дитина в різних сферах і видах життєдіяльності, в різних умовах життя здатна 
діяти адекватно (відповідно до вимог навколишнього середовища), кон-
структивно (доцільно, раціонально), продуктивно (досягати успіхів 
найоптимальнішим шляхом) [6]. 

Отже, є підстави зробити такий висновок, що компетентність − 
інтегративна характеристика особистості дошкільника, основними 
показниками якої є: здатність орієнтуватися в нових умовах життя (виділяти 
основне й другорядне, безпечне й небезпечне, корисне й шкідливе, приємне 
та неприємне, знайоме й нове тощо), пристосовуватися (освоюватися в 
незнайомому, набувати необхідних для повноцінного функціонування в 
ньому умінь і навичок, налаштовуватися на їх прийнятність для себе), 
впливати (реалізовувати свій потенціал, свої здібності, відстоювати власні 
інтереси). Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно й 
конструктивно в різних соціальних, життєвих ситуаціях [2]. 

Дослідниками [2] виділяються такі компоненти в структурі соціальної 
компетентності дошкільників: когнітивно-ціннісний, емоційно-мотиваційний, 
інтерактивно-комунікативний, поведінково-діяльнісний, Когнітивно-ціннісний 
– характеризується наявністю знань, соціальних уявлень, системи цінностей 
особистості, розуміння соціальної дійсності. Емоційно-мотиваційний – 
передбачає емоційне ставлення до соціуму та мотиви діяльності (основну роль 
відіграють мотиви, їх сформованість; розвиток соціально ціннісних та 
особистісно значущих мотивів). Інтерактивно-комунікативний – відбувається 
здійснення продуктивної комунікації з індивідами та групами; виконання 
різних ролей комунікації. Поведінково-діяльнісний – представлений мірою 
ціннісного ставлення до соціуму через поведінку й діяльність.  

У дослідженні Т. Поніманської [5] соціальну компетентність дітей 
дошкільного віку схарактеризовано за такими складниками: пізнавальний 
компонент – рівень і зміст знань про людину (поінформованість); ціннісний 
компонент – ставлення до людини як до найвищої цінності, повага до життя 
та діяльності, гідності кожної людини (гуманність); емоційний компонент – 
інтерес до людей, бажання спілкуватися з ними, пізнавати їх, розуміти емоції 
та почуття інших і керувати своїми почуттями у процесі спілкування 
(чуйність); оцінний компонент – уміння об’єктивно оцінювати вчинки людей 
та їхні взаємини, бути толерантним, справедливо ставитися до людей 
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(справедливість); поведінковий компонент – оволодіння етичними еталонами 
поведінки та спільної з іншими діяльності (моральна активність).  

В. Кузьменко пропонує такі складники соціальної компетентності 
дітей дошкільного віку: адаптація до нових умов життя; групова взаємодія; 
розуміння іншої точки зору; регуляція спільної діяльності; розв’язання 
спірних питань тощо [3]. 

Основуючись на вищеозначеному ми розглядаємо сутність соціальної 
компетентності дітей старшого дошкільного віку як цілісну, інтегративну, 
складну за змістом якість особистості, що визначається як сукупність 
компонентів: ціннісно-мотиваційного (основи системи гуманних, соціально 
зорієнтованих цінностей; соціально ціннісних та особистісно значущих 
мотивів); когнітивно-діяльнісного (соціальні знання, уявлення, розуміння 
сутності основ соціальної дійсності; соціально зорієнтовані діяльність і 
поведінка) та особистісного (соціально схвалювані якості особистості).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проблема формування соціальної компетентності в старших дошкільників є 
актуальною. Результати аналізу теорії й практики досліджуваної проблеми 
підтвердили наявність наукової бази щодо можливості її вирішення, 
дозволили розробити науковий апарат дослідження, уточнити сутність 
основного поняття та компонентів. Подальших наукових розвідок потребує 
дослідження змісту, педагогічних умов, методики формування досліджуваної 
компетентності в старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. 
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Анотація. Визначено актуальність проблеми формування соціальної 
компетентності в старших дошкільників; розроблено науковий апарат 
дослідження; окреслено дослідження та публікації, що свідчать про 
наявність наукової бази для вирішення досліджуваної проблеми; уточнено 
сутність основного поняття дослідження та його компонентів. 

Ключові слова: соціальна компетентність, компоненти соціальної 
компетентності,діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти. 
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Annotation. The article deals with the problem of forming social 
competence for senior preschool children; the scientific value of research is worked 
out; the article presents research and publications that testify about scientific base 
for the decision of the investigated problem; the study focuses on the basic concept 
of research and its components. 
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Постановка проблеми. Серед багатьох аспектів дошкільної 
лінгводидактики проблема формування граматичної компетенції в дітей 
дошкільного віку завжди привертала увагу як теоретиків, так і практиків. Її 
актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини 
розвитку освіти України у ХХΙ столітті та «Діти України», Законів України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту» щодо модернізації дошкільної освіти, 
використання етнопедагогічного і сучасного вітчизняного і 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. Своєчасне і якісне засвоєння граматичної 
будови рідної мови – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку 
дитини. Оскільки мова стає предметом вивчення з початку шкільного 
навчання, то в дошкільному віці необхідно формувати в дітей усвідомлене 
ставлення до усного мовлення як мовної дійсності [2, c. 341]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 
граматичної компетенції дітей дошкільного віку є досить складною і 
багатоаспектною. До неї зверталися мовознавці, лінгводидакти, дефектологи: 
І. Вихованець, К. Городенська, А. Богуш, К. Крутій, Т. Пироженко, 
Т. Чиркова, С. Шишова, М. Шеремет та ін. Ряд наукових праць, присвячених 
вивченню психологічних основ формування граматичної компетенції, 
здійснено П. Блонським, Л. Виготським, А. Захаровою, Д. Ельконіним, 
І. Колобовою, О. Леонтьєвим, О. Лурією, Д. Ніколенко, М. Поповою, 
Є. Соботович, Ф. Сохіним та ін. 

Мета статті: висвітлити теоретико-методологічні й концептуальні 
засади формування граматичної компетенції старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Граматична компетенція – це 
інтуїтивно правильне вживання граматичних форм рідної мови відповідно до 
граматичних законів і норм (рід, число, відмінок, клична форма тощо), 
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наявність корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних 
норм [3, c. 12].  

Різні явища граматичної будови мови (морфології, словотворення, 
синтаксису) дитина дошкільного віку засвоює по-різному, на кожному 
віковому етапі є свої відмінності – досягнення і невдачі. Так, системою 
словозміни (відмінюванням, дієвідмінюванням) дитина оволодіває в 
молодшому і середньому дошкільному віці, а в старшому – способами 
словотворення. Критичне ж ставлення до своїх мовленнєвих дій, точне знання 
норм словотворення складається лише на початку сьомого року життя. 
Граматична норма є не лише початковим компонентом мовленнєвої культури, 
а й необхідною базою, на якій будуються інші компоненти. Чуття 
граматичної норми виформовується завдяки навчанню мови та розвитку 
мовлення дитини під час навчальної та самостійної мовленнєвої діяльності. 
Зміст феномена граматичної компетенції полягає в цілісності, єдності її змісту 
з мовленнєвим досвідом дитини [5, c. 157]. 

Граматичне чуття мови в дитини дошкільного віку виникає 
неусвідомлено, в умовах мовленнєвої практики, як другорядний продукт 
діяльності, тому свідоме засвоєння правил дошкільником полягає у 
пристосуванні своєї мовленнєвої діяльності до комунікативних умов, і як 
наслідок – у дитини розвивається здатність визначати граматичну форму і 
вміння застосовувати граматичне правило, тобто у дитини формується 
граматична компетенція. Отже, граматичну компетенцію розуміємо як 
ключову, що виявляється в неусвідомленому вживанні граматичних форм 
рідної мови згідно із законами, правилами морфології, словотворення й 
синтаксису, у чутті граматичної правильності, наявності навичок коригувати 
мовлення відповідно до граматичних норм. Граматична будова рідної мови 
має бути опанована дітьми в дошкільному віці, оскільки засвоєння всіх 
граматичних форм рідної мови є показником готовності інтелекту дитини до 
засвоєння шкільної програми [5, с. 158]. Змістом граматичної компетенції у 
дітей дошкільного віку є формування граматично правильного мовлення у 
практичній мовленнєвій діяльності, практичне засвоєння дітьми граматичної 
будови мовлення як чіткої системи мовленнєвих одиниць і правил їхнього 
функціонування у сфері морфології, словотворення та синтаксису. Саме 
таким чином діти вчаться уникати граматичних помилок. 

Граматичні помилки у дитячому мовленні можна пояснити впливом 
неправильного мовлення дорослих, що оточують дитину, педагогічною 
занедбаністю та недостатнім засвоєнням граматичної будови мови. До 
найтиповіших помилок належать: неправильне вживання закінчення 
іменників множини в називному відмінку; відмінювання невідмінюваних 
іменників; неправильні родові закінчення іменників, дієслівні форми, форми 
дієприкметників; помилки в формах іменників, що мають множину, та у 
вживанні збірних іменників тощо. Отже, граматичні помилки у дитячій мові – 
це закономірне явище в процесі засвоєння мовлення, особливо до 5 років. Але 
їх у мовленні дітей необхідно відразу виправляти, що допоможе засвоїти 
граматичні норми [3, с. 4].  
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Найбільш ефективним методом формування у дітей знань з 
граматичної будови мови є дидактичні ігри. Це можуть бути ігри на вживання 
іменників в родовому і називному відмінках множини, на відмінювання 
іменників в родовому й знахідному відмінках однини й множини, на 
вживання роду іменників, на вживання невідмінюваних іменників, на 
вживання дієслівних форм, на відмінювання іменників, що означають назви 
малят тварин, на узгодження числівників з іменниками, на відмінювання 
іменників, що вживаються тільки в однині або множині, на вживання 
прийменників, на виправлення граматичних і синтаксичних помилок. У 
процесі занять, дидактичних ігор і вправ із граматичним змістом у 
дошкільників формуються ті навички, які зазвичай важко засвоюються в 
умовах повсякденного спілкування. 

Експериментальна частина нашої роботи спрямована на визначення 
тенденцій формування граматичної компетенції в дітей дошкільного віку за 
допомогою дидактичних ігор. На нашу думку, щоденний досвід мовленнєвого 
спілкування виступає внутрішнім тлом, на якому формується усвідомлення 
дитиною мовних явищ у процесі її участі в різних видах діяльності. 
Важливим є розуміння, що засвоєння граматичної будови рідної мови має 
певну послідовність: спочатку засвоюється все типове, всі продуктивні форми 
зі сфери морфології і словотворення; все виняткове, екстраординарне, що 
порушує норми системи мови, дитиною відкидається, витискується з 
мовлення; поступово мовні зразки переймаються цілісно шляхом 
наслідування мовлення людського оточення.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розвиток у дітей 
дошкільного віку граматичної компетенції здійснюватиметься ефективно, 
якщо вони оволодіють усіма граматичними формами рідної мови. Для того, 
щоб дошкільники успішно засвоювали граматичну будову рідної мови, 
необхідна систематична клопітка робота вихователя із створення 
оптимального мовленнєвого середовища, яке забезпечувало б максимально 
різноманітне граматичне навантаження на аудіювання дітей (сприймання й 
розуміння граматичних форм), з одного боку, а з іншого, – потрібна щоденна 
активна практика говоріння дітей, використання в мовленні численних 
синтаксичних конструкцій. Їхнє чергування в мовленні разом із 
використанням засобів міжфразового зв’язку дозволяє виразити думку будь-
якої складності, передати події, виразити ставлення, дати визначення тощо, 
тобто здійснити зв’язне мовлення. Перспективним у нашій подальшій роботі 
є ґрунтовний аналіз щодо вивчення кількісних і якісних зрушень у мовно-
мовленнєвому розвитку дітей, які відбуваються в процесі засвоєння одиниць 
усіх рівнів мови. 
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Анотація. У статті розглянуто проблему формування мовленнєвої 
компетенції в дітей дошкільного віку, з’ясовано особливості оволодіння 
дошкільниками мовних засобів усіх рівнів, уточнено зміст поняття 
«мовленнєва компетенція», охарактеризовано важливість засвоєння 
граматичних категорій, що ґрунтується на пропедевтичному засвоєнні 
дітьми широкого кола дотеоретичних знань практичної граматики на рівні 
усвідомлення і вживання граматичних категорій у зв’язному мовленні. 
Доведено доцільність застосування системи цілеспрямованої роботи щодо 
формування граматичної компетенції. 

Ключові слова: граматична компетенція, морфологія, синтаксис, 
дитина дошкільного віку. 

Annotation. The article represents the problem of preschool children’s 
speech competence forming. the features of preschoolers’ verbal means, content of 
the concept of “speech competence” are defined; it  has been highlighted the 
importance of mastering grammatical categories, that are founded on the 
propaedeutic mastering of broad pretheoretical knowledge of practical grammar at 
the level of awareness and usage of grammatical categories by the children in the 
coherent speech. The expediency of application of the system of purposeful work for 
forming of grammatically correct speech is proved. 

Key words: grammatical competence, morphology, syntaxes, child. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови життя та діяльності людини в 
Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, 
соціальних ситуаціях та освіти. Суспільство висуває нові вимоги до розвитку 
особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, 
сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до 
різних умов. Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з 
реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 
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століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що 
побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою 
залежить від творчості, активності та емоційної стійкості його членів. 

Розвиток і виховання підростаючого покоління, формування 
гармонійної особистості – пріоритетна мета побудови нового демократичного 
суспільства. Це визначає вимоги до системи дошкільного виховання, що 
повинно ґрунтуватись на врахуванні індивідуально-психологічних якостей 
особистості дитини, зокрема її емоційно-чуттєвих особливостей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Почуття розглядаються як 
одна з основних форм переживання людиною свого ставлення до предметів і 
явищ дійсності, як стійкого емоційного ставлення до значущого об’єкта. 

Провідним положенням щодо емоційно-чуттєвого розвитку є його 
тісне переплетіння із розвитком особистості дитини. Саме емоційно-чуттєвий 
розвиток вважається основою особистісного (І. Бех, Л. Виготський, 
Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Зінченко, Г. Костюк, В. Котирло, О. Леонтьєв 
та ін.). 

Особливості емоційно-чуттєвої сфери дошкільника вивчали Г. Бреслав, 
О. Запорожець, А. Захаров, В. Зеньківський, О. Іванашко, В. Котирло, 
Г. Кошелєва, В. Кузьменко, С. Кулачковська, О. Кульчицька, 
В. Лебединський, І. Мельничук, Я. Неверович, Р. Павелків, Т. Піроженко, 
Ю. Приходько, Т. Титаренко та інші. Особливості розвитку емоцій залежать 
від соціальних умов життя та виховання. У процесі засвоєння дитиною 
соціальних цінностей, соціальних вимог, норм та ідеалів, її емоції набувають 
багатшого змісту і складніших форм прояву.  

У деяких дослідженнях розглядається емоційно-почуттєвий розвиток 
старшого дошкільника як складник психологічної готовності дитини до 
шкільного навчання, вирізняючи емоційну або емоційно-вольову готовність 
(Т. Дуткевич, В. Котирло, В. Мухіна та ін.).  

Мета статті: розкрити особливості розвитку вищих почуттів у дітей 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Почуття відіграють значущу роль і в 
побудові контактів з оточуючими. Людина завжди вважає за краще 
перебувати в комфортних умовах, а не в умовах, що викликають у неї 
негативні почуття. Окрім цього слід зазначити, що почуття завжди 
індивідуальні. Те, що подобається одному, може викликати негативні почуття 
в іншого. Це пояснюється тим, що почуття визначаються системою ціннісних 
орієнтацій конкретної людини. 

Почуття – форма відображення дійсності, в якій виявляється ставлення 
людини до предметів і явищ, які вона пізнає і змінює відповідно до своїх 
потреб [1]. 

У дошкільний період у дитини інтенсивно розвиваються різноманітні 
вищі почуття: моральні, інтелектуальні, практичні і естетичні. В них 
відображено багатство емоційних ставлень людини до соціальної дійсності. 
Вищі почуття – емоційні процеси, які виражають цілісне ставлення до світу, 
людей, відображають моральну позицію особистості. 
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Одним із найважливіших елементів системи вищих почуттів є гуманні 
почуття – переживання, в яких виражається ставлення до людей, визнання їх 
самоцінності, прав і свобод. Їх джерелом є взаємини з близькими людьми, 
доброзичливість, увага, піклування, любов дорослих. 

Особливі переживання властиві ставленню дітей до своїх батьків: маму 
і тата вважають найкращими у світі людьми. Вони роблять багато 
компліментів своїм батькам, хочуть у всьому бути на них схожими. Основним 
приводом для радості є спілкування з батьками у спільній діяльності. Діти 
гостро переживають розлади в сім’ї, сварки з однолітками, несправедливість 
щодо них [2]. 

Оволодіння нормами поведінки також є джерелом розвитку моральних 
почуттів – переживань, в яких виявляється ставлення до суспільних подій та 
їх учасників, до себе. Переживання тепер породжуються тим, що думають 
про дитину дорослі й однолітки. Досвід таких переживань узагальнюється у 
формі моральних почуттів. Молодші дошкільники оцінюють вчинок лише з 
огляду на його безпосереднє значення для людей («Битися не можна, а то 
попадеш прямо в око»), старші вже узагальнюють оцінку («З товаришами 
битися не можна, тому що соромно ображати їх»). 

У дошкільному віці вищі моральні почуття поглиблюють почуття 
гордості і самоповаги – задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, 
першості в чому-небудь, поваги до себе. До 7-ми років ці почуття набувають 
характеру індивідуальних стійких проявів особистості дошкільника. В одних 
дітей почуття гордості, самоповаги розвинені сильніше, вони не допускають 
приниження з боку дорослих і однолітків, інші – постійно перебувають під 
чиїмось впливом, нездатні і не прагнуть дати відсіч кривднику. Почуття 
гордості і самоповаги є важливим емоційним компонентом самооцінки 
дитини, що мотивує її поведінку [1]. 

Із становленням пізнавальної діяльності відбувається розвиток 
інтелектуальних почуттів – переживань, які виникають і розвиваються в 
розумовій діяльності, спрямованій на теоретичне пізнання дійсності. Радість 
при пізнанні нового, здивування і сумнів не лише супроводжують відкриття 
дитини, а й зумовлюють їх. Найяскравішими інтелектуальними почуттями є 
здивування і допитливість, що відображають ставлення дитини до нових 
фактів дійсності, які вона пізнає. Почуття здивування, що виникає як 
природна реакція на новизну, завдяки підтримці дорослого, дає імпульс для 
допитливості. Навколишній світ, природа приваблюють малюка таємничістю, 
загадковістю, спонукають до пізнання їх природи і суті. Здивування 
породжують питання, на які малюк намагається знайти відповіді [3, с. 21]. 

Важливе місце в розвитку особистості дитини займають естетичні 
почуття – переживання, спричинені сприйманням та взаємодією з естетичними 
цінностями (почуття прекрасного і потворного, почуття гармонії, почуття 
ритму, почуття комічного). Їх розвиток пов’язаний зі становленням художньо-
творчої діяльності дітей і художнього сприймання. В життєдіяльності дитини 
естетичні почуття взаємопов’язані з моральними: вона схвалює прекрасне і 
добре, засуджує потворне і зле в житті, мистецтві, літературі. 
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Особливою категорією емоційних переживань, пов’язаних з діяльністю 
дитини, є праксичні почуття – переживання, зумовлені пізнавальною 
діяльністю, її успіхами і невдачами, труднощами здійснення. Передумовою їх 
виникнення є виконання певних дій: успіхи породжують яскраві позитивні 
переживання, які можуть не проявлятися бурхливо; невдачі – різкий прояв 
незадоволення. Пов’язані з діяльністю неприємні переживання можуть довго 
зберігатися в пам’яті дитини, внаслідок чого в неї з’являється невпевненість у 
своїх силах, страх перед новими завданнями. Іноді під впливом невдач 
виникає стійке негативне ставлення до діяльності, супроводжуване 
агресивними реакціями щодо важких дій, предметів, з якими дитині 
необхідно діяти [2]. 

До кінця дошкільного дитинства вищі почуття стають мотивами 
поведінки дитини. За допомогою них відбувається регуляція вчинків, дій, 
бажань відповідно до встановлених норм і вимог суспільства. Емоції мають 
загальний для вищих психічних функцій шлях розвитку – від зовнішніх 
соціально детермінованих форм до внутрішніх психічних процесів. Розвиток 
емоційної сфери дитини визначає прогрес інших особистісно значущих 
властивостей – здатності спілкуватися, розвитку самостійності та 
самосвідомості.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. У дошкільників 
система емоцій і почуттів ще тільки формується. Тому так важливо саме в 
цьому віці закласти їм основи позитивних емоцій і почуттів, які посідають 
важливе місце у психічному розвитку дитини, у підготовці її до школи. 
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higher feelings of preschool children are characterized. 

Key words: feelings, higher feelings, children of preschool age. 
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Постановка проблеми. Система дошкільної освіти на даний час 
орієнтована на підхід до дитини як до особистості, яка розвивається, яка 
потребує розуміння та поваги її інтересів і прав. Освітня робота з дітьми 
спрямована на забезпечення умов, які відкривають дитині можливість 
самостійних дій з освоєння навколишнього світу. При даному підході 
особливої значущості набуває проблема взаємодії дітей з однолітками. 

У зв’язку із стійкою тенденцією демократизації педагогічної системи 
виникає потреба дослідження психолого-педагогічних умов формування 
позитивних взаємин у дітей дошкільного віку. Різноманітні програми 
виховання і навчання передбачають різноманітні форми активізації 
моральних проявів у спілкуванні дітей із дорослими і однолітками. Проте, як 
з’ясувалося, навіть дотримання дітьми правил моральної поведінки не є 
гарантією їх позитивної спрямованості. Дії і їх вчинки в спілкуванні з 
однолітками нерідко позбавлені тієї чуттєвої основи, що необхідна для 
співпереживання прикрощів чи радощів товариша. У зв’язку з цим виникла 
потреба глибше дослідити проблему виховання в дітей позитивних 
взаємовідносин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження показують, 
що між дітьми дошкільного віку існують доволі складні відносини. Задовго 
до того, як у 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 у ньому, формування позитивних 
якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей. 

Процес формування взаємовідносин (за В. Мухіною, Д. Ельноніним, 
І. Коном) починається в ранньому дитинстві. В працях М. Шєлованова, 
М. Аксаріної доведено, що емоційні реакції на дорослого є основою розвитку 
соціальних контактів. Уже в ранньому віці, як зазначає В. М’ясищев, 
фіксуються окремі реакції та вчинки дітей, що вказують на складну боротьбу 
різних за значущістю мотивів: особистих прагнень, бажань, інтересів, потреб і 
виконання вимог громадської дійсності, громадських правил, обов’язків чи 
конкретних прохань, вимог дорослих [2].  

Значна кількість експериментальних досліджень була присвячена 
реальним контактам дітей та їх впливу на становлення дитячих відносин. 
Серед цих досліджень можна виділити два основних теоретичних підходи:  

1. Концепція діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин 
(А. Петровський).  
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2. Концепція генезису спілкування, де взаємини дітей розглядалися як 
продукт діяльності спілкування (М. Лісіна) [1].  

Найбільш поширеним підходом до розуміння міжособистісних 
відносин дошкільнят є соціометричний. Міжособистісні відносини 
розглядаються при цьому як виборчі вподобання дітей у групі однолітків. У 
численних дослідженнях (Я. Коломінський, Т. Рєпіна, В. Кисловський, 
А. Крівчук, В. Мухіна та інші) було показано, що протягом дошкільного віку 
стрімко збільшується структурованість дитячого колективу. 

Мета статті: обґрунтувати особливості виховання позитивних 
взаємовідносин у дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У концепції М. Лісіної спілкування 
виступає як особлива комунікативна діяльність, спрямована на формування 
взаємин. Аналогічним чином розуміють співвідношення цих понять і інші 
автори (Г. Андрєєва, К. Абульханова-Славська, Т. Рєпіна, Я. Коломінський). 
Водночас відносини є не лише результатом спілкування, але і його вихідною 
передумовою, спонукачем, що викликає той чи інший вид взаємодії. 
Відносини не тільки формуються, але і реалізуються, виявляються у взаємодії 
людей. 

Особисті взаємовідносини істотно впливають на формування 
дошкільника. При правильному педагогічному керівництві цими 
взаємовідносинами шляхом організації спільного життя та діяльності дітей у 
дошкільному закладі вони стають важливим засобом формування колективу 
та вихованню взаємодопомоги між дітьми. Особисті взаємовідносини 
найбільш яскраво виявляються в невеликих дитячих об’єднаннях, що 
будуються в основному на почутті взаємної симпатії, емоційної 
прив’язаності. В таких об’єднаннях дошкільники вчаться проявам чутливості, 
чуйності, піклуванню про іншого, допомозі один одному, тобто тут беруть 
свій початок перші паростки доброзичливого відношення до оточуючих 
людей та своїх ровесників [3]. 

У більшості існуючих програм головним методом соціально-
емоційного виховання є засвоєння моральних норм і правил поведінки. На 
матеріалі казок, оповідань або драматизації діти вчаться оцінювати вчинки 
героїв, якості персонажів, починають розуміти, «що таке добре і що таке 
погано». Більшість дітей вже у 3-4 роки правильно оцінюють хороші і погані 
вчинки інших персонажів: вони чудово знають, що потрібно ділитися з 
іншими, поступатися і допомагати слабким, проте в реальному житті їх 
вчинки, як правило, далекі від усвідомлюваних правил поведінки. Крім того, 
доброзичливість і чуйність зовсім не зводяться до виконання певних правил 
поведінки.  

Найбільш поширеним методом формування соціальних і моральних 
почуттів є усвідомлення емоційних станів, своєрідна рефлексія, збагачення 
словника емоцій, оволодіння своєрідною «азбукою почуттів». Основним 
методом виховання моральних почуттів як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
педагогіці є усвідомлення дитиною власних переживань, пізнання себе і 
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порівняння з іншими. Дітей навчають розповідати про власні переживання, 
порівнювати свої якості з якостями інших, розпізнавати і називати емоції [3].  

Останнім часом формування позитивної самооцінки, заохочення і 
визнання достоїнств дитини є головними методами соціального та 
морального виховання. Цей метод спирається на впевненість у тому, що 
ранній розвиток самосвідомості, позитивна самооцінка і рефлексія 
забезпечують емоційний комфорт дитини, сприяють розвитку її особистості 
та міжособистісних стосунків. Таке виховання спрямовано на підкріплення 
позитивної самооцінки дитини.  

Будь-яка оцінка (як негативна, так і позитивна) фокусує увагу дитини 
на власних позитивних і негативних якостях, на достоїнствах і недоліках 
іншого і в результаті провокує порівняння себе з іншими. Все це породжує 
бажання догодити дорослому, самоствердитися і не сприяє розвитку почуття 
спільності з однолітками. Незважаючи на очевидність цього принципу, його 
складно виконати на практиці. Заохочення й осуд міцно увійшли в традиційні 
прийоми виховання.  

Необхідно також відмовитися від змагального початку в іграх і 
заняттях. Конкурси, ігри-змагання, поєдинки та змагання досить поширені і 
широко використовуються в практиці дошкільного виховання. Проте всі ці 
ігри скеровують увагу дитини на власні якості та гідності, породжують 
яскраву демонстративність, конкурентність, орієнтацію на оцінку оточуючих 
і в остаточному підсумку – роз’єднаність з однолітками. Саме тому для 
формування позитивних моральних почуттів важливо виключити ігри, що 
містять змагальні моменти і будь-які форми конкурентності. 

Часто численні сварки і конфлікти виникають через іграшки. Як 
показує практика, поява в грі будь-якого предмету відволікає дітей від 
безпосереднього спілкування, в однолітку дитина починає бачити 
претендента на привабливу іграшку, а не цікавого партнера. У зв’язку з цим 
на перших етапах формування гуманних відносин слід, по можливості, 
відмовитися від використання іграшок та предметів, щоб максимально 
спрямувати увагу дитини на однолітків.  

Ще одним приводом для сварок і конфліктів дітей є словесна агресія 
(всілякі дражнилки, обзивалки). Якщо позитивні емоції дитина може 
висловити експресивно (усмішка, сміх, жестикуляція тощо), то самим 
звичайним і простим способом прояву негативних емоцій є словесне 
вираження (лайки, скарги тощо). Тому робота вихователя, спрямована на 
розвиток моральних почуттів, повинна звести до мінімуму мовну взаємодію 
дітей. Замість цього в якості засобів спілкування можна використовувати 
умовні сигнали, виразні рухи, міміку та інше. Крім того, дана робота повинна 
виключати будь-яке примушування. Будь-який примус може викликати 
реакцію протесту, негативізму, замкнутості. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування в 
дітей з ранніх років взаємин, які ґрунтуються на моральних цінностях 
демократичного суспільства – важливе завдання сучасного дошкільного 
виховання. Спілкування дітей, що засноване на співробітництві, взаємній 
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приязні, доброзичливості, сприяє становленню особистості кожного 
вихованця й водночас впливає на психологічну атмосферу в групі 
дошкільного навчального закладу. 

Список використаних джерел 
1. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – М. : 

Педагогика, 1986. – 224 с. 
2. Мухина В. С. Детская психология: учеб. для пед. ин-тов 

/ В.С. Мухина. – 2. изд. – М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 352 с. 
3. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників 

/ Т. І. Поніманська. – К. : Вища школа, 1993. – 89 с. 
Анотація. Проаналізовано дослідження з проблеми виховання 

позитивних взаємовідносин у дітей дошкільного віку. Охарактеризовано 
особливості формування позитивних взаємовідносин у дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: позитивні взаємовідносини, моральне виховання, діти 
дошкільного віку. 

Annotation. The research is devoted to the problem of preschool children’s 
positive relationships upbringing. The peculiarities of forming preschool children’s 
positive relationships are characterized. 

Key words: positive relationships, moral education, children of preschool age. 
 
 

ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Пархоменко Надія, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

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

 

Постановка проблеми. Загострення відносин суспільства з 
навколишнім середовищем, реальність поглиблення глобальної екологічної 
кризи, що загрожує життю планети і людства, вносять істотні зміни в сучасну 
освітню політику України. Саме тому формування екологічної культури 
людини, гармонії її відносин із природою є пріоритетними напрямами 
екологічної освіти. Формування екологічної культури особистості з дитинства 
необхідно для того, щоб бути свідомим і ощадливим громадянином, 
господарем своєї землі, досконало знати біосферні механізми, напрями і 
способи природоохоронної роботи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Природодоцільна 
поведінка людини стосовно природи визначається її екологічним світоглядом 
і екологічною культурою. Становлення екологічного світогляду особистості 
відбувається поступово – протягом багатьох років життя й навчання людини. 
Початок цього процесу, як зазначають Н. Глухова, Н. Лисенко, З. Плохій, 
Н. Рижова, Н. Яришева та інші педагоги припадає на період дошкільного 
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дитинства, коли закладаються основи світорозуміння, екологічної свідомості і 
практичної взаємодії особистості з природою.  

З. Плохій визначає екологічну свідомість як складову свідомості 
особистості, пов’язану з відображенням процесів взаємодії людини, 
суспільства з об’єктами та явищами природи. Вчена переконана, що 
екологічна свідомість реалізується через почуття, розум, мотиви, інтереси, 
позицію, вчинки, дії та діяльність і є результатом екологічної освіти 
особистості [3, с. 117].  

М. Грицан і М. Курик вважають, що головний зміст екологічної освіти 
дошкільників полягає у формуванні мотиваційних основ екологічної 
свідомості дитини, а екологічні знання мають стати засобами, які входять у 
практичну діяльність і відповідно її мотивують [2; с. 56].  

Н. Лисенко екологічну освіту дітей дошкільного віку тлумачить як 
«…свідомо та доцільно сплановану систематичну і поетапну діяльність 
педагога з дітьми задля реалізації завдань екологічної освіти за умови їх 
активної участі в різних видах діяльності» [1, с. 9–10]. Результатом такої 
екологічної освіти має стати сформована екологічна свідомість особистості, 
яка впливатиме на радикальні зміни в концептуальних підходах суспільства до 
природи, тлумачення взаємозв’язків і взаємозалежностей між людиною із 
природою на регіональному і планетарному рівнях [1, с. 9]. 

За визначенням російської вченої Н. Рижової екологічна освіта – це 
неперервний процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на 
формування її екологічної культури, яка виявляється в емоційно-позитивному 
ставленні до природи, оточуючого світу, у відповідальному ставленні до 
свого здоров’я і стану довкілля, в дотриманні певних моральних норм, в 
системі ціннісних орієнтацій [4]. 

Аналіз визначень екологічної культури Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, 
З. Плохій, Н. Рижової, Г. Ягодіна та інших учених дає підстави стверджувати, 
що за своєю сутністю екологічна культура є здатністю людей користуватися 
своїми екологічними знаннями і вміннями в практичній діяльності. Вона 
включає зовнішню і внутрішню складники. Демонструючи зовнішню 
екологічну культуру, дитина знає, як чинити можна, а як – ні, проте мотивом 
правильної поведінки може виступати бажання отримати похвалу від 
дорослого, показати себе з кращого боку перед ровесниками, страх бути 
покараною. Вищим етапом екологічної культури є внутрішня культура, коли 
дитина, незалежно від того, бачить її хтось чи ні, чинить правильно наодинці 
зі своєю совістю. Правила поведінки у дитини, в якої сформована внутрішня 
екологічна культура, базуватимуться на усвідомленні того, що це буде 
завдавати болю навколишньому природному середовищу. 

Серед дієвих засобів формування екологічної культури дитини 
дошкільного віку вчені виокремлюють еколого-психологічні тренінги. 

Мета статті: висвітлити особливості проведення еколого-
психологічних тренінгів з дітьми дошкільного віку як засобу формування 
екологічної культури. 
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Виклад основного матеріалу. Важливим і ефективним засобом 
формування екологічної культури дошкільника є еколого-психологічні 
тренінги. 

Тренінг – (від англійського training) – спеціальний тренувальний 
режим, тренування [5, с. 548]. 

За нашим тлумаченням, еколого-психологічний тренінг – це форма 
групової роботи в процесі якої виховуються екологічні установки, моральні 
якості, формуються нові екологічні знання, уміння і навички взаємодії з 
природою, здатність до емпатії та антиципації, поглиблюються наявні знання 
про систему «людина-природа-людина», розширюється індивідуальний 
екологічний простір дитини.  

Еколого-психологічний тренінг ґрунтується на методології соціально- 
психологічного тренінгу, спрямованого на вирішення екологічних завдань: 

1. Корекція формування і розвиток екологічних установок особистості. 
2. Корекція цілей взаємодії особистості з природними об’єктами. 
3. Навчання умінням і навичкам такої взаємодії. 
4. Розвиток перцептивних можливостей людини під час її контактів з 

природними об’єктами. 
5. Розширення індивідуального екологічного простору. 
Особливості проведення тренінгу. Тренінг може проводитись в групах 

із 8-12 дітей під керівництвом вихователя. Він є достатньо універсальним. 
Система тренінгів побудована таким чином, що від учасників не вимагається 
яких-небудь спеціальних знань про природу. Безумовно початковий рівень 
формування ставлення до природи певною мірою впливає на вибір стратегії і 
тактики роботи з дітьми з 5-ти років. Особливо ефективними є тренінги в 
групах, які складаються із декількох сімей. В них діти і батьки разом 
виконують вправи, так як в цьому випадку крім специфічних завдань еколого-
психологічних тренінгів паралельно вирішуються і загальні соціально-
психологічні проблеми сім’ї. Тренінг проводиться вихователем в закладі 
дошкільної освіти в кімнаті природи, зимовому саду або у другому 
приміщенні у якому є об’єкти природи. Проте можна проводити тренінг і в 
куточку природи в груповій кімнаті, в лісі, в парку, в плодовому саду. Дорослі 
мають ураховувати при цьому, що на вулиці багато факторів, які можуть 
відволікати увагу дошкільнят. Тому одні частини тренінгу можуть 
проводитися в приміщенні, а іншу – на повітрі. Час проведення тренінгу – 20-
30 хвилин. 

Вихователь повинен володіти не тільки знаннями в галузі екології, 
природознавства, педагогіки і психології дошкільної та конкретними 
натуралістичними уміннями, але й мати досвід проведення соціально-
психологічного тренінгу. 

Тренінгові вправи застосовуються вихователем залежно від конкретної 
ситуації, яка склалася у групі, специфічних особливостей учасників. 

Зазвичай застосовують наступні стратегії: 
1. Пропонують вправи, спрямовані на розширення перцептивного 

досвіду людини взаємодії з природою. 2. На формування екологічної емпатії, 
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що стимулює ідентифікацію з природним об’єктом. Це створює психологічну 
основу і готовність до засвоєння певних форм взаємодій з природними 
об’єктами. У заключній частині використовують вправи узагальнювального 
характеру, які спрямовані на корекцію стратегій взаємодії з природними 
об’єктами, екологізацію поглядів особистості, розширення суб’єктивного 
екологічного простору – зони персональної відповідальності за природу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, однією із 
сучасних та ефективних форм виховання екологічної культури в 
дошкільників є застосування еколого-психологічних тренінгів під час яких у 
них формуються позитивні екологічні установки, системні знання про 
природне довкілля, навички природодоцільної поведінки, орієнтація у 
позитивних і негативних явищах в природному середовищі. Подальші наукові 
розвідки стосуватимуться вивчення педагогічних умов використання еколого-
психологічних тренінгів у процесі формування екологічної культури старших 
дошкільників. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз досліджень з проблеми 
екологічної освіти дітей дошкільного віку, висвітлено особливості 
проведення еколого-психологічних тренінгів з дітьми дошкільного віку як 
засобу формування екологічної культури. 
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педагогіки і психології.  

 

Постановка проблеми. Раннє навчання іноземних мов обумовлює 
інтерес до мовної різноманітності світу, виховує толерантне ставлення до 
представників інших культурних уподобань, активізує розвиток 
мислемовленнєвих здібностей дитини, сприяє пізнанню довкілля. Процес 
навчання англійської мови має бути засобом соціалізації дитини, допомагати 
розкрити її особистий потенціал із урахуванням вікових індивідуальних 
особливостей. Про це зазначається у таких документах як: 
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти [2], Закон України «Про 
дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [1].  

Слід зазначити, що на сучасному етапі навчання іноземних мов дітей 
дошкільного віку пріоритетним є комунікативний підхід, оскільки він 
зорієнтований на вивчення іноземних мов через спілкування. Реалізація цього 
підходу в навчальному процесі передбачає формування іншомовних 
мовленнєвих навичок і вмінь шляхом іншомовної мовленнєвої діяльності. 
Тобто діти дошкільного віку оволодівають мовою як засобом спілкування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній методиці 
навчання дошкільників англійської мови, і зокрема англомовного 
спілкування, створено значну науково-методичну базу. Проблему 
формування іншомовної лексичної компетентності дітей дошкільного віку 
досліджували такі вчені, як: Т. Полонська, З. Футерман, О. Чернякова, 
Т. Шкваріна, O. Dunn, M. Williams (стратегія навчання із опорою на імітаційні 
здібності дитини, що реалізуються в роботі з базовими зразками 
висловлювань); Н. Імедадзе, С. Brumfit, J. Moon, R. Tongue, D. Vale (стратегія 
засвоєння мови у конкретно-практичній, зокрема пізнавальній діяльності 
дитини); І. Вронська (у процесі малювання); О. Негневицька, О. Шахнарович, 
Т. Шкваріна (із використанням системи навчально-комунікативних ігор); 
О. Рейпольська (у різних за віковим складом групах); Н. Горлова (стратегія 
опори на встановлення емоційно-особистісного контакту між дорослим і 
дитиною при навчанні іноземної мови); О. Першукова (стратегія інтегрування 
навчання мов у краєзнавчу підготовку дитини).  

Питання, пов’язані з раннім навчанням іноземних мов, є на сьогодні 
предметом широкої дискусії серед науковців, психологів, методистів, 
учителів іноземних мов, адже раннє дитинство визначено вченими як 
найбільш сенситивний період для оволодіння іноземними мовами. Доведено, 
що для цієї вікової категорії характерне інтенсивне формування пізнавальних 
процесів у дитини, швидке й легке запам’ятовування мовної інформації, високі 
імітативні здібності. Але також існує думка про те, що вивчення іноземної мови 
в ранньому віці призводить до плутанини в рідній мові дитини 
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Так, ряд учених: І. Веронська, Н. Імедадзе, Л. Калініна, Н. Ронже, 
О. Митецька, О. Протасова наполягають на ефективності навчання дітей 
іноземних мов з моменту народження до 3-х років у колі сім’ї, за відомим 
класичним принципом «одна особа – одна мова». На думку М. Монтессорі, 
сенситивний період для вивчення іноземних мов дітьми дошкільного віку – 
від 2-х до 7-ми років. Солідаризуємося з Н. Басовою, А. Гергель, 
О. Негневицькою, Г. Роговою, З. Футерманом, Т. Шкваріною, що найбільш 
сприятливим періодом для початку навчання іноземних мов є вік дітей від 4 
до 6 років. Проблему періодизації сенситивності до засвоєння іноземних мов 
дітей дошкільного віку досліджували Н. Імідадзе та Р. Пенфілд.  

Отже, стислий аналіз наукових джерел свідчить про актуальність 
проблеми формування іншомовної лексичної компетентності старших 
дошкільників.  

Мета статті: з’ясувати роль діалогічного мовлення для формування 
іншомовної лексичної компетентності старших дошкільників на заняттях з 
англійської мови в закладах дошкільної освіти.  

Виклад основного матеріалу. Формування навичок та умінь 
іншомовного мовлення реалізується в закладах дошкільної освіти поетапно: 
від найбільш елементарних видів (імітативне, реактивне, стохастичне) до 
більш досконалих, що пов’язано зі стадіальним характером засвоєння 
іноземної мови дітьми дошкільного віку. Акцент має бути зроблений на 
формуванні слухо-вимовних, ритміко-інтонаційних та лексичних навичок 
іншомовного спілкування. Завдяки пластичності мозку, здібностям 
буквального запам’ятовування дошкільники здатні засвоювати за одне 
заняття 3-7 мовленнєвих одиниць за умови їх доступності та застосування 
відповідної методики. Складності виникають у процесі засвоєння дітьми 
граматичних структур. Ознайомлення з граматичними структурами 
відбувається послідовно: введення 1-2 граматичних структур на одному 
занятті. На наступному занятті слід закріпити граматичний матеріал, а вже 
потім можна практикувати багаторазове застосування граматичних структур 
у активному мовленні дітей. 

У процесі вивчення з дошкільниками англомовного лексичного та 
граматичного матеріалу вихователю слід орієнтуватися на мимовільні 
психічні процеси, які переважають у цьому віці і доцільно застосовувати 
спеціальні стратегії підтримки пізнавальної діяльності, що дозволяють 
загострити увагу на суттєвих предметах, забезпечити опори тощо.  

Для того, щоб активізувати накопичені мовленнєві зразки в 
елементарному іншомовному спілкуванні вихователю потрібно зацікавити 
дітей. Так як «чисте спілкування» іноземною мовою складає значні труднощі 
для дітей старшого дошкільного віку – доцільно підтримувати їх іншомовне 
спілкування за рахунок особистісно значущої для них у цьому віці ігрової 
діяльності. Така діяльність забезпечить мотиваційну, змістову та 
процесуальну основу для іншомовного спілкування дітей. Діалогічне 
мовлення є одним із цікавих та доступних видів мовленнєвої діяльності для 
дітей дошкільного віку. Організований в ігровій формі (театралізована 
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діяльність, сюжетно-рольова гра) цей вид мовленнєвої діяльності успішно 
сприятиме формуванню іншомовної компетентності дітей старшого 
дошкільного віку.  

Діалогічне мовлення як засіб формування іншомовної компетентності 
старших дошкільників досліджували: В. Бухбіндер, І. Зимня, Р. Мартинова, 
С. Ніколаєва, Ю. Пассов, В. Скалкін, Н. Скляренко. Вчені наголошують на 
тому, що навички усного мовлення позитивно впливають на розвиток 
комунікативних умінь дошкільників [3]. 

Визначенню сутності поняття «діалогічне мовлення» в методичній 
літературі приділяється багато уваги. У словникових джерелах «діалогічне 
мовлення» визначається як особливий вид мовленнєвої діяльності, що 
характеризується ситуативністю, наявністю двох або більше комунікантів, 
швидкістю і безпосередністю процесу відображення явищ та ситуацій [7].  

Р. Мартинова, С. Ніколаєва, Є. Негневицька, Т. Шкваріна виділяють 
три базові етапи у навчанні англійського діалогічного мовлення дітей 
дошкільного віку: засвоєння дітьми діалогічних єдностей (діалогічна єдність 
– сукупність реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та 
змістовою завершеністю); засвоєння мікродіалогів (мікродіалог розглядають 
як засіб вираження основних комунікативних завдань учасників спілкування); 
самостійне складання діалогів англійською (які складаються з 2-3 реплік) [6].  

У свою чергу В. Скалкін зауважує, що однією з найважливіших 
психологічних особливостей діалогічного мовлення є його ситуативність. На 
думку вченого діалогічне мовлення є ситуативним, оскільки його зміст можна 
зрозуміти лише з урахуванням тієї ситуації, в якій воно здійснюється [6].  

Погоджуємося з Є. Негневицькою, В. Скалкіним, Т. Шкваріною, що 
мовленнєва дія не може існувати без ситуації спілкування, тому вихователь на 
занятті з англійської мови повинен створити ситуацію спілкування, яка б 
спонукала дітей до мовлення. Такі ситуації називають мовленнєвими або 
комунікативними. Комунікативні ситуації – це ситуації мовного спілкування 
двох і більше людей. Вони завжди містять у собі стимул до мовлення [5], а 
комунікативно-мовленнєві ситуації – це динамічна система взаємодіючих 
факторів, які залучають людину до мовленнєвого спілкування і визначають її 
поведінку в межах одного акту спілкування (В. Скалкін) [6]. 

Компетентність у діалогічному мовленні – це здатність реалізовувати 
усно мовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих для 
певного віку сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного 
завдання. Ефективність розвитку вмінь діалогічного мовлення зумовлюється 
рівнем сформованості у дітей мовної компетентності [6]. 

Лексичні одиниці для організації англійського діалогічного мовлення 
мають відповідати фонетичній складності слів за рівнем розвитку 
артикуляційного апарату дітей. Краще обмежитися невеликою кількістю 
лексичних одиниць та граматичних структур, але приділити більше часу їх 
засвоєнню. Це дозволить досягти чіткої та правильної вимови іншомовних 
слів. Водночас оволодіння діалогом неможливе без опанування мови та 
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засобів невербальної комунікації, виховання культури мовлення, тому не 
можна забувати про інтонаційну виразність [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, 
що за допомогою діалогічного мовлення як засобу формування іншомовної 
лексичної компетентності старших дошкільників буде досягнута основна 
практична мета навчання дітей англійської мови – оволодіння дітьми 
англійською мовою як засобом спілкування.  

Подальші наукові розвідки стосуватимуться вивчення способів 
мотивації дітей старшого дошкільного віку до самостійного створення 
діалогів на заняттях з англійської мови в закладах дошкільної освіти.  
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Постановка проблеми. Інформатизація та комп’ютеризація 
суспільства обумовлюють зміну методів навчання та виховання 
дошкільників. Сучасні інформаційні технології дозволяють вихователям 
використовувати цікаві пізнавальні комп’ютерні ігри та вправи. Необхідність 
їх застосування в дошкільному віці підкреслюють і сучасні дослідження 
науковців та нормативні документи в галузі дошкільної освіти. Так, у 
Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період 
до 2017 року зазначено, що «Основною проблемою, яка не дозволяє 
виконувати вимог Базового компонента є незадовільний стан матеріально-
технічного та навчально-методичного забезпечення, недостатня кількість 
художньої літератури та електронних інформаційних ресурсів у дошкільних 
навчальних закладах, а також недостатній рівень кваліфікації педагогічних 
кадрів» [4].  

Отже, на сучасному етапі дуже гостро постала проблема 
комп’ютеризації дошкільної освіти і проблема формування медіаграмотності 
майбутніх вихователів. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки 
майбутніх вихователів у вищому навчальному закладі до проектування 
комп’ютерних дидактичних ігор і вправ для дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування 
медіаграмотності майбутніх вихователів досліджували Ю. Горвиц, 
А. Єрмоленко, К. Овсянникова, В. Шарко та інші. 

Ю. Горковиц зазначає, що підготовка висококваліфікованих 
педагогічних кадрів, що володіють необхідним рівнем медіакомпетентності, 
буде актуальне на всіх рівнях державної системи педагогічної освіти. 
«Педагог, занурений в середовище, яке підвищує його рівень 
медіакомпетентності, оволодіває навиками вивчення, аналізу, інтерпретації 
медіатекстів, вмінням створення самостійного медіапродукту. Тільки таким 
чином, долучившись до світу медіа, він може сприяти формуванню 
медіакультури майбутніх вихователів» [1]. 

К. Овсянникова вважає важливими умовами формування 
медіаграмотності майбутнього вихователя такі: 

– фундаментальна підготовка з інформатики, без якої неможлива 
експлуатація засобів ІКТ і реалізація їх потенціалу в освітніх цілях; 

– фундаментальні знання з психолого-педагогічних наук, засвоєння 
яких необхідне для ефективного здійснення всіх функцій, пов’язаних з 
використанням засобів мас-медіа в навчальному процесі; 

– формування медіаграмотності майбутніх вихователів у системі вищої 
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педагогічної освіти може бути забезпечене за умови відповідності структури 
й змісту їх підготовки сучасним тенденціям, розвитку інформатики й ІКТ в 
освіті, відбору змісту і форм навчання відповідно до видів інформаційної 
діяльності педагога [4]. 

А. Єрмоленко зазначає, що медіаграмотність вихователя 
характеризують такі показники [2]: 

– мотиваційний (різнобічні мотиви медіаосвітньої діяльності, 
прагнення до вдосконалення своїх знань і вмінь у сфері медіаосвіти); 

– інформаційний (систематична інформованість, ґрунтовні науково-
педагогічні знання в галузі медіаосвіти); 

– методичний (розвинені методичні вміння в сфері медіаосвіти; 
– діяльнісний (систематична медіаосвітня діяльність у процесі 

навчальних занять різних типів, активна дослідницька медіа педагогічна 
діяльність); 

– креативний (яскраво виражений рівень творчого початку в 
медіаосвітній діяльності (тобто прояв гнучкості, мобільності, асоціативності, 
оригінальності, антистереотипності мислення, розвиненості уяви, фантазії 
тощо). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз теоретичних джерел дозволив 
з’ясувати сутність терміну «педагогічна умова» як певну обставину чи 
обстановку, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток 
педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості [4]. В 
обґрунтуванні педагогічних умов формування медіаграмотності необхідно 
враховувати низку чинників: суперечності, які існують в професійній 
підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; принципи 
навчально-виховного процесу у ВНЗ; особливості проектування і 
застосування комп’ютерних дидактичних ігор і вправ в роботі з дітьми 
дошкільного віку [1].  

Теоретичний аналіз літературних джерел дозволив нам виділити три 
основні педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх 
вихователів для роботи з дітьми дошкільного віку: 

1) формування позитивної мотивації у студентів до застосування 
інформаційних технологій у майбутньої професійній діяльності;  

2) опора на знання і уміння, здобуті під час навчання у ВНЗ 
(технологічної і методичної підготовки) та власний життєвий досвід;  

3) забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх вихователів 
комп’ютерними дидактичними іграми та вправами для дошкільників.  

Дотримання першої умови передбачає формування інтересу і 
позитивного ставлення у майбутніх вихователів до оновлення предметно-
розвивального середовища дошкільного навчального закладу, застосовуючи 
сучасні комп’ютерні технології. Впровадження комп’ютерних технологій з 
метою урізноманітнення та збагачення дитячої діяльності і самого 
педагогічного процесу дає результати тоді, коли інформатика входить у життя 
дитини через гру, конструювання, художню та інші види діяльності, за умови 
розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо комп’ютерно 
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зорієнтованих засобів розвитку дитини [5]. Один із шляхів уведення 
комп’ютера в навчально-виховний процес є гра, тому в дошкільних 
навчальних закладах використання комп’ютера можливе через комп’ютерно-
ігровий комплекс, що дозволяє реалізовувати принципи диференційованого 
та індивідуального підходу до навчання дітей дошкільного віку. Таким 
чином, використання сучасних комп’ютерних технологій у професійній 
підготовки майбутніх вихователів формує позитивну мотивацію у студентів 
до застосування інформаційних технологій у майбутньої професійній 
діяльності.  

Із цього припущення витікає друга педагогічна умова – опора на 
життєвий і навчальний досвід (використання знань здобутих власним 
досвідом та під час вивчення фахових дисциплін). Майбутніх вихователів 
необхідно вчити розробляти дидактичні комп’ютерні ігри, використовувати 
вже існуючи ігри. Отже, дидактична гра виступає засобом спілкування та 
самовиховання. Дидактичні ігри та вправи широко використовуються в 
роботі з дітьми дошкільного віку. Методику їх розробки та застосування 
студенти вивчають під час вивчення навчальних дисциплін професійного 
циклу. Щодо розробки ігор та вправ за допомогою комп’ютера, студенти 
застосовують знання і вміння отримані у процесі вивчення дисциплін: 
«Інформаційні технології», «Технічні засоби навчання», «Комп’ютерні 
технології в дошкільній освіті».  

Обґрунтовуючи третю педагогічну умову – розробка інформаційного 
та методичного забезпечення процесу професійної підготовки, щодо 
формування медіаграмотності майбутніх вихователів, ми виходили з того, що 
позитивний результат у навчанні досягається через чіткий відбір 
теоретичного навчального матеріалу, його опанування студентами і 
застосування на практиці. На заняттях студенти вчаться добирати, 
проектувати ігри і вправи, що допомагають дітям краще засвоювати знання, 
стимулюють пізнавальну активність, викликають лише позитивні емоційні 
реакції. Для проектування ігор і вправ студенти використовують поширені 
комп’ютерні програми: Paint, Місrosoft Office Word, Місrosoft Office Excel, 
Місrosoft Office PowerPoint, для створення вправ: «Розфарбуй малюнок», 
«Знайди відмінності», «Домалюй будинок», «Відшукай та розфарбуй 
геометричні фігури» та багато ін., так і програму спеціального призначення 
Smart Notebook.  

Формуванню медіаграмотності майбутніх вихователів сприяють також 
використання на заняттях мультимедійної дошки та проектору, які створюють 
величезні можливості для поліпшення подачі матеріалу. Майбутні вихователі 
вчаться впевнено і чітко демонструвати свої надбання, вільно почуватися 
перед аудиторією. Презентації розширюють можливості виступу – 
полегшують показ фотографій, малюнків, графіків. Крім того дозволяють 
використовувати анімацію, вставки відеофрагментів, демонстрацію 
динамічних процесів, програвати аудіофайли. 

Виокремленні нами педагогічні умови формування медіаграмотності 
майбутніх вихователів не вирішують проблем стосовно упровадження 
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сучасних інформаційних технологій в освітній процес дошкільного 
навчального закладу, однак обґрунтовують необхідність оновлення змісту 
підготовки педагогів з дошкільної освіти у вищих навчальних закладах.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для формування 
медіаграмотності майбутніх вихователів необхідно дотримуватися таких 
педагогічних умов: формування позитивної мотивації у студентів до 
застосування інформаційних технологій у майбутньої професійній діяльності; 
опора на знання і уміння, здобуті під час навчання у ВНЗ (технологічної і 
методичної підготовки) та власний життєвий досвід; забезпечення процесу 
професійної підготовки майбутніх вихователів комп’ютерними дидактичними 
іграми та вправами для дошкільників.  

Перспективним напрямом подальшої роботи є питання впровадження 
комп’ютерних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних 
закладів, введення комп’ютера в індивідуальну роботу з дітьми дошкільного 
віку.  
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Постановка проблеми. Гра та рух – природна потреба дошкільника. 
Оптимальна рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту та 
розвитку молодого організму, є необхідною умовою становлення й 
удосконалення дитини як біологічної істоти та соціального суб’єкта 
(Н. Лебедєва, А. Маркосян, І. Муравов та ін.). Необхідний обсяг рухової 
активності дітей є вирішальною гарантією виховання всебічно розвиненого, 
здорового підростаючого покоління (О. Аракелян, Н. Денисенко, 
Л. Карманова, Я. Лайзене, Т. Осокіна, Й. Рауцкіс, В. Шишкіна та ін.). У світі 
існує багато освітніх технологій, спрямованих на розвиток дітей дошкільного 
віку, проте увага на рухову діяльність (тілесну пластику) найбільше звернена 
у вальдорфській педагогіці. Тому порушена проблема є актуальною для 
дошкільної освіти і підготовки відповідних фахівців. 

Мета статті полягає у висвітленні можливостей вальдорфської 
педагогіки у розвитку рухової активності дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Вальдорфська педагогіка – 
найпоширеніша в світі незалежна система альтернативної освіти, метою якої є 
гуманістичне і цілісне виховання дітей, що базується на езотерично-
філософській концепції – антропософії. Головне завдання антропософської 
педагогіки полягає в тому, щоб зберегти відчуття животворящого дихання, 
яке властиве дитинству [1, с. 3].  

Автор антропософської педагогіки, австронімецький вчений, філософ 
Рудольф Штайнер великого значення надавав руховій активності дітей, 
реалізованій через гру. У своїх працях він стверджував, що «душевний та 
духовний стан людини в значній мірі залежить від рухової діяльності або 
тілесної рухливості. У того, хто не в змозі володіти своєю тілесною 
рівновагою, виникає проблема з рівновагою душевною. Здатність рухатися 
має великий вплив і на здатність оволодіння мовою» [5, с. 18].  

Щоб реалізувати потенційні можливості дітей у розвитку активності й 
самостійності, оптимізувати процес їх психомоторного розвитку, необхідні 
спеціальні засоби, серед яких найбільш ефективними можуть бути спів, пісня, 
танцювальні рухи та жести. Під час активного сприймання мелодії та співу 
фізіологічні ритми людини резонують і мимоволі прилаштовуються під її 
частотні та динамічні показники. Темп, ритм, структурна будова твору 
можуть підпорядковувати собі ритм внутрішніх фізіологічних процесів і 
найбільшою мірою сприяють емоційній чутливості дитини [5, с. 44]. 

Засобом ефективного ритмічного навчання є використання і тіла як 
темброво-ритмічного ансамблю. Людське тіло може використовуватися як 
своєрідний інструмент, за допомогою якого одночасно розвивається ритмічне 
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почуття, музичний слух, координація рухів. Ритмічна гра на поверхні свого 
тіла (озвучені жести) – оплески, постукування по стегнах пальцями, 
притупування ногами, прицмокування язиком – сприяє швидкому засвоєнню 
різноманітних ритмічних моделей дітьми [4, с. 87]. Для кожного з озвучених 
жестів існують варіанти виконання: оплески дзвінкі – усією долонею, тихі – 
зігнутими долонями, удари верхньою частиною кисті, удари по нижній 
частині долоні; притупування – усією ступнею, п’ятою, носком; шльопанці – 
по колінах, з боків; клацання – пальцями в повітрі, язиком; легкі удари 
долонями по надутих щоках. Розвиток тілесної пластики у дошкільнят сприяє 
розвитку рухових навичок, формуванню правильної постави, подоланню у 
дітей рухового автоматизму, формуванню потреби дітей в руховому 
самовираженні.  

Однією із своєрідних складових вальдорфської педагогіки є евритмія –
мистецтво руху. На відміну від звичайної гімнастики чи хореографії евритмія 
прагне активізувати не тільки тілесні, але й душевні сили людини. Людське 
тіло є універсальним інструментом, завдяки якому можна відтворювати 
думки, почуття, наміри. Як у мовленні людина висловлюється звуками, так 
само можна висловлюватись через рух усією постаттю [3, с. 26]. Евритмія, 
пропонуючи яскраві образи, допомагає реалізувати природне бажання 
рухатися. Наприклад, піднімається вранці сонечко на небі і його життєдайне 
світло спонукає душу відкритися з вигуком «Ах» із жестом розкритих догори 
рук. А ось бобер товстенький і неповороткий, – дитина цієї ж миті 
перетворюється з жестом звука «Б» на бобра та чимчикує до річки, де її чекає 
хвилька. Далі малюк перетворюється на хвильку, переживаючи її разом з 
жестом звуку «В» (вода). Потім налітає вітер-ревун і всіх розганяє – як 
приємно бігти разом з жестом такого повітряного легкого звуку «Р» або «У». 
Існує така думка, що фізкультура – це гімнастика для фізичного тіла, евритмія 
– гімнастика для душі [3, с. 33]. 

Евритмія, як напрям кінезітерапії, надає дієву профілактично-
педагогічну допомогу у таких проблемних ситуаціях, як самотність, 
замкнутість, підвищена чутливість, недовіра, слабка концентрація довільної 
уваги, незібраність, гіперактивність. Регулярні евритмічні вправи 
покращують і оптимізують взаємовідносини між дітьми, розвивають творчі 
здібності та креативність мислення, допомагають розвитку навичок 
самоконтролю, сприяють самовираженню і саморозвитку [2, c. 244].  

У вальдорфських дитячих садках широко використовується так званий 
вальдорфський хоровод (музично-ритмічна гра-хоровод). Р. Штайнер 
зазначав: «Важливо, щоб з раннього дитинства органи чуттів отримували 
враження від гарних ритмів – у цьому сенсі одними з кращих виховних 
засобів є дитячі пісні та мелодії. Увагу під час співу варто звертати не стільки 
на зміст, скільки на красу звучання. Чим більш живодайним буде вплив на 
око і вухо, тим краще. Не варто недооцінювати й того, наскільки 
благотворним для формування організму є супроводжувані мелодією 
танцювальні рухи». Саме тому музика, спів є невід’ємною складовою життя у 
вальдорфській групі [3, с. 38]. 
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Хоровод виконується в колі та супроводжується рухами відповідно до 
тексту. Його складовими є слово (зміст), рухи і жести, мелодія та ритм. 
Завдання хороводу – познайомити дітей з навколишнім життям і процесами, 
що лежать в їх основі. Тривалість хороводу – від 10 до 25 хвилин, вивчається 
2-3 тижні. Перший тиждень – це занурення в його зміст, образи, до закінчення 
другого тижня – діти уже все знають, а на третьому – можуть самі все 
відтворити. Головна передумова хороводу – по колу завжди ідуть за ходом 
сонця. Це може бути рух до центру кола і від центру, по спіралі, змійкою 
тощо. Словесні образи передаються рухом рук, тіла, ходою, жестами, 
мімікою, які «зримо» відображають зміст, завдяки чому розвивається і 
мовлення дітей. Усі хороводи за своїм сюжетом тематично пов’язані із 
колообертом року, що спонукає дітей до безпосереднього «включення» в 
зміни пір року і переживання їх сутності: холод зими, пробудження природи 
навесні, цвітіння влітку, засинання восени. Тематика хороводних сюжетів 
дозволяє дитині невимушено, за власним бажанням занурюватися у 
різнобарвний світ навколишнього, поглиблюючи та закріплюючи знання про 
найрізноманітніші галузі життя та діяльності людей. Вальдорфський хоровод 
правомірно може бути складовою режиму дня, можливо й епізодично, у 
традиційному дитячому садку. Його можна провести під час музичного, 
фізкультурного, будь-якого іншого тематичного заняття, а також під час 
прогулянки, екскурсії у другій половині дня, головне – підібрати відповідну 
тему та правильно укомплектувати рухи [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, однією з 
важливих умов вальдорфської педагогіки є зміцнення здоров’я дитини й 
надання їй можливості рухатися, завдяки чому вона набуває досвіду 
сприймання себе, відчуття власного тілесного буття. Перші шість років 
активної рухливості необхідні для того, щоб розкрити в дитини сенсомоторні 
здібності, які стануть міцним підґрунтям інтелектуального, соціального й 
особистісного розвитку. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні питань з розвитку рухової активності дошкільників засобами 
вальдорфської педагогіки на різних етапах дошкільного дитинства. 
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Анотація. У статті розглянуто можливості вальдорфської 
педагогіки у розвитку рухової активності дошкільників; розкрито 
особливості організації занять з евритмії та її значення в розвитку дитини; 
описано методику проведення вальдорфського хороводу, його зв’язок з 
природою і життям, специфіку використання в роботі з дітьми.  

Ключові слова: рухова активність, дошкільники, вальдорфська 
педагогіка, образні рухи, евритмія, тілесна пластика, гра-хоровод. 

Annotation. The article represents the possibilities of Waldorf pedagogy in 
the development of the motor activity of preschool children; features of the 
organization of studies with eurythmy and its importance in the development of the 
child are shown the methodology for carrying out the Waldorfian dance, its 
connection with nature and life, the specifics of using in working with children is 
described. 

Key words: impellent activity, preschool children, Waldorf pedagogy, 
figurative movements, eurythmy, bodily plastic, play-round dance. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх років відбуваються значні 
зміни в дошкільній освіті. Існує тенденція до пошуку нових підходів до 
виховання та навчання, реалізації інноваційних напрямків у діяльності 
дошкільних навчальних закладів. Одним із таких напрямків є використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 
ДНЗ, які покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього 
процесу, значно підвищуючи його ефективність.  

Актуальність використання інформаційних-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у фізичному вихованні дітей дошкільного віку обумовлена соціальною 
та практичною потребою в підвищенні якості здоров’язберігаючих 
технологій. Практика довела доцільність їх використання для становлення 
рухових здібностей дітей, формування інтересу до фізичної культури і спорту, 
виховання особистісних, морально-вольових та поведінкових якостей, 
здійснення всебічної підготовки до школи і подальшого суспільного життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості 
використання сучасних комп’ютерних технологій у педагогічному процесі 
ДНЗ висвітлені в роботах учених (Ю. Горвиця, Т. Денисової, С. Дяченко, 
А. Іванова, О. Кореганової В. Могільова, В. Моторін, С. Новосьолова, 
Ю. Олійник, С. Пейперт, Г. Пєтку та інші). Учені стверджують, що 
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впровадження комп’ютерних технологій у роботу с дітьми є однією з форм 
підвищення ефективності навчального процесу ДНЗ.  

У низці досліджень (А. Кенеман, Н. Козленко, Р. Лєскова, 
Л. Шураковская та інших) відзначається важливість вирішення освітніх 
завдань у процесі фізичного виховання. У них вказується, що активна робота 
думки на заняттях з фізичної культури сприяє швидкому засвоєнню дітьми 
досліджуваного матеріалу, а знання і навички стають більш міцними і 
стійкими, якщо використовувати ІКТ. 

Мета статті: висвітлити преваги використання інформаційно-
комунікаційних технологій у фізичному вихованні дошкільників в умовах 
ДНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології 
– часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча 
ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та 
інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з’єднань), 
комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, 
накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам 
створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати 
інформацію [2, с. 5–6]. 

Використання ІКТ, розробка мультимедійних проектів, навчально-
методичних та ігрових посібників і впровадження їх в практичну діяльність 
педагога дозволяє підвищити якість організації в навчально-виховному 
процесі. До набору істотних переваг використання ІКТ в процесі фізичного 
виховання необхідно віднести наступне: 

1. ІКТ значно розширюють можливості пред’явлення навчальної 
інформації. Застосування кольору, графіки, звуку дозволяє відтворювати 
реальний предмет або явище. 

2. Використання комп’ютера дозволяє істотно підвищити мотивацію 
дітей до занять фізичною культурою, а також полегшити засвоєння дітьми 
навчального матеріалу різноманітної спрямованості. 

3. ІКТ втягують дитину в освітньо-виховний процес, сприяючи 
найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової 
діяльності, творчого потенціалу. 

4. Використання ІКТ дозволяє зробити фізкультурне заняття 
привабливим і по справжньому сучасним, здійснювати індивідуалізацію 
навчання дітей з різним рівнем фізичного, пізнавального розвитку. Дозволяє 
збагатити методичні можливості спільної діяльності педагога і дитини, надати 
їй сучасний рівень. 

5. Навчання із застосуванням комп’ютера сприяє формуванню у дітей 
рефлексії. Навчальні програми дають можливість наочно уявити результат 
своїх дій, можливість виправити помилку, якщо вона зроблена. 

6. Також ІКТ дозволяють вирішити проблему пошуку і зберігання 
інформації, планування, контролю і управління заняттями фізичною 
культурою, діагностувати стан здоров’я і рівня фізичної підготовленості тих, 
хто займається [3]. 
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До мультимедійних засобів, які доцільно використовувати в процесі 
фізичного виховання дітей дошкільного віку, можна віднести: 

– відеозаписи, що наглядно демонструють послідовність певної 
рухової дії, а також дозволяють переглядати її в будь-який час для кращого 
сприймання та запам’ятовування (виконувати фізичні вправи має добре 
знайома дітям людина (дитина); 

– аудіо- та відеозаписи, що створюють фон заняття з фізичного 
виховання (осінній ліс, вітер у полі тощо); 

– графічний супровід заняття (текст таблички з словом), що в процесі 
заняття виникають та змінюються, сприяючи розвитку мови та мовлення дітей); 

– мультфільми (відеофільми, графіка), в яких використовуються 
піктограми, предметні малюнки з метою розпізнання та диференціації 
окремих фізичних вправ, їх елементів або для моделювання різних ситуацій і 
природних середовищ; 

– мультфільми, відеофільми, анімація, що розкривають сутність 
імітаційних вправ (рухи тварин, рослин тощо) [4]. 

Представлені мультимедійні засоби можна інтегрувати в єдину 
мультимедійну-презентацію, яка буде виступати як провідний наочний засіб 
та інструмент пізнання у різноманітних видах та формах фізкультурно-
оздоровчої роботи. Її використання дозволяє детальніше надавати 
теоретичний матеріал в ігровій формі, робить його доступним для сприйняття 
різними аналізаторами, підвищує його засвоєння, посилює пізнавальний 
інтерес дошкільників. Це допомагає урізноманітнювати процес фізичного 
виховання дітей, оптимізувати його, зробити його більш ефективним. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
пріорітетним напрямом роботи кожного ДНЗ є підвищення якості освіти 
через використання інноваційних технологій на заняттях і у позанавчальний 
час. Використання ІКТ у фізичному вихованні дозволяє зробити навчально-
виховний процес більш цікавим, а розвиток дитини ефективним. Вони 
відкривають нові можливості навчання не тільки для дитини, але і для педагога. 
Тому сучасний педагог повинен досконало володіти знаннями в області цих 
технологій і успішно застосовувати їх на своїх заняттях з фізичної культури.  
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Анотація. У статті зроблено аналіз преваг використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у фізичному вихованні дошкільників 
та виокремлено перелік мультимедійних засобів, які доцільно 
використовувати в процесі фізичного виховання в ДНЗ . 

Ключові слова: дошкільники, фізичне виховання, інформаційно-
комунікаційні технології, мультимедійні засоби 

Annotation. The article analyzes the prevalence of the use of information 
and communication technologies in the physical education of preschoolers and 
outlines a list of multimedia tools that should be used in the process of physical 
education in the preschool educational establishments. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРЕС» ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
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Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Концептуальними положеннями Базового 
компонента дошкільної освіти передбачено її орієнтацію на формування в 
дитини свідомого, ціннісного ставлення до загальної культури суспільства, 
збагачення її духовного світу через зв’язок національною і світовою культурою. 

У духовному вихованні важливе місце посідає художня література, під 
час ознайомлення з якою дитина долучається до моральних цінностей, 
вступає у співбесіду з автором, формуючи при цьому власну систему образів, 
оволодіває соціальними функціями, стосунками, мовою, збагачуючи 
емоційну інтелектуальну і творчу сфери особистості. 

Нас цікавить проблема виховання інтересу до змісту художнього твору 
в дітей старшого дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості сприйняття 
творів художньої літератури дітьми дошкільного віку досліджувалися 
багатьма вченими. Особливу увагу творам художньої літератури приділяється 
в контексті розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників 
(А. Богуш, Л. Ворошніна, Н. Гавриш, О. Кабачек, О. Лещенко, Н. Пантіна, 
О. Трифонова), у побудові дітьми сюжетів ігор (Н. Короткова, 
М. Михайленко). Сучасні дослідження в галузі педагогіки доводять, що 
свідомість дитини здатна охопити всі види художньої діяльності у процесі 
розвитку (А. Богуш, Л. Григорьєва, Т. Казакова, І. Ликова та ін.). Розглянуто 
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питання щодо культурологічного підходу до внутрішнього розвитку 
особистості дошкільника (О. Соцька).  

Мета статті: з’ясування сутності поняття «інтерес» як педагогічної 
категорії. 

Виклад основного матеріалу. У руслі педагогічної думки розгляд 
категорії «інтерес» прослідковується в роботах таких учених, як А. Богуш, 
В. Павленчик, Л. Славіної, Н. Соловйової, В. Сухомлинського, Г. Стадник. 

У педагогічному словнику під редакцією С. Гончаренка поняття 
«виховання» визначається як передавання суспільно-історичного досвіду 
новим поколінням. До того ж зазначається, що під впливом середовища та 
спеціально організованих умов протікає розвиток духовних і фізичних сил 
дітей, формування їхнього світогляду [2, с. 184]. «Виховання» ученим 
визначається як цілеспрямоване формування особистості [2, с. 383].  

Отже, відповідно до положень сучасної педагогічної науки про 
існування поняття «виховання інтересу», інтерес до певного предмета, явища 
залежить від умов його виховання, а також формується й розвивається в 
процесі ігрової, навчальної, трудової, суспільної діяльності [5, с. 286]. 

Беручи за основу визначення І. Беха щодо «виховання як 
соціокультурного феномена» [1, с. 69, 70] та М. Сметанського про виховання 
як про організований, цілеспрямований вплив, який здійснюється в 
навчально-виховних закладах», а також складову педагогічного процесу, 
«покликану забезпечити розвиток її мотиваційно-ціннісної сфери» [4, с. 5], 
визначимо поняття «виховання інтересу» як процес цілеспрямованого, 
організованого педагогічного впливу, підтримки і стимулювання 
пізнавальних пошуків і зацікавленості вихованців, розвитку їхніх 
пізнавальних потреб, переживань і мотивів. Цей процес стимулює розвиток 
розумових, емоційних, діяльнісно-творчих задатків дітей та формує належні 
життєві стандарти й естетичні смаки. 

Терміном «виховання інтересу» послуговувалися вчені: А. Богуш, 
В. Бондаревський, Е. Бугайова, Н. Гавриш, О. Дусавицький, С. Киперман, 
О. Киричук, Т. Кулікова, В. Павленчик, В. Сухомлинський, Є. Фльоріна, 
С. Якименко та ін.  

Погоджуючись із положеннями вчених, інтерес до змісту художнього 
твору розглядаємо як феномен у педагогічному аспекті залежно від віку, а 
також як стійке (в сенсі прояву стійкої уваги, усталеності інтересу) та 
лабільне (маємо на увазі динаміку в бік його розширення) поняття. Також « 
інтерес» – це феномен, який потрібно виховувати, водночас, як чинник 
позитиву, без якого марно вести розмову про ефективність виховання. Цю тезу 
в контексті нашого дослідження розглядаємо як таку, що спонукає до 
впровадження засобів художніх творів з відображенням суб’єкт-суб’єктних 
відносин у їх сюжетній лінії як свідомо затребуваної тематики юними читачами 
(слухачами) художніх творів. Значущість цінності змісту таких творів у процесі 
виховання інтересу до змісту цих творів, на наш погляд, підвищується при 
поданні його в благозвучному словесному форматі, на тлі культурного та 
мистецького досвіду людства, що виражений у творах художньої літератури.  



71 

Визначимося з поняттями «вихованість» та «вихованість інтересу» 
як результатом процесу його виховання.  

За словниковими джерелами «вихованість» тлумачиться «як 
узгодженість між знанням, переконанням і поведінкою, …вихованість – 
актуальний рівень розвитку особистості, її потенційний рівень, зона її 
найближчого розвитку» (Г. Каджаспірова) [3, с. 73].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Беручи за основу 
вищеозначені тлумачення, розглядаємо в дослідженні термін «вихованість 
інтересу» як психолого-педагогічну характеристику особистості, актуальний 
рівень її розвитку особистості, свідому узгодженість між знаннями, 
можливостями, нахилами, потребами та волевиявленням особистості, що 
органічно проявляється у повсякденному житті. Перспективним напрямом 
наукових розвідок убачаємо дослідження впливу змісту художніх творів на 
розвиток інтересу дошкільника. 
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Постановка проблеми. У дошкільному віці дитина набуває значного 
досвіду, який систематично збагачується: нагромаджуються знання, 
насамперед уявлення і первинні поняття, діти набувають навичок, умінь. 

Уява належить до вищих пізнавальних процесів. Вона зумовлюється 
потребами, що виникають у житті людини, і насамперед, потребою змінити ті 
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чи інші предмети навколишнього світу. Людина не може розпочинати роботу, 
не уявивши собі її готовий результат. Уява виникла і розвинулася в процесі 
праці людини.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За образним визначенням 
А. Ейнштейна, «уява важливіша за знання, тому що знання обмежені, уява ж 
охоплює все на світі, стимулює процес і є джерелом його еволюції» [3, с. 204]. 
Безліч уявлень щодня виникають у голові людини. Деякі з них не лишають 
сліду, а найцікавіші, значущі залишаються в пам’яті і складають зміст уяви. 

Уява тісно пов’язана зі сприйманням, емоціями, пам’яттю, мисленням, 
мовою. В уяві окремої людини слід вичленовувати загальнолюдські і 
індивідуально-специфічні моменти. Виховання уяви є керованим процесом як 
збоку педагогів, сім’ї, так і збоку відповідних закладів і установ суспільства. 

Уява дитини розвивається поступово, з набуттям нею досвіду. 
Л. Виготський стверджував, що всі образи уяви, якими б вони не були, 
ґрунтуються на уявленнях і враженнях, які людина отримує в реальному 
житті [3, с. 293]. Тому уява дитини в багатьох випадках є навіть багатшою, 
ніж уява дорослого. Іноді дитина, не маючи достатнього досвіду, по-своєму 
пояснює життєві явища, які дорослі сприймають як неочікувані й оригінальні 
відкриття її уяви. Насправді уява досягає своєї зрілості в дорослому віці. 

Мета статті: охарактеризувати основні функції уяви дітей 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік – сенситивний період 
бурхливого розвитку уяви. Дошкільник, як правило, багато і охоче малює, 
виявляючи в такий спосіб особливості свого бачення світу. Головна з них 
полягає в тому, що світ зображується не таким, яким дитина повинна була б 
його бачити, а таким, яким вона його знає. Стіни будинку вона малює в один 
ряд, а речі в ньому так, нібито стіни прозорі; одне око на обличчі може бути 
зображене у профіль, інше – анфас, а то й взагалі поза обличчям. 

Уява допомагає дитині компенсувати недостатні знання, сприяє 
пізнанню світу, створенню його цілісної картини, умовному вирішенню 
конфліктів тощо. В цьому полягає її гностично-інтелектуальна функція. 

Гностично-інтелектуальна функція уяви – формування уявлень на 
основі попереднього досвіду під час отримання інформації про невідомі для 
суб’єкта предмети і явища. Виникає вона, коли дошкільнику важко знайти в 
своєму досвіді пояснення фактів дійсності, що споріднюють її мислення. Як 
стверджував Л. Виготський, «ці два процеси розвиваються взаємопов'язано» 
[2, с. 299].  

Мислення забезпечує вибірковість у перетворенні вражень, уява 
доповнює, конкретизує процеси мислительного розв’язання завдань, 
допомагає подолати стереотипи. Завдяки їй розв’язання інтелектуальних 
проблем стає творчим процесом. 

За допомогою уяви задовольняється пізнавальна потреба дитини, 
нівелюється дистанція між тим, що дитина може сприйняти, і недоступним її 
безпосередньому сприйманню. Дитина уявляє місячний пейзаж, політ у 
ракеті, тропічні рослини, арктичних тварин. Отже, уява значно розширює 
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межі пізнання, дає змогу дошкільнику «брати участь» у подіях, неможливих у 
повсякденному житті: в грі дитина рятує товаришів під час шторму, мужньо 
веде корабель через рифи, переборює бурю. Усе це збагачує її 
інтелектуальний розвиток, емоційний, моральний досвід, активізує пізнання 
природи, предметної і соціальної дійсності [3, с. 300]. 

У молодших дошкільників розвивається репродуктивна уява. Образи 
уяви в них надзвичайно яскраві, емоційно забарвлені. Тому діти найчастіше 
не можуть виокремити створені уявою образи від справжніх подій. Під 
керівництвом вихователя створені образи уяви дитина реалізує в грі й 
продуктивних видах діяльності [1]. Дитина фантазує про відсутні на той час 
предмету (уявлення про подарунок, про відвідування бабусі), уявляє об’єкти, 
яких в її досвіді ще не було на основі прочитаного. 

Важливе значення для розвитку дитячої уяви має будь-яка 
продуктивна діяльність, а особливо конструювання. В конструюванні 
найраніше виявляється здатність дитини до творчості з різними матеріалами і 
стає засобом самовираження. 

Уява допомагає дошкільнику знайти нестандартне розв’язання 
пізнавальної проблеми, збагачуючи образи навколишньої дійсності. Тому 
найважливішою її характеристикою є її реалістичність, розуміння того, що 
може бути і чого не може. Як зауважив В. Сухомлинський, «населяючи 
навколишній світ фантастичними образами, створюючи ці образи, діти 
відкривають не тільки красу, але й істину». 

П’яти-семирічні діти створюють уявні світи, населяють їх 
персонажами, які мають певні характеристики і діють в певних ситуаціях. 
Наприклад, придумують собі друга – маленьку людину, яка бере участь у всіх 
їхніх іграх і разом з якою вони ніби переживають пригоди. Часто і молодші 
дошкільники розповідають про вигадані, не зовсім реалістичні події у своєму 
житті, стверджуючи, що їм купили собаку, подарували котика, відпустили 
самих у магазин. Такі фантазії породжені особистісними проблемами дитини. 
Їх наявність є серйозною причиною для дорослого задуматися, які потреби 
їхньої дитини не задовольняються, про що вона мріє і до чого прагне, якими 
бачить свої взаємини з дорослими і однолітками. У створенні таких фантазій 
бере участь афективно-захисна функція уяви. 

Афективно-захисна функція уяви – створення уявної ситуації з метою 
умовного вирішення конфліктів, які не можливо вирішити на практиці [3]. 

Послуговуючись уявою, дитина розв’язує емоційні та особистісні 
проблеми, не усвідомлено звільняється від тривожних спогадів, переборює 
почуття самотності, досягає психологічного комфорту. Уявна допомога 
іншим людям свідчить про те, що дитина не відчуває себе значущою в 
реальному бутті і прагне реалізувати у фантазії потребу в самоствердженні. 
Ігри дитини з невигаданими персонажами є підставою для висновку про 
недостатнє задоволення її потреби в спілкуванні. Створення в уяві сильних 
друзів, які захищають дитину, є наслідком почуття невпевненості, 
переживання страхів. Часто опис видуманих подій зумовлений прагненнями 
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бути визнаним у групі однолітків, якщо дитина не може домогтися цього 
визнання. 

Виникнення і розвиток уяви є соціально зумовленим процесом, 
оскільки її механізм формується внаслідок взаємодії дитини з оточуючими 
людьми, завдяки чому вона засвоює вироблені і зафіксовані в культурі засоби 
створення нових образів: спочатку дії, а пізніше мовлення. 

Стимулює уяву дошкільника ігрова діяльність. Виконання ролі, 
розвиток сюжету спонукають його перекомбінувати і перетворювати власні 
враження. Сюжетно-рольова гра захоплює дитину, створює необхідний для 
творчості емоційний настрій. У грі діти виражають себе, і тому необхідно, 
щоб ігри дітей були різноманітними і творчими. Рольова гра сприяє 
виробленню в дитини здатності, яка характеризує уяву дорослої людини, – 
здатності діяти з використанням образів, уявлень [2]. 

Важливим чинником у розвитку уяви є організація предметного 
середовища, включення до нього знайомих предметів з певними функціями, 
так і не специфічних, напівфункціональних: коробки, котушки, клаптики 
тканини, паперу, шишки, жолуді, гілочки тощо. Вихователі дають 
можливість, щоб діти діяли з ними варіативно. Працюючи з такими 
матеріалами, діти проявляють свою творчість, уявляючи, що можна зробити з 
того чи іншого матеріалу. Так, діти старшої групи виготовили звірят і 
розпочалася гра «Зоопарк». З будівельного матеріалу було зроблено клітки і в 
них поселилися звірята, яких відвідували діти (ляльки) і таким чином гра 
тривала майже годину. Ролі розширювалися, виникали нові. Це: охоронці, 
лікарі тварин тощо.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
основою уяви є уявлення та власний досвід дошкільника. Уява дошкільника 
виконує дві головні функції: гностично-інтелектуальну та афективно-захисну. 
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Постановка проблеми. В епоху інформаційного суспільства діти не 
тільки оволодівають знаннями, але й вміннями добувати їх самостійно, 
оперувати ними, вільно орієнтуватися в навколишньому середовищі, 
креативно вирішувати проблемні ситуації. Головним принципом 
ознайомлення дітей з природним довкіллям є безпосереднє дослідження 
об’єктів та явищ, результати якого повинні узагальнюватися та відбиватися в 
діяльності дошкільнят. Доступна для дітей дошкільного віку дослідницька 
діяльність під керівництвом дорослого створює широкі можливості для 
виховання в дошкільників пізнавального інтересу до довкілля та розуміння 
його значення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ґрунтовні дослідження 
дослідницької діяльності дошкільників у природі, порівняно з іншими 
галузями наукових знань, почали здійснюватися досить пізно. Такі класики 
світової педагогіки як: Я. Коменський, Й. Песталоцці, С. Русова, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський у своїх роботах аналізували проблему 
впливу природи на розвиток дітей, не акцентуючи при цьому уваги на процес 
організації експериментів та дослідів з об’єктами чи явищами природи. У 
свою чергу дослідження М. Веракси, Л. Парамонової, М. Поддьякова 
аргументовано довели, що дослідницька діяльність є ефективним засобом 
гармонійного становлення світогляду дитини та її особистісного розвитку. 
Проблематику застосування методу експериментування в роботі з 
дошкільниками було досліджено вітчизняними вченими Г. Бєлєнькою, 
О. Гнізділовою, К. Крутій, Н. Лисенко, З. Плохій, С. Єлмановою, 
Н. Яришевою. На сучасному етапі проблемою організації дослідницької 
роботи в умовах закладів дошкільної освіти займаються Л. Калуська, 
І. Карнаухова, О. Павленко. 

Мета статті: проаналізувати сутність, значення та стан упровадження 
дослідницької діяльності дошкільників у природі; висвітлити особливості 
використання мнемотаблиць у дослідницькій діяльності дітей дошкільного 
віку.  

Виклад основного матеріалу. Діти за своєю природою – допитливі 
дослідники навколишнього світу, тому серед основних засобів формування 
компетентності дошкільника з природного довкілля вагоме місце займають 
нескладні досліди, які є основою для дослідницької діяльності дітей у 
природі. 

На сьогодні, не зважаючи на широкі дослідження в різних галузях 
науки, не існує єдиного загальноприйнятого визначення «дослідницької 
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діяльності», поряд з ним виділяють такі споріднені поняття: «пошуково-
дослідницька діяльність», «дослідно-експериментальна діяльність». 

Ми ідентифікуємо наступне визначення дослідницької діяльності 
дітей дошкільного віку в такій інтерпретації: спеціально організована 
педагогом діяльність дітей, в якій вони шляхом самостійного відкриття 
природи, розв’язання проблемних завдань, практично перетворювальних дій 
оволодівають новими знаннями, вміннями і навичками. 

Закономірно, що в дошкільному віці переважає наочно-дійове і 
наочно-образне мислення, проте дослідницька діяльність створює 
найоптимальніші умови для розвитку логічного мислення. У ході проведення 
дослідів у природі дитина має змогу робити припущення і діяти методом 
«спроб та помилок» [2]. 

Проте, дослідницька діяльність не лише створює всі необхідні умови 
для розвитку інтелектуальних умінь вихованців, а й націлює на 
вдосконалення здатності тривало зосереджуватися на об'єктах дослідження, 
тримати в пам'яті необхідну про них інформацію та уявляти майбутній 
результат своєї діяльності.  

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти використання 
дослідницької діяльності в умовах закладів дошкільної освіти 
характеризується розробкою і впровадженням різних програм, методик та 
технологій, що використовують різні засоби пізнавального розвитку дітей 
дошкільного віку.  

Однією з таких є вітчизняна програма «Маленькі дослідники», 
авторами якої є Ірина Сергєєва, вихователь-методист та Тетяна Шумей, 
інспектор-методист (Донецька обл.) [4, с. 11–18]. Використання програми 
показує високі результати ефективності засвоєння знань про навколишнє 
середовище серед дітей дошкільного віку. 

Серед зарубіжних розробок на особливу увагу заслуговують посібники 
О. Іванової до програми екологічного виховання «Жива природа» «Світ 
рослин: природничо-наукові спостереження та експерименти в дитячому 
садку» та «Світ тварин: природничо-наукові спостереження та експерименти 
в дитячому садку». В них науковець вагому роль відводить проведенню 
експериментів з об’єктами живої природи. 

Особливої уваги заслуговує інноваційна технологія «Дитяче 
дослідження як метод навчання старших дошкільників», автором якої є 
О. Савенков. Автор зазначає, що дитяча дослідницька практика повинна 
складатися з таких напрямів: розвиток у дітей дослідницьких умінь і навичок; 
дитяча дослідницька практика; моніторинг дослідницької діяльності 
дошкільників [3]. 

Нами був здійснений аналіз досвіду роботи вихователів закладів 
дошкільної освіти м. Полтави з організації дослідницької діяльності 
дошкільників. Він засвідчив, що для формування знань про природу 
використовуються різні засоби. Однак, на нашу думку, не достатньо 
приділяється уваги мнемотехніці. 
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Мнемотехніка (від грец. – мистецтво запам’ятовувати) – це система 
методів і прийомів, що забезпечують успішне запам’ятовування, збереження 
та відтворення інформації, знань про особливості об’єктів природи та 
навколишній світ, ефективне запам’ятовування структури розповіді, а також 
сприяють розвитку мовлення [1].  

Ця освітня технологія допомагає дитині комфортно та легко здобувати 
знання, використовуючи природні механізми мозку та дозволяє повністю 
контролювати процес запам’ятовування, збереження і пригадування 
інформації. Одним із прийомів мнемотехніки є мнемотаблиця.  

Мнемотаблиця – це схема, в яку послідовно закладена певна 
інформація. Опанування прийомами роботи з мнемотаблицями значно 
скорочує час навчання і одночасно сприяє розвитку пам’яті, логіки, образного 
мислення, уваги, формуванню вмінь аналізувати, виділяти частини, 
об’єднувати в пари, групи, ціле, систематизувати, складати розповіді, 
вирішувати дидактичні завдання. 

Аналіз педагогічної літератури та досвіду роботи вихователів показав, 
що в закладах дошкільної освіти на заняттях з ознайомлення дітей з 
природою, особливо під час дослідницької діяльності, мнемотаблиці майже 
не використовують. 

На основі цього нами було розроблено опорні схеми дослідів з 
об’єктами та явищами природи для старших дошкільників. Опорні схеми 
ілюстрували для дитини послідовність (поетапність) виконання досліду з 
різними речовинами (вода, ґрунт, повітря, рослини тощо) у вигляді картинок-
символів. Використання картинок-символів відповідало основним прийомам 
мнемотехніки.  

При створенні мнемотаблиць ми дотримувалися певних вимог 
оформлення: реалістичність зображення, естетичне оформлення, яскравість, 
зрозумілість та послідовність зображеного, мінімальний формат зображення 
А4, використання символів, що орієнтують дитину в етапах проведення 
досліду, мінімальна кількість зображень на одному аркуші повинна не 
перевищувати 9 картинок. Мнемотаблиці на яких зображено більше 9 
картинок, спричинені складністю проведення досліду, ми презентували дітям 
у збільшеному форматі. Під час проведення дослідів у старшій групі ЗДО 
№40 м. Полтава ми використали наступні мнемотаблиці: «Паперові лілії», 
«Різнокольорові квіти», «Загадкові сліди», «Веселка». 

Під час проведення досліду діти чітко аргументували власні дії, 
продемонстрували обізнаність щодо досліджуваного явища, чітко назвали всі 
кольори веселки, висували гіпотези щодо очікуваного результату.  

Проаналізувавши хід виконання дослідів, ми отримали наступні дані: 
– діти старшого дошкільного віку визначають мету та хід досліду; 

зіставляють різні факти, аналізують об’єкти та явища, виділяючи істотні 
ознаки;  

– без допомоги дорослого називають етапи проведення дослідів, засоби 
його реалізації; помічають зміни, що відбуваються з об’єктами природи; 
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– виявляють захоплення загадковістю і таємничістю природи; здатні 
оцінити результати своєї дослідницької діяльності; проявляють позитивні 
емоції від ходу та результатів дослідницької діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Згідно з даними 
можна констатувати позитивні результати проведеної роботи, а саме: завдяки 
використанню мнемотаблиць діяльність старших дошкільників поступово 
набула етапності, послідовності, ініціативності, позитивного сприйняття 
діяльності. Крім того, зросла ініціативність дітей до дослідження природних 
об’єктів шляхом використання мнемотаблиць. Діти почали виявляти цікавість 
до життя представників рослинного і тваринного світу, встановлення зв’язків 
і залежностей у природі.  

Отже, дані дослідження, що засвічують позитивну динаміку в 
дослідницькій діяльності старших дошкільників у природі, дозволяють 
стверджувати, що використання мнемотаблиць є дієвим засобом під час 
проведення дослідів у природі. 
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Постановка проблеми. Конфліктні ситуації – поширені явища в 
повсякденному житті, уникнути яких часом не можливо. Конфлікт – це 
суперечність, яку людина сприймає як значущу життєву проблему, що 
вимагає свого розв’язання і викликає активність щодо її подолання. Прояви 
конфліктності характерні для дошкільного віку, однак вони носять 
ситуативний характер і поступово можуть зникати. Проте за несприятливих 
умов, відсутності своєчасної психологічної допомоги можуть стати стійкими 
особистісними утвореннями. Тривалі, нерозв’язані конфлікти негативно 
впливають на міжособистісні стосунки, соціально-психологічний клімат у 
дитячому колективі. Відсутність належної уваги до проблеми конфліктів у 
дитячому садку значно підвищують конфліктогенність навчально-виховного 
середовища, що стає основою формування конфліктної спрямованості 
особистості й перешкодою на шляху процесу самореалізації людини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведений аналіз 
науково-методичної літератури і практика засвідчує, що вже накопичений 
певний досвід вивчення проблеми конфліктів у дошкільному віці. Науковці 
Я. Коломінський і Б. Жизневський виокремили причини виникнення 
конфліктів у дітей дошкільного віку [2]; Г. Ковальов зазначав, що різні 
можливості та вміння впливають на ставлення до дитини однолітків та 
дорослих людей [3]; Є. Смирнова вказувала на те, що найбільшу тривогу 
становлять проблемні форми міжособистісних відносин дошкільників, а саме 
– агресивність, образливість, сором’язливість, демонстративність [5]; 
В. Котирло зроблено оригінальний внесок до побудови уявлень про 
когнітивні складові конфлікту та вплив когнітивних конфліктів на взаємини 
та взаємодію, а відтак і психічний розвиток дошкільників. 

Мета статті: теоретичне обґрунтування і експериментальне 
дослідження схильностей до конфліктних ситуацій, які проявляються в 
особистісних особливостях дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Кожна форма спілкування у 
дошкільному віці по-своєму впливає на психічний розвиток дітей: емоційно-
практична форма спонукає їх до виявлення ініціативи, розширює спектр 
емоційних переживань; ситуативно-ділова форма сприяє розвитку 
особистості, самосвідомості, допитливості, сміливості, оптимізму, творчості; 
позаситуативно-ділова форма формує уміння бачити в партнері самоцінну 
особистість, зважати на його думки і переживання. Кожна з цих форм 
допомагає дитині конкретизувати, уточнювати, поглиблювати уявлення про 
самого себе [5]. У дітей дошкільного віку виникають складні і різноманітні 
стосунки з однолітками, які значною мірою впливають на становлення їхньої 
особистості. 
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Конфлікти у дошкільників пов’язані з порушенням дитиною правил 
поведінки в дитячому садку, які виникають у процесі спілкування та в ігровій 
діяльності і проявляються у формі зіткнень, сутичок, суперечок і сварок [4]. 
Причинами виникнення конфліктів можуть бути недостатня ініціативність 
дитини у встановленні контактів з ровесниками, відсутність між граючими 
дітьми емоційних старань, вмінь і можливостей [1]. Особливу роль у 
виникненні конфліктів відіграють особистісні особливості, а саме: прояви 
агресивності, рівень розвитку комунікативних навичок, прояви егоцентризму, 
образливості, демонстративності. 

Наше дослідження проводилося в межах реалізації психолого-
педагогічного проекту «Формування громадянина у дошкільному віці». 
Вибірку склали 26 дітей четвертого та п’ятого року життя Глухівського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Фіалка».  

Емпіричне дослідження передбачало виявлення схильностей до 
конфліктних ситуацій, які можуть проявлятися в особистісних особливостях 
(агресивність, рівень комунікативних умінь, егоцентризм, образливість, 
демонстративність). Дослідження проводилося за допомогою таких методів: 
спостереження, експрес-діагностика поведінкового стилю в конфліктній 
ситуації, опитувальник Басса-Дарки, опитувальник для вихователів.  

За результатами опитувальника Басса-Дарки було встановлено, що 
прояви агресивності притаманні 32% дітей. Серед цих дітей, схильні до 
прояву фізичної агресії – 20% респондентів; до вербальної агресії – 4%; до 
негативізму – 8%; схильні до прояву непрямої агресії – не виявлено.  

Високий рівень комунікативних навичок виявлений у 56% дітей; 
середній рівень мають 36% респондентів; низький рівень спостерігається у 
8% дошкільників. Егоцентризм притаманний для 28% респондентів, 
образливість – для 16% дітей, демонстративність характерна для 36% 
дошкільнят. 

Експрес-діагностика поведінкового стилю в конфліктній ситуації 
показала, що твердий стиль поводження у конфліктних ситуаціях виявляють 
28% дітей, вони до останнього наполягають на своєму, захищають свою 
думку і намагаються досягти поставленої мети. Залагоджувальний стиль 
поводження було виявлено у 20% респондентів, вони орієнтовані на 
можливість домовитися з іншими дітьми. Прийняте рішення задовольняє 
обидві сторони в конфліктній ситуації. Компромісний стиль притаманний 
лише 12% дошкільнят. Ще на початку виникнення конфлікту у дітей 
простежується установка на компроміс та взаємодію один з одним. М’який 
стиль поведінки виявлено у 32%, діти проявляють готовність прийняти точку 
зору іншої дитини і відмовитися від своєї позиції. Адже відносини з 
однолітками є важливішими за певну ціль. Для незначної категорії дітей (8%) 
притаманний стиль уникання, для них характерне уникнення відкритого 
зіткнення. 

Узагальнюючи дані про поведінковий стиль у конфліктній ситуації 
дітей, можна зазначити, що діти, які виявили високий рівень агресивності, та 
які мають низький рівень комунікативних умінь виявляють схильність до 
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конфліктних ситуацій. Дошкільникам, які виявили низький рівень проявів 
агресивної поведінки, притаманні поведінкові стилі у конфліктних ситуаціях 
як «уникання», поступливість, співробітництво, компроміс. Серед 
дошкільників, які мають середній рівень агресивних проявів у поведінці, 
переважає компромісний стиль у конфліктних ситуаціях, також їм 
притаманний поведінковий стиль «співробітництво», «уникання» та 
поступливість. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на 
основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що схильність до 
конфліктності у поведінці дітей дошкільного віку взаємовідноситься із 
домінуваннями певного поведінкового стилю, із показниками агресивності у 
характері особистості, із рівнем комунікативних умінь. 

У подальшому маємо на меті розробити та впровадити корекційну 
програму щодо зниження рівня конфліктності та розвитку навичок пошуку 
альтернативних варіантів поведінки, ніж конфлікт та агресія.  
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МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ 
 

Попова Христина, студентка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Повноцінне оволодіння рідною мовою в 
дошкільному віці – необхідна умова формування життєвих компетенцій 
дитини, засвоєння культури свого народу, національних та загальнолюдських 
цінностей у максимально сенситивний період розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку 
зв’язного мовлення дітей дошкільного віку не є новою і досліджувалась у 
різних напрямах багатьма вченими. Зокрема, навчання творчого розповідання 
(Л. Ворошніна, Е. Короткова, Н. Орланова, О. Ушакова, А. Шибицька), 
розвиток зв’язного мовлення засобами літературних творів (Л. Ворошніна, 
Р.Габова, Н. Гавриш, Г. Леушина, О. Лещенко, О. Коненко, Е. Короткова, 
І. Клочкова), складання розповідей на основі українського фольклору, 
іграшок, національної символіки (Н. Водолага, С. Ласунова, Н. Луцан, 
Л. Фесенко). Ученими розкрито види, методику навчання розповідання, 
висвітлено зміст, методи, прийоми, форми та засоби розвитку зв’язного 
мовлення в дітей дошкільного віку. 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення 
дошкільників посідають твори пейзажного живопису. Їх вплив на виховний 
процес дітей було розкрито в роботах видатних педагогів-класиків 
(Я. Коменський, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), 
психологів (В. Гіневська, О. Запорожець, О. Леонтьєв та ін.), педагогів 
(В. Єзикеєва, Р. Жуковська, М. Івіна, Т. Кондратович-Репіна, Ю. Ситніков, 
А. Яковлічева). У дослідженнях учених (А. Богуш, Н. Ветлугіна, 
Л. Виготський, О. Запорожець, Н. Зубарєва, Г. Підкурганна, Н. Сакуліна, 
Б. Теплов, О. Фльорина, П. Якобсон та ін.) підкреслюється, що за умови 
цілеспрямованого навчання сприймання творів пейзажного живопису дітям 
дошкільного віку доступне розуміння символічного змісту творів 
образотворчого мистецтва. Вони співвідносять сприймання зі створенням 
словесного образу, виражають свої емоції за допомогою вербальних і 
невербальних засобів мовлення.  

Мета статті: обґрунтувати сутність і види наочності в контексті 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку засобами пейзажного живопису. 

Виклад основного матеріалу. У дидактиці наочність виокремлюється 
у провідний принцип навчання. Вперше обґрунтував його Я. Коменський, 
який звернув увагу на роль наочності у навчанні дітей, особливо у 
формуванні зв’язного мовлення, і назвав наочність «золотим правилом 
дидактики». Він писав: «… Якщо ми бажаємо прищепити учням істинні та 
міцні знання речей, взагалі потрібно навчати всього через особисте 
спостереження і чуттєвий досвід» [1, с. 46]. Для використання наочності на 
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занятті вчений накреслив три шляхи: 1) спостереження реальних предметів; 
2) спостереження моделей, якщо реальні предмети відсутні; 3) спостереження 
картин. 

Тлумачні словники трактують наочність як «один з основних 
принципів дидактики, відповідно до якого навчання будується на конкретних 
образах, що безпосередньо сприймаються дітьми» [5, с. 218]; властивість 
психічних образів об’єктів пізнання, що виражає ступінь доступності і 
зрозумілості цих образів для суб’єкта, що пізнається; один з принципів 
навчання [3, с. 16–17]; предмети, які використовуються для показу під час 
навчання, а також метод навчання, що ґрунтується на використанні таких 
предметів [2, с. 136]. 

Наочність за способом зображення поділяється на: образну, що показує 
предмети і явища в реальному, образному виді (моделі, макети, муляжі, 
картини, ілюстративні таблиці тощо) та схематично умовну, що передає у 
предметах або явищах лише головне, основне у відомій логічній обробці та з 
використанням умовних графічних знаків (карти, схеми, діаграми). 
Зображувальна наочність може використовуватись у площинних або 
об’ємних вимірах, як динамічних, так і статичних. Динамічні бувають двох 
видів: з рухомими та зйомними деталями (наприклад, ілюстративні таблиці). 
До площинної зображувальної наочності відносять діпозитиви, кінофільми, 
діафільми. 

Наочність поділяється на натуральну, зображувальну, образну, 
схематичну, аудіовізуальну (В. Онищук); природну, малюнкову, об’ємну, 
звукову, символічно-графічну, аудіовізуальну (О. Савченко); предметну, 
зображувальну, знакову, аудіовізуальну (Н. Казанський, Т. Назарова); реальні 
об’єкти (предмети, явища, процеси); їх зображення (фотографії, 
кодопозитиви, магнітофонні записи, діапозитиви, відеофільми); натуральну 
наочність (мінерали, рослини, чучела, моделі) і зображувальну (фотографії, 
замальовки, картини, карти, таблиці, схеми). 

Поряд із зображувальною наочністю важливе місце належить слову. У 
методичній літературі слово не розглядається як засіб наочності, а ставиться 
поряд з наочністю: «слово і наочність». На «словеснообразну наочність» 
звернув увагу ще В. Сухомлинський. Слово, якщо воно вживається як «сигнал 
сигналів», якщо воно емоційне й образне, то таке слово несе в собі суттєві 
риси наочності [4, с. 160]. 

Сучасні психологи пов’язують використання наочності з формуванням 
конкретних уявлень і понять, збагаченням чуттєвого досвіду. Наочні засоби 
виробляють у дітей логіку мислення, здатність до пошуку найбільш точних 
виразних мовленнєвих засобів (Д. Богоявленський, В. Давидов, М. Жинкін, 
О. Леонтьєв та ін.). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, реалізувати 
принцип наочності в освітньому процесі – означає збагатити і розширити 
безпосередній чуттєвий досвід дитини; уточнити її чуттєві уявлення і таким 
чином розвивати спостережливість, значення якої в навчальній діяльності 
досить велика. Зробити навчання наочним – це не лише створити зорові 
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образи, забезпечити сприймання довкілля, це і залучити дитину 
безпосередньо у практичну діяльність, а разом із тим – пов’язувати навчання з 
життям. Перспективи подальших досліджень убачаємо у з’ясуванні впливу 
творів пейзажного живопису на розвиток мовлення дошкільників. 
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Науковий керівник: І. М. Цюпак, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Особистісна орієнтація сучасної освіти 
передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до 
творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У зв’язку 
з цим важливого значення набуває осмислення конкретних питань 
естетичного виховання і естетичної діяльності та базових теоретичних засад 
формування естетичної культури особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато письменників, 
педагогів, діячів культури (К. Ушинський, Л. Толстой, В. Сухомлинський, 
Д. Кабалевський, Б. Неменський та інші) констатують особливе значення 
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молодшого віку. Естетичне ставлення людини до світу формується і 
розвивається протягом усього її життя. Разом з тим не всі періоди в житті 
рівноцінні для естетичного розвитку. Проблема естетичного ставлення дітей 
до навколишнього світу в естетико-педагогічному аспекті широко 
репрезентована в спадщині видатних українських педагогів та діячів освіти 
(К. Платонова, Л. Рувинского, В. Сухомлинського, Р. Шацького). 

Мета статті: здійснити аналіз закономірності формування в дітей 
естетичного ставлення до навколишнього світу. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми формування 
естетичного ставлення в дошкільників обумовлена тенденціями нового 
світогляду сучасної людини. Прагматичне ставлення людства до довкілля 
призвело до виникнення загрозливої ситуації щодо умов його існування.  

Відсутність почуттєвого, безкорисливого ставлення до природи, 
вміння бачити красу в природі породжує черствість, байдужість, а іноді й 
хаос у людських душах. «Вертикальне сходження до вершин духу», за 
визначенням В.Вернадського, є ознакою докорінної зміни наукового 
світогляду, що накладає певні зобов’язання на розвиток духовної сфери 
людини, зокрема дошкільника, а відтак забезпечує формування почуттєвого 
(естетичного) ставлення до дійсності й до природи. Вироблення його 
базується на психологічних механізмах формування ставлення, що є 
результатом єдності мислення і почуття [2, с. 79]. 

Аналізуючи механізм формування в дітей естетичного ставлення, 
можна визначити такі його психологічні аспекти: 

– емоційний безпосередній характер та висока емоційність естетичного 
сприймання – за цим показником діти старшого дошкільного віку знаходяться 
найближче до художників-професіоналів; 

– залежність сили та тривалості естетичних почуттів від рівня 
інтелектуального розвитку та індивідуальних особливостей дитини; 

– асоціативні механізми, що лежать в основі утворення естетичних 
уявлень дитини під час сприймання нею об’єктів і явищ природи та художніх 
картин; 

– естетичне сприймання завершується почуттям, думкою, ідеєю, 
мисленням. Естетичні почуття тісно пов’язані із пізнавальною стороною 
естетичного ставлення особистості до дійсності, з процесами художнього 
мислення, з думками, які існують у формі естетичних суджень. 

Отже, психологічні дослідження підтверджують здатність дітей 
дошкільного віку до естетичного сприймання, переживання та прояву 
естетичних почуттів [5, c. 44]. 

З огляду на педагогічну спрямованість, заслуговує на увагу визначення 
естетичного виховання, яке подає О. Буров: «...цілеспрямований, 
організований процес формування у дітей естетичного ставлення, естетичної 
потреби до творчої естетичної діяльності» [1, c. 30]. 

Науковці Б. Лихачов та Є. Квятковський трактують поняття 
естетичного ставлення до навколишнього світу як цілеспрямований процес 
формування творчої особистості, котра здатна сприймати і оцінювати 

http://ua-referat.com/Життя
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прекрасне, довершене, гармонійне в житті, природі, мистецтві, жити і творити 
«за законами краси», а також розглядають і розкривають зміст основних 
компонентів структури естетичного виховання [4, c. 10]. 

Вчений-педагог Б. Лихачов серед методів естетичного виховання 
виділяє три групи:  

1) методи забезпечення естетичного сприймання (демонстрація, аналіз, 
повторне сприйняття);  

2) методи практичного навчання (пояснення, показ, вправи);  
3) методи художньо-творчої діяльності (обґрунтування задуму, 

виконання творчих завдань, критичний аналіз твору) [3, с. 81] 
Щоб сформувати особистість дитини, вихователь повинен бути 

чутливим до душевного стану своїх вихованців. Здатність проникати у 
внутрішній світ людей, розуміти мотиви їхніх дій і поведінки – називається в 
педагогіці перцептивно-рефлексивними здібностями. Без здатності до 
рефлексивного відображення душевного стану дошкільників, їх настроїв, 
бажань неможливо впливати на них, забезпечувати міцний контакт з 
колективом, розвивати їх активність. Все це вимагає високого розвитку 
емпатії, педагогічної інтуїції, зміни тактики в різних життєвих ситуаціях, 
правильної самооцінки своїх дій, поведінки, почуття міри і такту [2, c. 206]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
більшість дослідників вважають, що система естетичного ставлення до 
навколишнього світу пов’язана із формуванням естетичних і духовних потреб 
та інтересів особистості, що розвивається. Соціум, природа, література, 
образотворче мистецтво, музика, кіномистецтво, театр активно впливають на 
формування особистості дошкільників. У визначенні критеріїв, показників та 
рівнів сформованості естетичного ставлення до навколишнього світу в дітей 
дошкільного віку й вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз особливостей формування 
естетичного ставлення до навколишнього світу в дітей; визначено основні 
методи їх формування. 

Ключові слова: естетичне ставлення, дошкільник, навколишній світ.  
Annotation. The article presents the analysis of the formation of children’s 

aesthetic attitude to the environment; the basic methods of their formation are 
defined. 

http://ua-referat.com/Соціум
http://ua-referat.com/Природа
http://ua-referat.com/Література
http://ua-referat.com/Музика


87 

Key words: aesthetic attitude, preschooler, environment. 
 

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 
 

Потороча Світлана, магістрантка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

Науковий керівник: С. І. Матвієнко, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Виховання емоцій зберігає своє провідне 
значення протягом усього періоду дошкільного дитинства. Однак найбільш 
сензитивним для розвитку емоційної сфери дитини є ранній вік, так як саме в 
цей період найбільш інтенсивно формується її психіка, закладаються основні 
особистісні освіти й когнітивні характеристики, сприйняття навколишнього 
носить безпосередній емоційний характер. Зазначимо, що в даний момент 
педагоги й батьки орієнтовані більшою мірою на інтелектуальний розвиток 
дитини, на формування з раннього віку навичок рахунку й читання. При 
цьому практично ігноруються закономірності становлення особистості 
дитини, вікові особливості кожного періоду дитинства, що призводить до 
появи серйозних проблем як в психологічному розвитку, так і в стані здоров’я 
дітей. 

Нам прийнятна думка С. Матвієнко стосовно того, що: «сучасна 
освітня ситуація окреслює ряд протиріч між вимогами до проектування нової 
якості взаємодії вихователя та вихованців та реальним станом цієї взаємодії. 
Так, стосовно виховання дитини раннього віку ці протиріччя позначаються 
неповним використанням дорослими резерву раннього віку або 
перебільшенням його можливостей; сліпим наслідуванням батьками «моди» 
на методики раннього розвитку дитини; намаганням дорослих якомога раніше 
підготувати дитину до школи; використанням у роботі з малюками 
неперевірених «методик раннього розвитку дитини», що спрямовані лише на 
розвиток психічних процесів у дитини; перебільшенням або недооцінкою ролі 
фізичного та фізіологічного зростання дитини у період 2-3-го років життя 
тощо» [2, с. 5]. 

Людські емоції не виникають самі по собі, а формуються під впливом 
середовища. У практиці дошкільної освіти прийнято використовувати термін 
«предметно-розвивальне середовище», що орієнтує на предметний зміст 
середовища як на засіб розвитку, тоді як, враховуючи особистісну 
спрямованість впливу середовища, доцільно говорити про «емоційно-
розвивальне середовище» ЗДО, тобто середовище, спрямоване на 
забезпечення оптимального процесу розвитку емоційної сфери дітей раннього 
віку. За Л. Максимовою, емоційно-розвивальне середовище дошкільного 
навчального закладу – це такий вид середовища, що здійснює позитивний 
вплив на емоційний розвиток дитини раннього віку унаслідок добору 
відповідних організаційних і педагогічних умов [1, с. 6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою емоційного 
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розвитку дітей раннього віку на сьогодні тією чи іншою мірою займаються 
дослідники О. Кононко, О. Кочерга, О. Кульчицька, Л. Галігузова, 
Ю. Хохрякова та ін. Окремі питання, пов’язані з розкриттям ролі 
розвивального середовища було розглянуто в наукових працях О. Леонтьєва, 
Л. Виготського, Н. Гонтаровської, Т. Гурковської, В. Слободчикова та ін.  

Найбільш ґрунтовно наша проблема розглянута в дисертаційному 
дослідженні Л. Максимової (2007 р.). 

Метою статті є коротка характеристика умов організації емоційно-
розвивального середовища в групах дітей раннього віку. 

Виклад основного матеріалу. Організовуючи середовище ЗДО, а 
особливо – стосовно груп дітей раннього віку, потрібно враховувати основні 
характеристики емоційного розвитку дитини раннього віку – емоційну 
нестійкість, реактивну безпосередність, слабку емоційну регуляцію і 
самоконтроль. На основі дослідження, проведеного на теоретичному та 
емпіричному рівнях нами було визначено 3 умови, які найбільш суттєво 
впливають на організацію емоційно-розвивального середовища в групах дітей 
раннього віку, а саме: 

1) готовність вихователів до реалізації потенціалу емоційно-
розвивального середовища в роботі з дітьми раннього віку;  

2) використання емоційно-розвивального середовища як джерела 
збагачення дитячої діяльності; 

3) відповідність вимогам щодо предметної організації розвивального 
середовища (також – стосовно інтер’єру та обладнання).  

Коротко схарактеризуємо кожну із вищезазначених умов. 
Перша умова. Професія педагога дошкільної освіти має характерні 

особливості, зумовлені психофізіологічними характеристиками особистості 
дитини раннього віку. Сучасний педагог як професіонал повинен володіти 
культурою спілкування й культурою мовлення; добре знати вікові 
особливості маленьких дітей, мати уявлення про психологічні закономірності 
розвитку дитини на різних вікових етапах; володіти відповідними навичками 
догляду за дітьми раннього віку; знати сучасні освітні програми для дітей; 
вміти грати. Знати художню літературу для дітей відповідного віку, володіти 
навичками у різних видах художньо-естетичної діяльності.  

На ці особливості вказують у своїх дослідженнях вчені Н. Аксаріна, 
В. Гербова, В. Кононова, М. Кистяківська, М. Лісіна, Р. Ляміна, 
С. Новосьолова, С. Теплюк, М. Щелованов. Зазначені науковці розглядали 
питання організації роботи вихователя з дітьми раннього віку в умовах 
перебування малюків у яслах і переконливо довели, що діти раннього віку 
розвиваються виключно під впливом педагогічних впливів дорослого. При 
нестачі спілкування в дітей раннього віку настає явище «госпіталізму», що 
виражається у значній затримці фізичного й психічного розвитку за рахунок 
дефіциту спілкування. Емоційно забарвлена педагогічна взаємодія необхідна 
для розвитку дитини, як правило, забезпечує швидкий і позитивний ефект. 
Особливе значення має материнська функція педагога, що виявляється в 
теплому, сердечному та емоційно підтримуючому відношенні до кожного 
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малюка, готовність прийти на допомогу. Особистісно-орієнтована педагогіка 
висуває особливі вимоги до особистості вихователя з огляду на здійснення 
педагогічної роботи з дітьми груп раннього віку. Найважливішими із таких 
умов є: емоційність; позитивне прийняття іншої людини; емпатія; щирість 
тощо. 

Л. Максимова вказує на те, що будь-якій дитині необхідно, щоб на неї 
звертали увагу, реагували на виявлені нею емоції. Якщо цього не 
відбувається, дитина починає «накопичувати» емоції (у тому числі – 
негативні), і, переповнюючись ними, демонструє раптові бурхливі реакції. 
Часто істерика являє собою вихід накопичилася емоційної напруги. 
Порушення поведінки, демонстрація негативних емоції є для вихователя 
індикатором порушення емоційного благополуччя дитини, незадоволення 
базових потреб [1, с. 8]. 

Друга умова, яка стосується використання емоційно-розвивального 
середовища як джерела збагачення дитячої діяльності. Аналіз праць 
Л. Галігузової, Г. Годіної, Л. Голубєвої, Д. Ельконіна, С. Козлової, М. Лісіної, 
С. Новосьолової, Л. Павлової, О. Смірнової свідчить про те, що розвиток 
взаємодій дитини з дорослими виявляється у зміні їх форм, зумовлених 
різними потребами у спілкуванні та діяльності. Найкращою формою 
організації емоційної поведінки дітей є гра, тому цілеспрямоване 
використання різноманітних ігор є обов’язковою умовою створення емоційно 
розвивального середовища ЗДО. У грі активно формуються або 
перебудовуються психічні процеси, починаючи від простих і закінчуючи 
найскладнішими. Крім ігрової діяльності активізують і насичують емоційний 
розвиток дитини різні сюрпризні моменти, яскраві емоційно забарвлені події і 
ситуації (театральні вистави, свята, ранки тощо). 

Третя умова – відповідність вимогам до предметної організації 
розвивального середовища. Унормованість предметно-розвивального 
середовища для кожної з вікових груп ЗДО визначається на основі чинних 
програм дошкільної освіти. В основі створення означеного середовища 
лежить принцип комплексного підходу та вільного центрування, 
запропонований відомим психологом В. Петровським. Обладнання має бути 
розраховане насамперед на практичну діяльність дитини, пов’язану з її 
побутом, щоб поступово готувати малюка до життя, а також сприяти його 
фізичному та психічному розвиткові. Для створення такого середовища 
вихователі мають знати функціональні можливості ігрового матеріалу, вміти 
формувати ігротеку групи, розподіляти її на куточки (центри, зони). Варто 
також подбати про відповідність іграшок вікові дітей, характеру їхньої 
діяльності, про правильне комплектування ігрових наборів, що сприятиме 
більшій зацікавленості дітей до гри.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначення умов 
організації емоційно-розвивального середовища в групах дітей раннього віку 
є важливим елементом наукової роботи. Їх коротку характеристику було 
надано в даній статті. Наші подальші дослідження пов’язані із розробкою та 
апробацією системи роботи з перевірки вищезазначених умов у практиці 
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роботи закладу дошкільної освіти. 
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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. Формування соціально-активної особистості у 
поєднанні з фізичним розвитком є важливою умовою підготовки до життя у 
сучасному суспільстві. Особливого значення набуває це положення у системі 
навчання і виховання дітей дошкільного віку, що висвітлено у значній 
кількості законодавчих актів: Закон України «Про освіту» (1991 p.), Закон 
України «Про дошкільну освіту» (2001 p.), Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт» (1993 p.), Цільова комплексна програма «Фізичне 
виховання – здоров’я нації» (1998 p.), Національна доктрина розвитку 
фізичної культури і спорту в Україні (2004 р.). У теперішній час Україна 
переживає непростий історичний період. Найбільша небезпека, яка загрожує 
нашому суспільству полягає не тільки в економічній кризі і у політичному 
хаосі, а в першу чергу − у руйнації особистості. Сьогодні матеріальні цінності 
домінують над духовними, тому у дітей викривлені уявлення про доброту, 
чуйність, гуманність, справедливість, чесність, патріотизм. Дітей відрізняє 
емоційна, вольова і духовна незрілість. Разом з тим, дані досліджень 
Т. Круцевич [3, с. 55] свідчать про те, що сьогодні майже 80% дітей мають 
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одне або кілька захворювань, лише 15-20% малюків народжуються цілком 
здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному або 
психічному розвитку, смертність у двічі переважає народжуваність.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасними науковцями в 
останні роки проведені дослідження, які були присвячені організаційно-
педагогічним і методичним питанням удосконалення системи фізичного 
виховання дошкільників (Н. Денисенко); підвищенню емоційної стійкості 
дітей 6-7 річного віку засобами фізичного виховання (В. Троценко); 
оптимізації рухової активності старших дошкільників з різним рівнем 
фізичного стану (Н. Тупчій); сполученому розвитку фізичних і пізнавальних 
здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання (А. Пивовар); 
формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей старшого 
дошкільного віку (Т. Андрющенко); розвитку рухових і розумових здібностей 
старших дошкільників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності 
(В. Поліщук).  

Мета статті: розкрити теоретико-методичні засади виховання 
патріотизму у старших дошкільників у процесі занять фізичною культурою.  

Виклад основного матеріалу. Виховання – це залучення дитини до 
світу людських духовних цінностей. Особливої ваги сьогодні набувають такі 
загальнолюдські цінності, як гуманізм, патріотизм, справедливість тощо. 
Моральні норми – основні правила будь-якого людського співжиття, 
вироблені протягом тисячоліть морального розвитку суспільства, є складовою 
загальнолюдської моралі. Специфіка морального виховання залежить від 
особливостей моралі як форми суспільної свідомості. Вона відображає 
соціальну дійсність у вигляді специфічних уявлень про добро і зло, що 
закріплюються в свідомості людей як принципи, норми, ідеали, покликані 
регулювати людську поведінку з метою збереження і розвитку суспільства. У 
більш конкретному визначенні мораль – це специфічний засіб нормативного 
регулювання спільного життя і діяльності людей і соціалізації особистості, 
засвоєння накопиченого суспільством соціально-історичного морального 
досвіду [3. с. 115]. Одним із найважливіших завдань морального виховання є 
виховання любові до Батьківщини і толерантного відношення до людей 
інших країн і національностей. Складність вирішення цього завдання 
пов’язане, перш за все, з віком дітей. У дошкільному віці жодна моральна 
якість не може бути сформована остаточно, вони знаходяться на стадії 
початкового становлення. Практично всі моральні якості (гуманізм, 
колективізм, почуття власної гідності) беруть всій початок у дошкільному 
віці. Почуття патріотизму багатогранне за своєю структурою і змістом, до 
нього відносяться відповідальність, бажання і вміння працювати для 
Батьківщини, гама естетичних почуттів тощо. Результати досліджень [1, с. 15; 
2, с. 156] свідчать, що виховання патріотизму найбільш доцільне на основі 
співчуття, доброти, любові до рідних і близьких. Саме з любові до рідних це 
почуття розповсюджується на більш широке коло понять – місто, село, тобто 
ту місцевість, де людина народилась і живе. На наступному етапі можна 
повідомляти дитині знання про те, до чого вона встигла звикнути, що встигла 
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полюбити: про дошкільний заклад, про власний дім, про вулицю, на якій вона 
живе, про район і місто, про країну. Знання поступово збагачують уявлення 
дітей про рідну країну. Такий «територіальний» принцип відбору і побудови 
патріотичного виховання є ефективним лише в тому випадку, якщо він 
реалізується неформально і у поєднанні з практикою поведінки дітей. 
Засобами патріотичного виховання дошкільників є саме оточення (природне 
та соціальне), у якому вони мешкають, художня література, музика, 
образотворче мистецтво. Засобами виховання також є та або інша діяльність 
дитини (гра, праця, спортивна), свята, які відмічаються у країні або 
дошкільного закладу. На жаль, значення засобів фізичного виховання у 
формуванні моральних якостей дошкільників (в тому числі – і патріотизму) 
недооцінюється. Як зазначає Б. Шиян, що якими б високими результатами не 
були досягнення в удосконаленні фізичних якостей і рухових можливостей 
особистості, вони не будуть корисними для суспільства, якщо їх власник не 
вихований морально, і якщо у нього немає активного прагнення прикласти 
свої сили на користь суспільства. Про органічний взаємозв’язок фізичного і 
морального виховання дітей і виключну значущість фізичного навантаження 
для їх духовного вдосконалення наголошував видатний педагог 
В. Сухомлинський. Отже, засоби фізичного виховання можуть бути виключно 
дієвими у формуванні духовного світу дитини.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Отже, сучасний 
стан фізичного і духовного здоров’я підростаючого покоління викликає 
велике занепокоєння. У цих умовах саме фізичне виховання розглядається як 
особливий вид діяльності, що сприяє вихованню кращих фізичних, 
моральних і психічних якостей особистості. 2. На заняттях фізичною 
культурою та спортом з дітьми старшого дошкільного віку необхідно чітко 
визначати виховні завдання і вирішувати їх у взаємозв’язку з оздоровленням і 
фізичною підготовкою дитини. 3. Ефективними засобами виховання 
моральних якостей (одним із яких є патріотизм) може бути активна рухова 
діяльність дитини за особливою моделлю системи педагогічних дій.  

Розробка структури комплексної спрямованості педагогічних дій; 
визначення співвідношення засобів і методів виховання моральних якостей і 
фізичних здібностей у старших дошкільників. 
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фізичною культурою. На заняттях фізичною культурою з дітьми старшого 
дошкільного віку необхідно чітко визначати виховні завдання і вирішувати їх 
у взаємозв’язку з оздоровленням і фізичною підготовкою дитини. 
Ефективними засобами виховання моральних якостей (одним із яких є 
патріотизм) може бути активна рухова діяльність дитини за особливою 
моделлю системи педагогічних дій.  

Ключові слова: патріотизм, старші дошкільники, фізичне виховання.  
Annotation. The theory-methodical bases of patroitical upbringing of senior 

preschoolers in the process of physical culture lessons are described in the article. 
It is necessary to determine precisely educational problems and to solve them in 
interrelation with improvement and physical training of the child on physical 
training and sports lessons with children of the senior preschool age. Active motor 
activity of the child on special models of system of pedagogical actions is an 
effective mean of moral qualities upbringing (especially patriotism).  

Key words: patriotism, senior preschoolers, physical education. 
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Рожнова Вікторія, аспірантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Т. О. Пономаренко, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Будь-яке суспільство, що розвивається, 
висуває адекватні цілям свого соціального розвитку вимоги до фахівців у 
сфері освіти. Від педагогічних кадрів залежать перспективи прогресу в усіх 
сферах духовного й матеріального життя суспільства. В сучасному соціумі 
великого значення набуває особистість педагога, його ерудиція, культура, без 
яких неможливе вирішення питань виховання і навчання. У зв’язку з цим 
особливо актуальним є питання формування естетичної компетентності 
майбутнього педагога, особливо фахівця в галузі дошкільної освіти, оскільки 
провідна роль у справі формування особистості належить закладам 
дошкільної освіти – початковому ступеню в системі освіти України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для дослідження 
означеної проблеми мають теоретичне значення історико-педагогічні праці з 
підготовки педагогічних кадрів – Л. Артемової, Н. Бібік, В. Бондаря, 
З. Борисової, Л. Вовк, М. Євтуха, С. Золотухіної, О. Мороза, Г. Панченко, 
Л. Попової, Р. Семерникової, В. Смаля, Г. Шевченко, М. Шкіля, 
М. Ярмаченка [5; 6].  

Серед сучасних учених питанню духовної культури вихователя 
приділено увагу в працях І. Ларіної, Г. Падалки, В. Котляр, Г. Сухорукової, 
О. Дронової, Л. Янцур, І. Ликової [5; 6], що є свідченням актуальності 
досліджуваної проблеми. Важливо, що розвиток духовності особистості, її 
духовної культури дослідники часто пов’язують зі сферою естетичного. Так, у 
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роботах О. Коробко, Г. Локаревої, І. Сипченко, Л. Хоміч визначається роль 
естетичного в професійній підготовці майбутнього вихователя. В наукових 
працях О. Горожанкіної, Н. Конишевої, Г. Кутузової, З. Подольської 
розкривається зв’язок його особистісних якостей з ефективністю естетичної 
діяльності в закладі дошкільної освіти як провідної в духовному розвитку 
педагога. 

Мета статті полягає в окресленні значення досліджуваної проблеми, 
висвітленні теоретичних засад формування естетичної компетентності 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вирішальною умовою та показником 
успішності людини в житті загалом і в професійній діяльності, зокрема, стає 
компетентність особистості.  

Сутність поняття «компетентність» в психолого-педагогічній 
літературі визначається дещо неоднозначно. Про це свідчать різні погляди 
учених. Так, Н. Бібік дає таке визначення сутності поняття «компетентність» 
– це інтегрований результат освіти, який передбачає зміщення акцентів із 
накопичення потрібних знань, умінь і навичок для формування та розвитку 
здатності діяти та застосовувати досвід у проблемних ситуаціях [3, с. 79]. 
Г. Данилова розуміє під компетентністю «…здатність приймати рішення і 
нести відповідальність за їх реалізацію при виконанні функціональних 
обов’язків» [2, с. 10]. 

Дослідники І. Лернер, В. Краєвський, А. Хуторський пропонують 
розглядати кожну компетентність як єдність трьох складових: 

– когнітивної (наявність системи педагогічних і спеціальних 
предметних знань); 

– операціонально-технологічної (володіння методами, технологіями, 
способами педагогічної взаємодії, методами навчання предмета); 

– особистісної (етичні й соціальні позиції й орієнтації, риси 
особистості фахівця) [4]. 

Виходячи з вищеозначеного, вважаємо можливим у контексті нашого 

дослідження визначити поняття «естетична компетентність» як складову 

частину естетичної культури, здатність виявляти естетичне ставлення до світу 
в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх 
взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва та 
потребу діяти по законам простоти, гармонії і краси. 

Естетична компетентність як найбільш інтегративна характеристика 
естетичного розвитку майбутнього вихователя, що забезпечує цілісність, 
гармонійність розвитку естетичної сфери особистості в складі загальної 
культури, сприяє зростанню творчого потенціалу, виявленню її неповторності 
й оригінальності.  

Аналіз наукових праць дає підстави зазначити, що важливими 
складовими естетичної компетентності є: 

– емоційно-чуттєвий компонент (позитивно-емоційне ставлення до 
навколишнього світу та творів мистецтва); 
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– пізнавальний компонент (естетична свідомість, естетичні знання, 
судження, оцінки, ідеали); 

– практичний компонент (уміння, навички перетворення оточуючого 
середовища за законами краси; оволодіння необхідними художніми, 
творчими вміннями); 

– ціннісний компонент (система естетичних цінностей, наявність 
власних естетичних уподобань, оцінок та прояв естетичного смаку); 

– творчий компонент (прояв ініціативності, самостійності, 
креативності) [4]. 

У процесі фахової підготовки майбутніх вихователів формування 
естетичної компетентності є однією із важливіших цілей навчання у вищому 
навчальному закладі, оскільки по-перше, дозволяє студенту творчо підходити 
до обраної сфери діяльності, бачити перспективи своєї подальшої діяльності, 
отримувати задоволення від праці, спілкування, навчання; по-друге, є 
складовою частиною професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Особливості формування естетичної компетентності майбутнього 
вихователя виявляються у професійній та творчій спрямованості, 
регламентуються вимогами професії до фахівця. Це зумовлює необхідність 
посилення уваги до формування в нього професійно значущих естетичних 
якостей, естетичних смаків, потреб, інтересів, ідеалів. Вплив мистецтва на 
формування особистості майбутніх вихователів спрямовується на виховання в 
них любові до мистецтва та прищеплення її своїм вихованцям. 

У контексті нашого дослідження важливо усвідомлювати напрями 
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: 

1) професіоналізуючий (в умовах професійної мистецької, мистецько-
педагогічної та професійно-художньої освіти); 

2) супутній, «фасилітуючий» (в умовах педагогічної, професійно-

педагогічної та неперервної професійної освіти фахівців немистецьких 
спеціальностей) [4].  

В якості чинників, що впливають на формування естетичної 
компетентності педагогів, виділяються такі (Л. Полягіна) [1]: 

1. Потреба в розвитку естетичної компетентності студентів. 
2. Постановка мети і задач розвитку естетичної компетентності 

студентів. 
3. Вибір змісту навчального матеріалу, форм і методів навчання і 

виховання, професійно значимих і естетично привабливих. 
4. Системна діагностика рівнів розвитку естетичної компетентності 

студентів.  
5. Естетично виразна мова викладачів. 
6. Позитивний емоційний фон занять, консультацій тощо. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

урахування вищеозначеного зумовлює ефективність формування естетичної 
компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 
Окреслення й усвідомлення теоретичних основ досліджуваної проблеми 
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зумовлює ефективність формування естетичної компетентності майбутніх 
вихователів. Подальших наукових розвідок, на нашу думку, потребують різні 
аспекти формування досліджуваної компетентності, педагогічні умови, 
методи, форми, засоби її становлення в умовах закладу дошкільної освіти.  
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Науковий керівник: Т. А. Швець, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.  

 

Постановка проблеми. Суперечливі процеси становлення української 
держави висувають особливі вимоги до її суб’єктів – особистостей з 
активною життєвою позицією й оптимістичним ставленням до майбутнього, 
спроможних гнучко адаптуватися до суспільних змін і мобільно вирішувати 
складні життєві проблеми, що невід’ємно від упевненості людини у своїх 
силах. Фундамент формування такої особистості закладається в сім’ї і постає 
як важливе завдання освітньої діяльності закладів дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання впевненості в 
собі досліджується вченими в різних ракурсах, зокрема вивчається специфіка 
процесу формування впевненості в собі (І. Вайнер. В. Вигоцький та інші); 
особливості розвитку зазначеної якості в різних видах діяльності 
(Г. Маталіна, О. Серебрякова та інші); взаємозв’язок упевненості в собі й 
успіху в діяльності (Ф. Іващенко, О. Нікітіна); упевненість як соціально-
психологічна характеристика особистості (О. Папір, В. Ромек, Є. Смаглій та 
інші).Окремі аспекти виховання впевненості в дітей шести-семи років 
розглянуто в працях І. Волкова, М. Мішечкіної, Н. Молостової, 
Т. Поніманської та інших науковців. 

Безпосередньо ефективність групової діяльності для розвитку 
впевненості дитини в собі підтверджена результатами досліджень І. Вередова, 
М. Виноградова, Х. Лийметса, І. Чередова та інших.  

Мета статті: проаналізувати групову діяльність як основу формування 
в старших дошкільників упевненості в собі. 

Виклад основного матеріалу. Важливим елементом розвитку 
особистості старшого дошкільника є його настанова на досягнення бажаного 
результату в різних видах діяльності. Бажаний результат – це той, що 
відповідає рівню домагань дитини. Зазначена настанова ґрунтується на 
одному з найважливіших новоутворень дошкільного дитинства (його другої 
половини) – супідрядності мотивів. Це означає, що діяльність старших 
дошкільників дедалі більше спонукається певною системою мотивів, де 
провідні мотиви (найбільш значущі для досягнення успіху) підпорядковують 
собі часткові, ситуативні мотиви, що гальмують процес досягнення результату.  

Головним підсумком розвитку і впливу всіх видів діяльності на 
дошкільника є оволодіння моделюванням, з одного боку, як центральною 
розумовою здібністю, а з іншого – як формування довільної поведінки. 
Дошкільник навчається визначати віддаленіші в часі цілі, опосередковані 
уявою, і намагається їх досягнути, незважаючи на перешкоди. 

Загальновідомо, що в дошкільному віці провідним видом діяльності є 
ігрова, яка як основна форма вияву активності дитини дошкільного віку, 
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водночас становить й засіб пізнання навколишнього світу, відображення його 
у формі відчуттів, сприймань, уявлень тощо. Особливість гри полягає в 
способі, який дитина використовує в цій діяльності. Гру забезпечують 
комплексні дії, а не окремі рухи, як в інших видах діяльності. Важливо що, 
відображаючи у своїй діяльності різноманітне і цікаве для них життя 
дорослих, діти переживають різні емоції.  

Важливим для нашого дослідження є те, що гра – колективна 
діяльність, в якій усі учасники перебувають у співпраці. Розгорнута гра 
об’єднує дітей спільним задумом, сюжетом, змістом, ігровими діями й 
ролями. Кожний із учасників додає до цього колективного продукту свій 
досвід, свою активність, творчість, уяву, фантазію, що сприяє розвитку 
групового задуму. Водночас кожна дитина дотримується тих правил, які 
визначає для неї виконувана під час гри роль. У дітей у процесі виконання 
спільної творчої діяльності з’являються певні переживання, емоції й почуття, 
які відображають довкілля. Вони ніби стають співучасниками дорослого 
життя, яке вони відображають у своїй грі. Звідси гра створює сприятливі 
умови для розвитку в дітей колективних взаємин, партнерської взаємодії, на 
засадах якої й формується впевненість у собі.  

Однак, варто констатувати, що деякі типи діяльності є провідними на 
певному ступені, мають важливе значення для наступного розвитку 
особистості, інші – менш важливі. Одні відіграють головну роль у розвитку, 
інші – допоміжну. У зв’язку із цим варто зважати на те, що для кожного 
ступеня розвитку характерне певне ставлення дитини до дійсності [2, с. 193]. 

Цінність трудової діяльності для становлення особистості дитини та 
формування в неї впевненості в собі можна характеризувати з декількох 
позицій. По-перше, оволодіння трудовими навичками, трудовою діяльністю 
дозволяє дитині самостійно забезпечувати собі життєво важливе 
функціонування. По-друге, трудова діяльність сприяє розвитку в дітей 
моральних якостей: самостійності (Л. Порембська); відповідальності й 
колективних взаємин (З. Борисова, Я. Неверович); любові до праці, бажання 
працювати (В. Нечаєва, Д. Сергеєва). По-третє, трудова діяльність сприяє 
розвитку активності й творчості на рівні уяви, як це відбувається в грі, а 
також на рівні матеріальних результатів творчості.  

У дошкільному віці зароджується навчальна діяльність, яка також 
важлива для становлення особистості дитини. В процесі навчання на заняттях 
дитина має можливість набувати знання під керівництвом вихователя, який 
повідомляє ці знання, контролює їх засвоєння дітьми та вносить необхідну 
корекцію. Дослідниця О. Усова [3] виділила чотири характерні особливості 
навчання дошкільників. Перша особливість – це навчання словом, яке в дітей 
дошкільного віку є основоположним чинником, головною сполучною ланкою 
між дитиною і соціальним світом. Друга особливість навчання дошкільників 
полягає в тому, що під час навчання слово повинне спиратися на 
безпосереднє сприйняття дитиною соціальної дійсності, її соціальний досвід. 
Навчання дошкільників також потрібно базувати на емоційній сфері дитини, 
яка має викликати емоційне ставлення, сприяти активності та впевненості 
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дітей у засвоєнні знань. Ще однією особливістю навчання дітей дошкільного 
віку є його організація дорослими та безпосереднє керівництво ним. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, кожен вид 
діяльності робить внесок у процес становлення особистості відповідно до 
своєї специфіки. Відтак він важливий і сам собою, і у взаємозв’язку з іншими 
видами, організованими в єдиний педагогічний процес. 
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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. В умовах модернізації української системи 
освіти та її переорієнтації на освітній простір провідних європейських країн 
суттєво загострилися проблеми дошкільної підготовки. Впровадження 
новітніх навчальних програм вимагає докорінно змінити підходи щодо 
розвитку, виховання й навчання підростаючого покоління. Згідно з 
національною Концепцією освіти України входження дошкільної освіти в 
Нову українську школу повинно бути поступовим і «безболісним». Тому 
основним завданням провідних учених став пошук нових методів раннього 
розвитку дитини. 

Проблема виховання звукової культури мовлення дітей раннього віку 
має виняткове значення, оскільки саме в цей час формується підґрунтя 
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здорової особистості, її інтелектуальні здібності. Ключовим аспектом у 
вивченні цього питання є процес формування мовленнєвого потенціалу 
дитини: свідомого сприйняття мовлення дорослих і формування власного 
мовлення дошкільника.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема вивчення 
звукової сторони мовлення виступає предметом дослідження лінгвістів, 
психолінгвістів, лінгводидактів. Вченими визначено послідовні періоди та 
стадії становлення звукової культури мовлення в дітей (В. Бельтюков, 
А. Салахова, М. Швачкін та ін.), виявлено особливості засвоєння 
дошкільниками чинників звукової культури мовлення (В. Богородицький, 
Г. Ляміна, О. Максаков, І. Сікорський, М. Фомічова та ін.), розкрито 
усвідомлення дітьми звукової будови рідної мови (Л. Виготський, О. Гвоздєв, 
Д. Ельконін, Р. Левіна, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ф. Сохін та ін.), висвітлено 
методи і прийоми роботи з виховання звукової культури мовлення (А. Богуш, 
М. Генінг, Н. Герман, В. Городілова, Є. Радіна та ін.). 

Попри низку досліджень здійснених у різних напрямках, ще 
недостатньо висвітлено питання виховання звукової культури мовлення в 
дітей раннього віку загалом та засобом фольклору зокрема. 

Мета статті: з’ясувати особливості процесу виховання звукової 
культури мовлення в дітей раннього віку; розкрити роль фольклору як засобу 
виховання звукової культури мовлення в дошкільника. 

Виклад основного матеріалу. Звукова культура мовлення є 
складником загальної культури мовленнєвого спілкування. За визначенням 
учених О. Лещенко, О. Максанова, О. Соловйової, звукова культура мовлення 
– це фонетично правильна і чиста вимова звуків і слів рідної мови; 
орфоепічно правильна вимова слів і фраз, що відповідає нормам літературної 
вимови з правильними наголосами, інтонаціями, паузами і відповідним 
темпом; чітка дикція; розвинутий фонематичний слух, правильне мовне 
дихання, вміння контролювати силу голосу.  

Як стверджує А. Богуш, звукова культура мовлення є складником 
частиною загальної мовленнєвої культури. За визначенням ученої, звукова 
культура мовлення – це полікомпонентне утворення, яке охоплює такі 
чинники: чітка артикуляція звуків рідної мови, фонетична та орфоепічна 
правильність мовлення, мовне дихання, сила голосу, темп мови, 
фонематичний слух та засоби інтонаційної виразності (наголоси, логічні 
паузи, ритм, тембр, мелодика) [2, с. 3].  

Досліджуючи звукову культуру мовлення дітей, не можна оминути 
вагоме питання щодо усвідомлення дітьми дошкільного віку звукової системи 
рідної мови. Одним із перших, хто визначив роль мови у формуванні 
психічної діяльності дитини, був Л. Виготський. Він дійшов висновку, що 
мова для дитини виступає засобом спілкування, тому дитина оволодіває нею 
практично, без усвідомлення загальних закономірностей. За словами 
Л. Виготського, дитина володіє певними мовленнєвими вміннями, але вона не 
знає, що ними володіє. Вчений пише: «Ці операції неусвідомлені... вона 
володіє ними спонтанно, в певній ситуації автоматично... В результаті 
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практичного відношення дитини до мови як засобу спілкування з дорослими, 
в неї формуються «життєві» поняття про рідну мову. На їх основі дитина 
легко оперує фонемами рідної мови, словниковим запасом, правильною 
граматичною будовою мови» [4, с. 268]. 

Відомий психолог Д. Ельконін звертав увагу на те, що «оволодіння 
звуковою стороною мови включає два взаємозалежних процеси: формування 
в дитини сприйняття звуків мови, або, як його називають, фонематичного 
слуху та формування вимови звуків мови». Вченим накреслено послідовні 
періоди та стадії становлення звукової культури мовлення в дітей, визначено 
саме поняття «звукова культура мовлення», висвітлено методи, прийоми та 
засоби виховання звукової культури мовлення у дітей раннього дошкільного 
віку. 

Слушною є думка Д. Ельконіна відносно того, що мовленнєва 
дійсність, і, передусім, звукова, матеріальна її форма, є для дитини такою ж 
реальною матеріальною дійсністю, як і предметна. Саме тому дитина 
оволодіває нею таким чином, як і предметною [5, с. 11]. Вчений наголошував, 
що матеріальна звукова форма мови дуже рано стає предметом діяльності 
дитини та її пізнання. 

Як зазначає А. Богуш, формування правильної вимови звуків і слів у 
дошкільному віці має велике значення для спілкування дитини з дітьми й 
дорослими. Правильна вимова полегшить їм контакт з товаришами, 
допоможе висловлювати бажання, думки, запитувати й отримувати відповіді. 
Дитина з правильною звуковимовою швидше знаходить товаришів, 
спілкується з ними, із задоволенням відвідує дитячий садок, активна на 
заняттях та в повсякденному житті [1, с. 78]. 

Ефективність оволодіння фонетичною стороною мови залежить від 
віку, фізіологічних та психологічних особливостей кожної дитини, від 
мовного та фонематичного слуху, мовного дихання, розвитку 
артикуляційного апарату, стану здоров’я, розвитку уваги, пам’яті, 
спостережливості, здатності до наслідування тощо. 

Н. Швачкін, на основі досліджених даних, зробив висновок, що до 3 
років дитина оволодіває всією системою звуків мови з деякими винятками, 
зокрема дітям важко даються шиплячі, свистячі й сонорні звуки. Вимова цих 
звуків у різних дітей, навіть у межах однієї вікової групи, має свою специфіку 
[8, с. 28]. 

Провідне місце в процесі оволодіння дітьми рідною мовою, зокрема 
звуковою культурою посідає фольклор. 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, музикальних здібностей, логічного й 
образного мислення, трудових навичок, естетичних та моральних ідеалів [6].  

Результати досліджень учених (А. Богуш, О. Губко, В. Кузь, 
Ю. Руденко, С. Русова, В. Сухомлинський, М. Стельмахович, К. Ушинський 
та інші) дозволили констатувати, що український фольклор – не тільки 
невичерпне джерело народної духовності й моралі, а й невід’ємний складник 
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навчання дітей дошкільного віку рідної мови; вчені одностайно радять 
використовувати фольклорні твори у вихованні дітей дошкільного віку, 
особливого значення це набуває на сучасному етапі. 

Організовуючи роботу з дітьми з метою виховання звукової культури 
мовлення засобом різних жанрів фольклору, необхідно керуватися основними 
положеннями, враховуючи те, що фольклорний матеріал для дітей повинен 
бути доступним, зрозумілим, відповідати рівневі їх розвитку. 

Дошкільний вік є сензитивним для мовленнєвого розвитку дітей, тому 
народ створював для них бездоганні поетичні мовленнєві зразки. Цікавими є, 
наприклад, колискові пісні й забавлянки, в яких дитина зустрічається з 
різноманітними звуконаслідуваннями (скрекіт сороки (скро-ко-ко), скигління 
зайчика (скугу-гу, скугу, скау-скау), звукосполученнями на означення руху 
(гойда-да, гойда-ша), пестливими словами (котику сіренький, хатинка 
теплесенька, дитина малесенька) [1]. 

Колискові пісні, пестушки, забавлянки, потішки, скоромовки тощо 
невідривні від виховання і відіграють важливу роль у передачі знань про 
навколишню дійсність, у формуванні дитини як національно свідомої 
особистості з високими духовно-моральними та естетичними якостями, в 
розвитку рідного мовлення, зокрема і виховання звукової культури.  

Доступність та художня виразність фольклору як літературного жанру 
впливає на емоційність мовлення дитини раннього віку, на якість її 
смислового навантаження, а також допомагає сформувати оптимальне 
розвиваюче середовище для всебічної підготовки дітей у дошкільних 
навчальних закладах [1; 2]. 

Отже, фольклорні жанри є незамінним матеріалом у роботі з 
дошкільниками, а тому можуть бути використані в основі виховання звукової 
культури мовлення дітей раннього віку. 

Використання фольклорно-ігрових занять в роботі з дітьми раннього 
дошкільного віку вимагає від вихователів наявності специфічних знань та 
вмінь, які здатні зосередити та затримати увагу вихованців, швидко 
налагодити контакт з дитячим колективом групи. Це, насамперед, володіння 
художнім словом – мистецтвом декламації, співом, грою на примітивних 
народних інструментах та елементами народної хореографії тощо. 

Отже, педагог, який має у своєму доробку значний підбір 
фольклорного матеріалу й вільно володіє ним, а також вміє емоційно його 
«проілюструвати», викликає стійкий інтерес дітей як до власної персони і до 
тих видів діяльності, що він пропонує на занятті.  

Завдання вихователя групи раннього віку – зацікавити дітей 
фольклорними творами, навчити розуміти їх зміст і повторювати за 
дорослими слова, фрази, тексти в доступній і зрозумілій формі. 

Оскільки гра – провідний вид діяльності в дитячому навчальному 
закладі, то вона повинна активно застосовуватися на всіх етапах розвитку 
звукової культури мовлення. Мовні ігри допомагають ефективно розвивати 
фонематичний слух, закріплювати правильну вимову, виховувати плавність 
мовлення, тренувати мовне дихання та м’язи органів мовлення 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Мовлення дитини 
– один з основних показників її загального й інтелектуального рівня розвитку. 
Спонукати дошкільника до опанування процесом мовлення та правильним 
«користуванням» мовою є одним із основних завдань дошкільного виховання.  

Український фольклор – ефективний засіб виховання, можливості 
якого невичерпні, тому використання його в дошкільній педагогіці має 
важливе значення і на сьогодні. 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо в розробці системи 
роботи з виховання звукової культури мовлення в дітей раннього віку засобом 
творів українського фольклору. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості виховання звукової 
культури мовлення як процесу; описано значущість фольклору як важливого 
засобу формування мовлення в дошкільнят. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток педагогічної науки в 
Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до 
побудови освтнього процесу. Законом України «Про дошкільну освіту», 
державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття») 
визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину 
протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з 
дошкільного дитинства. Це сприятиме формуванню в дитини стійких 
суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного 
критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. При цьому одним із 
напрямків освітнього процесу вважається інтелектуальний розвиток 
дошкільників. У свою чергу цей розвиток неможливий без формування 
високих параметрів для такого когнітивного процесу як увага.  

Сьогодні проблеми, пов’язані з розвитком уваги, викликають неспокій 
і педагогів, і батьків, і психологів, що працюють з дітьми. Багато дорослих 
скаржаться на неуважність дітей, невміння зосередитися, довго утримувати 
увагу у процесі розв’язання завдань. Діти, які вже розпочали навчання в 
школі, зазвичай потерпають через неуважність або через недостатній 
розвиток своєї уваги. Розвивати й удосконалювати увагу так само важливо, як 
і вчити письму, рахуванню, читанню. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Психічний розвиток 
дитини, формування її когнітивних здібностей неодноразово знаходили своє 
відображення в психолого-педагогічній літературі. Віковим аспектам 
розвитку дошкільників присвятили свої праці І. Булах, Л. Долинська, 
Т. Зелінська О. Кононко, В. Мухіна, Л. Обухова, М. Савчин, О. Скрипченко та 
ін. Питаннями розвитку уваги займалися такі науковці як: І. Баскакова, 
П. Гальперін, Ю. Гіпенрейтер, М. Добринін, Ю. Дормашєв, С. Левітіна, 
О. Леонтьєв, К. Платонов, Ю. Поваренков, В. Романов, С. Рубінштейн, 
В. Страхов та ін. 

Мета статті: висвітлити основні особливості розвитку уваги в дітей 
старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Увага – це здатність регулювати власну 
інтелектуальну активність, керувати своєю свідомістю та поведінкою 
[3, с. 521]. Л. Виготський дає таке визначення поняття «уваги» – 
спрямованість психічної діяльності людини, зосередженість на об’єктах, що 
мають для особистості певну значущість [1, с. 121].  

Успішність в оволодінні тією чи іншою діяльністю залежить від уваги 
дитини. Вона завжди включена в діяльність, є найважливішою умовою її 
продуктивності й виступає у єдності з пізнавальними психічними процесами 
та емоційно-вольовою сферою. Роль уваги полягає в забезпеченні психічних 
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процесів (пізнавальних, емоційних, вольових) та успішної роботи свідомості. 
Вона пропускає через себе все, що входить у душу людини із зовнішнього 
світу, оскільки є формою організації психічної діяльності людини, яка полягає 
в спрямованості й зосередженості її на об’єктах, які мають для неї певне 
значення. Увага дітей дошкільного віку має такі особливості [25, с. 5]:  

1) нетривала зосередженість, схильність до значних коливань. 
Протягом короткого часу діти неодноразово переходять від одного виду 
діяльності до іншого, по кілька разів змінюють свій задум;  

2) піддатливість зовнішнім впливам. Навіть незначний сторонній 
подразник відволікає увагу дитини від діяльності;  

3) залежність від виду занять. Діти здатні 20 і більше хвилин уважно 
слухати цікаву казку чи дивитися мультфільми. Однак вони будуть 
відволікатися від нецікавих занять через 5 хв. після їх початку;  

4) залежність від віку дітей. Чим молодші діти, тим менше вони 
можуть зосередитися на словах дорослого, оскільки їхню увагу більше 
привертають яскраві, привабливі предмети (слова лише супроводжують їх; 

5) слабкий розподіл уваги (неможливість одночасно виконувати два 
або більше видів діяльності), невеликий обсяг (неспроможність утримувати 
багато об’єктів за короткий проміжок часу) [4].  

Розвитку властивостей уваги дітей сприяє зміна видів діяльності під 
час одного заняття, впродовж дня, що допомагає уникнути одноманітності, 
яка послаблює інтерес дітей до роботи, знижує їхню увагу. 

Для розвитку властивостей уваги доцільно використовувати 
різноманітні дидактичні ігри. У підготовку до проведення дидактичної гри 
необхідно включати: 

– відбір гри відповідно до завдань виховання й навчання: поглиблення 
й узагальнення знань, розвиток сенсорних здібностей, активізація психічних 
процесів (пам’ять, увага, мислення, мова) та ін.; 

– встановлення відповідності відібраної гри програмним вимогам 
виховання і навчання дітей старшого дошкільного віку; 

– визначення найбільш зручного часу проведення дидактичної гри (в 
процесі організованого навчання на заняттях або у вільний від занять та 
інших режимних процесів час); 

– вибір місця для гри, де діти можуть спокійно грати, не заважаючи 
іншим; 

– визначення кількості граючих (вся група, невеликі підгрупи, 
індивідуально); 

– підготовку необхідного дидактичного матеріалу для обраної гри 
(іграшки, різні предмети, картинки тощо); 

– вашу підготовку до гри: ви повинні вивчити і осмислити весь хід гри, 
своє місце в грі, методи керівництва грою; 

– підготовку до гри дітей: збагачення їх знаннями, уявленнями про 
предмети і явища навколишнього життя, необхідними для вирішення ігрової 
задачі [2]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, увага дітей 
дошкільного віку має такі особливості: нетривала зосередженість, схильність 
до значних коливань; піддатливість зовнішнім впливам; залежність від виду 
занять; залежність від віку дітей; слабкий розподіл уваги (неможливість 
одночасно виконувати два або більше видів діяльності), невеликий обсяг 
(неспроможність утримувати багато об’єктів за короткий проміжок часу). 
Дошкільне навчання не може будуватися на завданнях, що потребують 
постійного напруження уваги. Використання на занятті дидактичних ігор, 
продуктивних видів діяльності, зміни форм діяльності допомагають 
розвивати властивості уваги (стійкість, обсяг, розподіл, переключення, 
коливання) на високому рівні. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 
особливо велике значення має залучення дітей до трудової діяльності, 
знайомство їх із розмаїттям професій вже з дошкільного віку з метою 
формування моральних рис особистості та інтересу до праці. Раннє 
ознайомлення дітей з особливостями праці дорослих є складовою ранньої 
профорієнтаційної роботи, що допоможе в майбутньому зробити правильний 
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вибір професії. Діти старшого дошкільного віку характеризуються високим 
рівнем розумової активності. У цей період розпочинається процес 
становлення особистості дошкільників, формується підґрунтя всіх моральних 
якостей. Тому дошкільна освіта має орієнтуватися на виховання активних 
громадян суспільства, розвиток їхньої ініціативи та здібностей, на підготовку 
дітей до майбутньої інтеграції в доросле життя [3, с. 12].  

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні вказується на 
необхідність формування у дітей уміння виявляти ціннісне ставлення до 
результатів людської праці, розуміти її необхідність і мотивацію, зв’язок з 
життєвими потребами, станом здоров’я. Знати про професійну зайнятість 
батьків, найближчих родичів; багатоманітність професій у різних сферах 
діяльності людини, називати найпоширеніші [1, с. 16].  

Ознайомлення дошкільників з героїчними професіями дорослих, як і 
оволодіння трудовою діяльністю, має на меті формування базових якостей 
особистості, які закладають основи життєвої компетентності дітей – 
самостійність, сміливість, мужність, працелюбність, цілеспрямованість, 
відповідальність, наполегливість, винахідливість. Героїчні професії дорослих 
для дітей старшого дошкільного віку є еталоном для засвоєння зразкової 
сторони праці. Саме знання про ці професії відіграють вирішальну роль у 
формуванні поваги до праці. Її мотиви та спрямування регулюють вчинки 
дітей, перебудовують їхнє ставлення до власної трудової діяльності, а також 
до людей цих професій та роботи, яку вони виконують [4, с. 23]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує чимало досліджень 
з питання ознайомлення дошкільників з працею дорослих. Так, проблема 
трудового виховання знайшла відображення у працях Є. Клімова, 
Г. Люблінської, Т. Маркової, В. Нечаєвої, В. Логінової та ін. Ефективність 
процесу формування знань про працю дорослих залежить від низки 
педагогічних умов, на яких акцентують свою увагу М. Крулехт, 
Я. Коломінський, М. Машовець, В. Павленчик, Т. Поніманська та ін. 
Більшість сучасних учених ознайомлення дітей з професіями розглядають з 
позиції формування інтересу та підвищення активності до трудової діяльності 
(З. Борисова, Г. Бєлєнька та ін.). Праці В. Котирло, Л. Подоляк, розкривають 
механізм формування самостійності в дитячій діяльності, особливості 
розвитку ставлення дітей до праці, оцінних відносин. У дослідженні 
Ю. Приходько праця дітей дошкільного віку розглядається як важливий 
чинник формування позитивних взаємин дітей, а ставлення дітей до праці 
виступає умовою особистісного розвитку.  

Дослідження О. Кононко, В. Кузьменко доводять, що дитину 
дошкільного віку необхідно готувати до участі в трудовій діяльності, що є 
передумовою їхнього позитивного ставлення до діяльності взагалі і 
формування важливих моральних якостей, зокрема, самостійності, 
позитивного ставлення до оточуючих [5, с. 7]. С. Гриценко визначено основні 
показники сформованості уявлень дошкільників про світ професій дорослих. 
Незважаючи на значну кількість досліджень, поза увагою залишається одне з 
важливих питань трудового виховання старших дошкільників – питання 
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формування уявлень про героїчні професії дорослих, про що свідчить аналіз 
відповідної літератури та стан педагогічної практики. 

Мета статті: розкрити особливості уявлень дітей старшого 
дошкільного віку про героїчні професії (когнітивний компонент). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз теоретичних основ проблеми 
формування уявлень про героїчні професії дорослих дозволив виокремити 
педагогічні умови забезпечення ефективності цього процесу. Серед них: 
систематичне ознайомлення дітей з професіями дорослих; виховання інтересу 
до професій дорослих, зокрема до героїчних: демонстрація їхньої соціальної 
спрямованості, значення для людей; організація спостереження за працею 
людей різних професій; виховання поваги до людей різних професій. 
Реалізація цих педагогічних умов вимагає формування основ внутрішньої 
готовності дитини до самовідданої праці в майбутньому. 

Г. Бєлєнька стверджує, що дошкільники не зовсім розуміють суть 
поняття «професія», але добре обізнані з такими професіями як лікар, 
учитель, вихователь. На її думку, знання про професії дорослих слід надавати 
в певній системі: назва професії, її значення для довкілля, суспільства, трудові 
дії, спеціальний одяг і обладнання, необхідні професійні якості [2, с. 44].  

Аналіз теоретичних джерел [3; 5;] дозволив нам виокремити 
компоненти сформованості уявлень про героїчні професії з відповідними 
показниками: когнітивний (знання про героїчні професії); поведінковий 
(ставлення дітей до людей героїчних професій); емоційний (інтерес до 
героїчних професій). 

З метою вивчення сформованості когнітивного компоненту нами була 
проведена бесіда з дітьми та застосована діагностична методика Г. Урунтаєвої 
і Т. Гризик «Уявлення про працю дорослих», модифіковану нами відповідно 
до предмету нашого дослідження. Ця ж методика давала нам інформацію і 
щодо сформованості поведінкового компоненту (ставлення дітей до 
героїчних професій). Для діагностики емоційного компоненту (сформованості 
інтересу до героїчних професій) було проведено з дітьми діагностичну гру 
«Обери професію». 

У цій статті більш детально зупинимось на діагностиці когнітивного 
компоненту сформованості уявлень про героїчні професії. Результати 
констатувального етапу дослідження засвідчили, що 50% дітей старшого 
дошкільного віку виявляють зацікавленість героїчними професіями дорослих, 
проте не мають достатньо міцних і повних знань про ці професії. Зокрема, 
вони не можуть пояснити значимість цих професій для людей, назвати 
необхідні професійні якості людей цих професій, чітко назвати їхні трудові дії 
тощо. Лише 30% дітей володіють достатнім обсягом знань про героїчні 
професії дорослих, мають чітке уявлення про їх соціальне значення для 
суспільства, з повагою ставляться до представників цих професій та 
проявляють інтерес до них. 20% дітей не проявляють позитивних емоцій та 
інтересу до героїчних професій. У них фактично відсутні будь-які знання про 
ці професії, або наявні знання не відповідають дійсності.  
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Результати діагностики когнітивного компоненту дозволяють 
констатувати, що більшість дітей мають первинні відомості про трудові дії та 
організацію трудової діяльності. Проте в окремих дітей досить обмежені 
відомості про героїчні професії, вони не усвідомлюють їхню цінність та 
соціальну значущість; також недостатньо розвинений словник професійної 
лексики, пов’язаний з описом цих професій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, отримані 
дані дозволяють дійти висновку про необхідність проведення 
цілеспрямованої роботи з розвитку уявлень у дітей про героїчні професії 
дорослих, забезпечення умов, що дозволяють успішно реалізовувати цей 
напрям педагогічної роботи. Перспективи подальших досліджень пов’язуємо 
з вивченням поведінкового і емоційного компонентів сформованості уявлень 
про героїчні професії.  
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Анотація. У статті розглянуто особливості уявлень дітей про 
героїчні професії. Обґрунтовано педагогічні умови формування уявлень про 
героїчні професії у дітей старшого дошкільного віку. Виокремлено 
компоненти сформованості уявлень про героїчні професії (когнітивний, 
поведінковий, емоційний) з відповідними показниками (знання, ставлення, 
інтерес). Представлено результати діагностики сформованості уявлень про 
героїчні професії за когнітивним компонентом.  

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, трудове виховання, 
уявлення про героїчні професії.  

Annotation. The article deals with the peculiarities of children's ideas about 
heroic professions. The pedagogical conditions of forming the representations 
about heroic professions of the senior preschool age children are substantiated. 
The components of formation of representations about the heroic professions 
(cognitive, behavioral, emotional) with the corresponding indicators (knowledge, 
attitude, interest) are singled out. The results of diagnostics of formation of 
representations about heroic professions according to the cognitive component are 
presented. 

Key words: senior preschool children, labor upbringing, representations 
about heroic professions. 
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доцент кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження обумовлена 
необхідністю виховання активної, діяльної особистості, яка прагне до 
пізнання навколишнього світу. У становленні особистості дитини 
дошкільного віку виняткове значення має розвиток спостережливості як 
базової особистісної якості, яка визначає уміння дитини спостерігати за 
навколишньою дійсністю, аналізувати її та інтерпретувати отримані 
умовиводи. Ступінь розвиненості цієї якості визначає тривалість й 
ефективність спостереження дитини, його обсяг, повноту і впливає на перебіг 
пізнавальних процесів, оскільки спостережливість тісно пов’язана із 
сприйманням, мисленням, пам’яттю та увагою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спостережливість як 
базова якість особистості дитини цікавить сучасних українських дослідників 
таких, як: Г. Бєлєнька [2], І. Біла [3], Ю. Гільбух [4], І. Коренева [5], 
Д. Ніколенко [6] та ін. На сучасному етапі дослідниками розробляються 
окремі аспекти розвитку спостережливості у дітей дошкільного віку, 
розглядаються види діяльності, в яких ефективно формується 
спостережливість. Разом з тим, практика освітньої роботи з дітьми відчуває 
труднощі із забезпечення розвитку цієї якості, перш за все, з недостатньою 
розробленістю педагогічних умов, методів формування спостережливості. 
Саме цим пояснюється наш інтерес до питань розвитку спостережливості у 
дітей старшого дошкільного віку. 

Мета статті: проаналізувати психологічну природу спостережливості 
як базової якості дитини старшого дошкільного віку, надати визначення цієї 
особистісної якості.  

Виклад основного матеріалу. Як базова якість особистості, 
спостережливість активується у старшому дошкільному віці, коли всі фізичні 
і психічні процеси дитини досягають бурхливого розвитку і виводять на 
вищий рівень пізнавальну діяльність дитини [2]. Тому для нас важливо 
з’ясувати суть спостережливості як психічного явища, вивчити механізми її 
становлення у дитини старшого дошкільного віку.  

У дослідженнях психологів відзначається зв’язок спостережливості з 
сприйняттям, увагою, пам’яттю та уявою. У ряді своїх досліджень Б. Ананьєв 
зробив висновок, що спостережливість – це властивість сенсорної організації 
особистості, яка базується на процесах відчуття та сприйняття. На його 
думку, саме ці психічні процеси дозволяють розрізняти ознаки та об’єкти, які 
мають незначні відмінності, фіксувати їх при мінімальному часі [1]. 

Як «осмислене, інтерпретувальне сприйняття» визначає процес 
спостереження С. Рубінштейн [8]. Подібне тлумачення процесу 
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спостережливості знаходимо у дослідників в галузі дошкільної освіти 
Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, В. Рагозіна, О. Рейпольської. Вони зазначають, що 
під час спостережень дитина набуває різноманітних вражень від предметного 
оточення, мистецьких образів, витворів людської діяльності тощо, які прагне 
донести до інших у своїй інтерпретації, тим самим змінюючи форму пізнання 
– від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного [2, с. 41]. 

Значний внесок у розв’язання питання про сутність спостережливості 
зробив психолог Ю. Гільбух. Дослідник характеризує спостережливість як 
доволі складну здібність і виділяє три послідовних рівні її розвитку: 
1) внутрішньо предметна спостережливість; 2) міжпредметна репродуктивна 
спостережливість; 3) міжпредметна творча спостережливість [4, с. 76]. Як 
бачимо, ці рівні спостережливості відрізняються характером предметів-
об’єктів спостереження. 

Б. Ананьєв [1] та С. Рубінштейн [8] пов’язують спостережливість із 
процесом навчання дитини. Саме у процесі навчання якість спостережливості 
спрямовує, розширює та поглиблює межі пізнання дошкільниками об’єктів і 
явищ світу.  

Інші дослідники (Є. Ігнатьєв, B. Кузін, Г. Лабунська, B. Мухіна, 
Г. Овсепян, А. Щербаков та ін.) довели, що від рівня розвитку 
спостережливості залежить розвиненість зображувальної творчості дітей [8]. 

Окремі аспекти проблеми формування спостережливості у дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку висвітлені в роботах О. Галкіної, 
І. Сакулиної, І. Потеріної, С. Рубінштейна, Г. Овсепян та ін. Зокрема, 
Л. Рубінштейн і Г. Овсепян на підставі експериментальних досліджень 
визначили стадії, основні лінії розвитку спостережливості у дітей [7; 8]. 

Дослідження Д. Ніколенко [6] присвячено вивченню мовленнєвої 
спостережливості. 

Короткий огляд психолого-педагогічних досліджень дозволяє нам 
констатувати, що спостережливість пов’язана з такими психічними 
процесами, як сприйняття, увага, уява, пам’ять. У свою чергу, сприйняття і 
відчуття є головним чинниками розвитку спостережливості, оскільки вони 
набувають високого рівня розвитку саме в старшому дошкільному віці. 
Важливо наголосити на взаємозалежності спостережливості і вищезазначених 
пізнавальних процесів. Уміння дитини пізнавати, володіння різними способами 
ознайомлення з предметами довкілля, вміння уважно розглядати об’єкти, 
досліджувати явища є передумовами розвитку спостережливості [5, c. 56–57]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи з 
вищевикладеного, можемо визначити спостережливість як базову якість 
особистості дитини-дошкільника, яка має надзвичайне значення для 
інтелектуального розвитку і набуття життєвого досвіду. Спостережливість 
виявляється в умінні помічати істотне, виділяти спільне і відмінне. Найбільш 
відповідним цілям нашого дослідження є характеристика спостережливості як 
здатності вивчати, аналізувати, зосереджуватись на чомусь протягом певного 
часу. Сам процес спостереження є комплексним і включає роботу сенсорних, 
рухових, мисленевих та інших механізмів, які ґрунтуються на чуттєвому 
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спостереженні, попередньому досвіді, інтересі дитини тощо. 
Спостережливість також стимулює розвиток у дитини таких якостей, як 
допитливість, уважність, проникливість та пізнавальної активності. 

Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на аналіз наукових 
підходів до розвитку спостережливості у дітей, обґрунтування педагогічних 
умов формування спостережливості у старших дошкільників в умовах 
закладу дошкільної освіти. 
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Анотація. На основі аналізу психолого-педагогічних праць визначено 
психологічну природу спостережливості, як базової якості дітей старшого 
дошкільного віку. Пояснено роль спостережливості для подальшого розвитку 
пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку. Надане визначення 
спостережливості як здатності вивчати, аналізувати, зосереджуватись на 
чомусь протягом певного часу.  

Ключові слова: спостережливість, спостереження, психічні процеси, 
механізми спостережливості. 

Annotation. The psychological nature of observability was determined on 
the basis of the analysis of psychological and pedagogical works, as the basic 
quality of the children of the senior preschool age. The role of observation for the 
further development of cognitive activity of children of the senior preschool age is 
explained. The determination of observability is provided as ability to learn, 
analyze, focus on something for some time. 



113 

Key words: observances, observation, mental processes, mechanisms of 
observation. 
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Науковий керівник: В. М. Руденко, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) ім. проф. 
Поніманської Т. І. 

 

Постановка проблеми. Перебуваючи у стані реформування, 
дошкільна освіта України нагально потребує інноваційних упроваджень. Без 
відродження й переосмислення нашого минулого неможливе передбачення 
майбутнього. Тому ретельне вивчення української етнопедагогічної 
спадщини зініціює краще пізнання сутності виховного процесу, збагачення 
народним виховним досвідом з подальшим його впровадженням у 
формування всебічно розвинутої, національно свідомої особистості [3, с. 187]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 
етнокультурної компетентності дітей і молоді розглядається в різних 
аспектах: методологічні основи реалізації компетентнісного підходу до 
навчання розробляються Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко; особливості 
засвоєння дітьми та молоддю елементів етнокультури в освітньому просторі 
навчального закладу знаходимо у працях В. Євтуха, О. Джуринського, 
Г. Дмитрієва, Т. Мацейків, Т. Поштарьової; різні аспекти формування 
етновиховного простору досліджують О. Будник, Г. Воробей, Е. Заредінова, 
Г. Кловак, Н. Кузьменко, Л. Ходанич, Н. Чернуха. 

Над проблемою етнопедагогічних основ виховання дітей засобами 
народної педагогіки працювали видатні педагоги: С. Русова, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський, які є фундаторами національного виховання в Україні. 
Почасти питання професійної підготовки педагогів до моделювання 
етновиховного простору у закладах педагогічної освіти порушують етнологи 
(Ю. Бромлей, І. Кон, С. Лур’є, Б. Савчук), культурологи (С. Артановський, 
М. Бахтін, Л. Гумільов, В. Біблер, Д. Ліхачов, В. Межуєв), педагоги 
(А. Богуш, І. Бех, І. Зязюн, В. Кузь, Н. Лисенко, О. Савченко, 
М. Стельмахович, Є. Сявавко, Г. Тарасенко), дослідники народної художньої 
культури (Л. Герус, В. Качкан, В. Наулко, В. Скуратівський, П. Щебань), 
психологи (В. Давидов, О. Кононко, С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик). 
Чільне місце у порушеній проблемі належить державницько-правовому 
обґрунтуванню підходів до національного (етнокультурного) виховання дітей 
і молоді в поліетнічних адміністративно-територіальних зосередженнях 
чималої кількості представників різних етнічних культур.  

Мета статті: узагальнити літературу щодо педагогічних умов 
формування у дошкільників інтересу до культурного спадку свого народу. 
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Виклад основного матеріалу. Ідеї класиків педагогіки знайшли своє 
продовження у теорії української дошкільної освіти сучасності. Так, А. Богуш 
при визначенні основи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку 
звертає увагу на потребу поєднання загальнонаціонального та регіонального 
аспектів української народної культури. Науковець зазначає, що «…кожна 
нація, кожний народ мають свої традиції, звичаї, обряди, обереги, символи, 
які притаманні саме цьому етносу. Саме вони, як нам убачається, повинні 
стати стрижнем народознавчої програми, становити «базовий компонент» 
народознавчих знань, викладених у доступній для дітей дошкільного віку  
[2, c. 79].  

Дослідниця Л. Калуcька у своїх роботах надає перевагу народним 
ремеслам як засобу виховання дітей дошкільного віку. Свій вибір науковець 
обґрунтовує тим, що народні ремесла є одним з видів українського 
декоративно-ужиткового мистецтва, у якому відбилися регіональні 
особливості й традиційні заняття людей певної місцевості України; за їх 
допомогою можна формувати емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного 
національного багатства, виховувати інтерес до історії свого краю, гордість за 
майстрів, які живуть на рідній землі, бажання і собі навчатися виготовляти 
подібні речі [4, с. 6].  

До проблем ознайомлення дошкільників з традиціями рідного краю 
звертаються Н. Побірченко та Н. Рогальська. Науковці звертають увагу на те, 
що педагогам необхідно самостійно добирати матеріал, максимально 
наближений до місцевих традицій, які за змістом є складовою 
загальнонаціональної культури: «…кожний вихователь дошкільного закладу 
має широкі можливості створення власної системи роботи, концепції 
використання народознавства. Матеріал повинен добиратися відповідно до 
регіональних особливостей, адже і традиції можуть бути різними навіть у 
сусідніх селах, не кажучи вже про області» [5, с. 5]. 

У дослідженнях О. Денисюк та Л. Кокуєвої доведено, що означений вік 
є сприятливим для ознайомлення дітей з історією та традиціями рідного краю, 
з багатонаціональним складом його народу, розселенням різних етнічних груп 
по всій території країни, специфікою їхньої праці та побуту, особливостями 
мови та культури. У старшому дошкільному віці виникають реальні 
можливості для опосередкованого засвоєння дітьми знань, які виходять за 
межі їхнього життєвого досвіду та безпосереднього сприймання, і є 
віддаленими в просторі й часі. 

Таким чином, джерелами формування інтересу у дошкільників до 
культурного спадку свого народу є:  

– ідеї про роль народного духу, народної творчості і народної 
педагогіки в розвитку особистості, роль народної культури у вихованні 
підростаючих поколінь (Г. Ващенко, А. Волошин, О. Духнович, Г. Сковорода, 
В. Сухомлинський, С. Русова, К. Ушинський та ін.); 

– загальнофілософські ідеї про вплив етнічної культури на формування 
представника етносу, особливості та самобутність кожної окремої 
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етнокультури (М. Бердяєв, В. Вернадський, Л. Гумильов, І. Ільїн, 
І. Киреєвський, В. Ключевський, І. Кон, Г. Успенський та ін.);  

– філософські ідеї про культуру як багатоаспектну категорію 
(Ю. Бромлей, М. Каган, П. Китаєв, А. Мильников та ін.);  

– дослідження національного характеру народу (Г. Ващенко, 
Д. Лихачов, В. Калугін, К. Касьянова);  

– виховний потенціал етнокультури і народної педагогіки 
(Г. Виноградов, Г. Волков, Ю, Руденко, Є. Сявавко, М. Стельмахович, 
В. Сухомлинський та ін.); 

– про традиційне виховання у різних культурах (І. Кон, М. Мід, 
Г. Виноградов та ін.);  

– про народне виховання і його гуманістичні традиції (Я. Коменський, 
Й. Песталоцці, К. Ушинський, Л. Толстой, В. Сухомлинський та ін.). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Перспективою 
нашої подальшої дослідницької роботи буде розробка методики формування 
у дошкільників інтересу до культурного спадку свого народу.  

Ми маємо провести оцінювання ефективності наступних педагогічних 
умов, які можуть забезпечити використання виховного потенціалу 
етнокультури у роботі сучасних дошкільних закладів: 

– застосування комплексу елементів родинно-побутової культури як 
засобів педагогічного впливу; 

– створення емоційно позитивного клімату під час опанування 
знаннями й уявленнями українознавчого змісту; 

– відповідність педагогічного процесу віковим, індивідуальним 
особливостям та можливостям дошкільника; 

– орієнтація на розвиток творчої активності дітей; координація роботи 
з батьками; 

– відповідне методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 
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Розглянуто засоби, основні джерела формування інтересу у дошкільників до 
культурного спадку свого народу. Встановлено комплекс педагогічних умов, 
які можуть забезпечити використання виховного потенціалу етнокультури 
у роботі сучасних дошкільних закладів. 

Ключові слова: культурний спадок, національне виховання, традиції, 
етнокультура, етнокультурна компетентність. 

Annotation. The theoretic approaches to the problem of formation of 
ethnocultural competence of preschool children are analyzed. The means, main 
sources of formation preschooler’s interest to cultural heritage of their nation are 
considered. A set of pedagogical conditions of usage of the educational potential of 
ethnoculture in the work of modern preschool institutions is defined.  

Key words: cultural heritage, national education, traditions, ethnoculture, 
ethnocultural competence. 
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доцент кафедри дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Підвищення уваги українського суспільства до 
питань виховання дітей та молодого покоління в дусі патріотизму, поваги до 
свого народу, його історії, культури, вимагає від освітян пошуку тих шляхів, 
які нададуть результати, визначать свою ефективність в освітньому процесі. У 
практиці закладів дошкільної освіти (тут і далі – ЗДО) стосовно 
патріотичного виховання дітей використовується широке коло технологій, 
методів, засобів. Проте, нині продовжується пошук й наукове обґрунтування 
щодо використання тих засобів, які викликають інтерес у дітей, зацікавлюють 
їх вивченням культури та історії свого народу, свого рідного краю. В 
Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України «Про організацію 
національно-патріотичного виховання у ДНЗ» зазначено, що оскільки 
основою національно-патріотичного виховання дошкільників є виховання 
через емоції і дії з метою формування системи цінностей і практичного 
досвіду, важливо поєднувати різні форми організації дитячої життєдіяльності 
для залучення вихованців до різноманітних видів активності, у тому числі – у 
позазаняттєвих та дозвіллєвих формах роботи[1]. 

Одним із елементів культури українського народу, що може 
використовуватися у практиці роботи з дітьми дошкільного віку, є саморобні 
народні музичні інструменти. Вони є уособленням традиційного буття 
українців, частиною процесу виховання дитини в сімейному середовищі. 
Саме з огляду на можливість багатофункціонального використання дитячих 
інструментів цього виду, їх все активніше використовують в освітньому 
процесі сучасних закладів освіти. Необхідністю обґрунтування можливостей 
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використання оркестру саморобних народних дитячих інструментів як засобу 
патріотичного виховання дошкільників обумовлена актуальність даної 
статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти проблеми 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку розглядалися в працях 
І. Беха, А. Богуш, Н. Бондаренко, Н. Гавриш, О. Денисюк, О. Каплуновської, 
Н. Кисіль, В. Лаппо та ін. Навчання дітей гри на саморобних музичних 
інструментах висвітлювалося в наукових працях І. Газіної, Л. Комісарової, 
Я. Левчук, Е. Костіної, Н. Кононової, С. Матвієнко, Л. Теряєвої, 
Т. Тютюнникової та ін. 

Мета статті: розкриття специфіки оркестру саморобних дитячих 
музичних інструментів як засобу патріотичного виховання дітей дошкільного 
віку.  

Виклад основного матеріалу. Саморобні дитячі інструменти – це 
інструменти, які створюються з викидного матеріалу або оточуючих 
предметів. Саморобні народні дитячі інструменти – це ті, які здавна 
використовувалися в практиці народу; виготовляються вони, як правило, з 
деревини, рослинного або іншого матеріалу. Саморобні українські народні 
дитячі музичні інструменти, за Я. Левчук, це: свищик з власних рук, свищик з 
абрикосової кістки, свищик з волоського горіха, очеретяна пищалка з ріжком, 
дрикавка, вуркало-гудок з дерева, дудка з гарбуза, цимбали з очерету, 
дзикавка та інші [4, с. 4]. 

Такі саморобні інструменти традиційно використовувалися в 
українських родинах з тим, щоб розважити маленьких дітей, а для більш 
старших діток вони вже слугували засобом елементарного музикування. 
Якщо в сім’ї було кілька дітей (а також за участі дорослих), часто 
утворювалися своєрідні сімейні оркестри саморобних елементарних 
інструментів. Як правило, більшість з таких аматорських оркестрів була 
шумовими або ударними, а мелодійний супровід надавав той музикант, який 
володів скрипкою, бандурою, цимбалами тощо. 

Перевіривши віковою практикою свою дієвість, саморобні народні 
дитячі музичні інструменти сьогодні все активніше використовуються у 
роботі з дітьми дошкільного віку. За добором інструментів оркестри 
саморобних народних дитячих інструментів можуть бути наступних видів:  

– горішковий – різноманітні інструменти зі шкарлупок горіхів; 
– скляний – підвішені фужери до рамки з крючечками, вішалки зі 

скляними паличками, водний металофон – скляні пляшки з водою; 
– шумовий: маракаси з різними наповнювачами, брязкальця, 

контейнери, наповнені крупами тощо. 
– посудний – кришки з каструль, каструлі, ложки, тертки; 
– дерев’яний – саморобні ксилофон, тріскачки, дерев’яні ложки, 

рубель, сопілочки, дерев’яні барабанчики-колотушки. 
Дослідниця І. Козлова говорить про те, що у закладі дошкільної освіти, 

особливо – в гуртковій роботі, можна створити так званий «літній оркестр», 
музичні інструменти якого виготовлені із рослинних матеріалів, які 
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виростають за теплої пори року: пищик зі стручка акації або квасолі; гудочок 
із гарбузиння; свисток із лози; пищик з лепехи (татарзілля); брязкальця із 
засушених голівок маку; свищики із зеленої цибулі зі «стрілою» [3, с. 45]. 

Зазначимо, що у дошкільному віці лише закладаються першооснови 
патріотизму, фактично, мова йде про те, що дитина, долучаючись до 
національних основ, повинна відчувати себе частиною свого народу (в його 
сьогоденні та минулому). Слушною щодо цього є думка І. Газіної, яка 
зазначає, що: «мова йде про найелементарніші прояви в дитячій діяльності 
усвідомлення себе представниками українського народу, гордості за це, 
самоповаги до себе як українців» [2, с. 5]. 

Велике виховне значення щодо залучення дітей до музикування на 
саморобних інструментах має створення атмосфери творчої співдружності й 
співпраці між педагогами (музичний керівник, вихователь) та родиною дітей 
(батьки, брати і сестри, дідусі і бабусі). Виготовлення батьками разом з дітьми 
удома цих елементарних інструментів, безперечно, позитивно позначиться на 
взаємовідносинах між дітьми та батьками, зміцнить сім’ю, що також є 
характерною рисою буття традиційної української родини. 

Утворення дитячого оркестру саморобних народних інструментів, як 
правило, визначається в гуртковій роботі. У процесі факультативного 
оркестрового музикування діти, за керівництва вихователя, ознайомлюються 
з інформацією щодо традиційного побутування української родини, з тим, як 
в минулому дорослі турбувалися про виховання та музичний розвиток 
власних дітей.  

Нам прийнятна думка С. Матвієнко стосовно того, що для того, щоб 
заняття з інструментального музикування були для дітей легкими та 
цікавими, їх варто подавати у формі гри, казки, з посиланням на асоціативне 
мислення дітей та вже наявний у них музичний та виконавський досвід  
[5, с. 192]. 

Основою оркестрового музикування слугує мелодія, яку виконує на 
фортепіано (баяні, акордеоні) музичний керівник. Як правило, для цього 
добираються музичні фольклорні твори, переважно – невеличкі дитячі 
пісеньки веселого, танцювального характеру. Яскраві образи, які виникають в 
уявленні дитини під впливом музичної мелодії або слів пісні, оживляють 
думку дитини, спрямовують її до життєдайного джерела рідної культури. 
Використання творів фольклору сприяє відновленню духовно-морального 
зв’язку між поколіннями, соціалізації та вихованню дитини. Фольклорні 
твори, переломлюючись крізь побут народного життя, стають надзвичайно 
багатим матеріалом для усвідомлення дітьми свого національного світу. 

Виступи дитячого оркестру саморобних народних інструментів 
посядуть особливе місце на різноманітних святах, розвагах патріотичного або 
народознавчого спрямування у ЗДО, у різних формах дитячого дозвілля, коли 
створюється особлива атмосфера духовності, занурення дитини у світ 
національної культури, дітям надаються можливості вивчення культури 
українського народу, його традицій тощо.  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Організація 
оркестру саморобних народних дитячих інструментів у ЗДО є темою, 
достатньо новою для дошкільної освіти. Проте, в контексті модернізації засад 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, пошук його 
ефективних засобів, до яких можна віднести й вищезазначене музикування, 
на нашу думку, потребує подальших теоретичних та практичних розробок. 
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кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Проблема розвитку духовної культури 
суспільства на сучасному етапі стоїть досить гостро, і у зв’язку з цим виникає 
необхідність звернення до естетичного виховання як до найважливішого 
засобу розкриття духовного потенціалу особистості, стимулювання її 
всебічного розвитку. Прилучення людини до естетичних ідеалів починається 
в ранньому дитинстві. Щоб доросла людина виділяла прекрасне у 
навколишньому світі, мала багатий духовний внутрішній світ, необхідно 
звернути особливу увагу на її естетичне виховання в дошкільному віці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Естетичне виховання як 
дійовий засіб формування особистості розглядається у працях багатьох 
учених, які вбачають у ньому великі інтеграційні можливості. На сучасному 
етапі проблема естетичного виховання досліджується Г. Падалкою, 
О. Ростовським, О. Щолоковою та іншими вченими. Формувати особистість і 
естетичну культуру, на думку письменників, педагогів, діячів культури 
(Д. Кабальовський, О. Макаренко, Б. Неменський, В. Сухомлинський, 
Л. Толстой, К. Ушинський), особливо важливо в найсприятливішому для 
цього дошкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей 
створює в дитині особливі емоційно-психічні стани, порушує безпосередній 
інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам’ять, волю і 
інші психічні процеси. 

Мета статті: здійснити аналіз специфіки використання естетики 
побуту в естетичному вихованні дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Навчити бачити прекрасне навкруги 
себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. 
Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у 
дошкільному віці. За словами Януша Корчака, вона прагне створити у ньому 
свій світ дитинства, добра і краси, своєрідний мікроскоп реального світу. 
Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, 
живопису, а через мистецтво глибше усвідомити все, що її оточує: природу, 
предмети, працю людини і її духовні надбання. Краса нерозривна з добротою, 
вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. 

Більшу частину уявлення про навколишній світ і порядку речей в 
цілому новий громадянин суспільства отримує в рідному домі та закладі 
освітив якому виховується. Є безліч побутових аспектів, які так чи інакше 
впливають на формування світогляду дитини. Можна виділити три основні 
групи: характер взаємин між дорослим та дитиною, оформлення та 
підтримання інтер’єру в якому перебуває дитина, а також роль, яка 
відводиться самоорганізації в даному оточенні.  
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Естетика побуту покликана навчити дитину відчувати і розуміти красу 
життя, виховати в неї прагнення створювати і берегти її. Складність полягає 
насамперед у тому, що естетичне виховання, безумовно, маючи власну 
специфіку, є аспектом усіх інших видів виховання та у реальному виховному 
процесі є таким, що важко відокремлюється від них [2, c. 23]. З іншого боку, 
зміст естетичного виховання містить, хоча й не обмежується ними, художнє 
виховання, естетичну освіту, художнє навчання тощо, тобто створює складну 
внутрішню структуру. 

Рівень естетичного виховання, його впливовість, вибір тих чи інших 
засобів, форм, методів визначається естетичним розвитком особистості, 
народу, суспільства. Врешті, кожна нова історична епоха вносить свої 
відтінки у розуміння сутності, цілей та значущості естетичного виховання. 
Специфіку естетичного виховання складають тільки йому властиві характерні 
риси: 

1. Естетичне виховання є системним. Маючи об’єктивно існуючий 
зв’язок з іншими видами та засобами виховання, воно завжди цілеспрямоване. 
Наявність мети естетичного виховання поєднана з усвідомленням та 
діяльністю людини і суспільства в цілому, що системно упорядковані. Проте 
результат естетичного виховання може бути визначений по-різному: 
формування естетичного смаку, якість естетичної діяльності, естетичного 
відношення, естетичної культури, естетичного ідеалу тощо. Усі ці визначення 
мають сенс та складають мету естетичного виховання, тому що формують 
здатність людини до естетичного відношення до світу. Однак мета 
естетичного виховання не обмежується формуванням естетичного 
відношення [1, c. 147].  

Кінцевий його результат пов’язаний з формуванням особистості, яка є 
творчою, самоцінною та соціально цінною, яка володіє естетичною 
культурою, ця здатність не залишається на пасивно спостерігаючому 
ставленні до дійсності, а передбачає розвиток активно-творчої діяльності 
особистості в естетичному перетворенні світу. Механізм естетичного 
виховання може бути визначений як передача досвіду та навичок, що надбало 
суспільство, причому результативність цього процесу зумовлена усією 
сукупністю соціальних якостей особистості та суспільства. 

2. Форми естетичного виховання мінливі, вони вперше застосовуються 
у ранньому дитинстві, ускладнюються залежно від розвитку насамперед 
структури знань та суспільних відносин, але ефективні лише тоді, коли не 
перериваються ні в особистому, ні у суспільному житті, тобто процес 
естетичного виховання або самовиховання повинен тривати постійно. 

3. Естетичне виховання пов’язане з іншими аспектами розвитку 
суспільства. Економічні кризи, соціальна невлаштованість людей, голод, 
хвороби, відсутність гарантованих основних людських прав перешкоджають 
невпинності естетичного виховання [1, c. 149]. 

4. Естетичне виховання передбачає не тільки освоєння правил, 
естетичних норм, естетичних знань, але й естетичну діяльність людини, її 
участь у процесі естетичного перетворення дійсності.  



122 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, щодо 
засобів естетичного виховання, необхідно назвати також естетичну освіту, 
естетичне і художнє навчання. У результаті комплексного, вмілого втілення 
усіх засобів та методів естетичного виховання підвищується естетична 
культура особистості.  

Естетика побуту обумовлює правильну організацію предметного 
середовища, яка співвідносна з уявленнями особистості про міру, гармонію, 
вона виявляється в оформленні житла, в одязі, у зовнішньому вигляді в 
цілому тощо. Дійсно невичерпні багатства естетичного розвитку мають 
мистецтво і художня та естетична творчість, до яких більшість людей, що 
професійно не займаються художньою діяльністю, залучаються саме у 
вільний час. У визначенні вимог щодо оформлення групової кімнати у 
дошкільного закладу й вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок. 
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Постановка проблеми. У даний час взаємодія з батьками вихованців, 
займає гідне місце в ряду пріоритетних напрямів освітньо-виховного процесу 
закладів дошкільної освіти. Більшість педагогічних колективів чітко 
усвідомлюють пріоритетність родинного виховання поряд з необхідністю 
психолого-педагогічної допомоги батькам. Виходячи з цього, актуальністю 
статті є поглиблення знань про особливості форм і методів взаємодії 
сімейного та освітнього інститутів з метою розвитку особистості дитини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання взаємодії 
закладу дошкільної освіти і сім’ї знаходяться в полі зору сучасних 
дослідників: як теоретиків так і практиків. Виходячи з позиції, що родина і 
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заклад дошкільної освіти, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть 
замінити один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку 
дитини-дошкільника, науковцями досліджені такі аспекти окресленої 
проблеми: етико-педагогічні вимоги до взаємин із дітьми та їхніми батьками 
(І. Гребенніков, Т. Кирієнко, В. Сухар); умови для спільної роботи сім’ї і 
педагогічного колективу ЗДО у формуванні моральних якостей особистості 

дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В. Постовий); зміст і методи педагогічної 

освіти батьків (Л. Островська, О. Долина, Т. Кирієнко, О. Низковська); 

співробітництво вихователів дошкільних закладів із сім’єю щодо виховання 
дошкільників у дусі миру (Т. Пагута); педагогічні умови ефективної взаємодії 
закладу дошкільної освіти і сім’ї в екологічному вихованні старших 
дошкільників (Н. Кот); особливості взаємодії з батьками дітей раннього віку 
(Н. Аксаріна, О. Волкова, Т. Маркова, Л. Свирська) [1, с. 57]. 

Мета статті: обґрунтування основоположних принципів ефективної 
співпраці закладів дошкільної освіти з родинами вихованців. 

Виклад основного матеріалу. Система родинно-сімейного виховання 
надзвичайно важлива у житті кожної людини. Здавна триває дискусія, що є 
важливішим у становленні особистості: сім’я чи суспільне виховання 
(дитячий садок, школа, інші освітні установи). 

Так, видатний педагог Я. Коменський схилявся на користь сім’ї і 
називав материнською школою ту послідовність і суму знань, яких набуває 
дитина з рук і вуст матері, уроки матері без перерви в розкладі і без вихідних і 
канікул. Погоджувався з ним Г. Песталоцці: «Сім’я є істинним органом 
виховання» [1, с. 85].  

Сучасна наука також оперує даними про важливість сімейного 
виховання для повноцінного розвитку особистості дитини, оскільки його сила 
і вплив не порівнюються з жодним, навіть з дуже кваліфікованим вихованням 
у закладі дошкільної освіти чи школі. Психологічні та соціально-педагогічні 
дослідження дозволяють стверджувати, що сім’я посідає дуже важливе місце 
серед чинників та соціальних груп, які впливають на формування особистості 
[2, с. 69]. 

Заклад дошкільної освіти – помічник сім’ї у вихованні дітей. В основу 
взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім’ї покладається 
співробітництво. Ініціаторами його встановлення має виступати ЗДО, 
оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої роботи. Педагог 
усвідомлює, що співробітництво потрібне в інтересах дитини. У цьому 
необхідно переконати батьків. 

Залучення батьків та інших членів сім’ї до освітньо-виховного процесу є 
необхідним, передусім для дітей. І не тільки тому, що діти більше дізнаються 
про своїх батьків. Важливою є та любов і вдячність дітей до своїх рідних і 
близьких, які, виявляється, так багато знають, вміють, можуть [3, с. 156]. 

Сьогодні напрацьовано багато новітніх форм роботи дошкільного 
закладу з родиною: проектування або метод проектів (сімейні проекти), 
залучення педагогами батьків до підготовки і проведення з дітьми різних 
видів діяльності (праця на городі або майданчику, ранкова гімнастика, 
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заняття з художньої праці, будівельні ігри), проведення спільно з родинами 
свят і днів народження, зустрічі за круглим столом із фахівцями у формі 
запитань і відповідей, перегляди батьками роботи з дітьми у групах, 
облаштування вдома куточків художньої творчості, домашні завдання і багато 
інших, які базуються на традиційних формах і допомагають батькам 
перемогти власний авторитаризм, побачити світ з позиції дитини, ставитись 
до неї як до рівної, зрозуміти, що неприпустимо порівнювати її з іншими 
дітьми, що треба радіти її особистому росту, будувати довірливі взаємини з 
нею [4, с. 21].  

Доцільно залучати до роботи не окремих, а всіх представників сім’ї, 
інших родичів, які мають стосунок до виховання дитини, а також налагодити 
дружні стосунки з іншими сім’ями, які небайдуже ставляться до розвитку і 
виховання своїх дітей. 

Отже, родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних 
інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: 
виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з 
високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Дошкільному 
навчальному закладу, насамперед, необхідно визначити найбільш доцільні та 
результативні форми, методи та прийоми роботи з батьками. Плідною робота 
може бути тільки за умови тісної співпраці всіх служб закладу дошкільної 
освіти, де визначено важливу роль кожного з фахівців [5, с. 6].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний стан 
дошкільної освіти потребує цілісного підходу до особистості дитини. Цим 
пояснюється необхідність ділового педагогічного взаємозв’язку сім’ї та 
дитячого садка на основі об’єднання їх виховних зусиль. Вихователь та 
батьки діють в інтересах дитини, приймають рішення стосовно її виховання 
та навчання, створюють для неї належні умови. Від того, наскільки ці 
взаємовідносини будуть узгоджені, настільки залежить успіх формування 
особистості в цілому. Тільки завдяки високій культурі спілкування педагогів і 
батьків, доброзичливості, неупередженості у розв’язанні різних проблем 
можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім’ї. 
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Постановка проблеми. Початок ХХІ століття знаменує себе 
переосмисленням людиною її цінності, мети існування і, зокрема освітніх цілей. 
Освіта посідає першочергове значення у розвитку і становленні особистості. 
Практичне ставлення до принципів, зокрема наступності і перспективності, і 
стало пріоритетним напрямом реформування освітніх послуг. В документах, що 
визначали наступність освіти, зазначено, що вона має забезпечувати 
координацію освітньої діяльності та наступність змісту на різних сходинках 
освіти, зокрема дошкільної та шкільної, що діють як продовження попередніх і 
прогнозують підготовку індивіда до переходу на наступні сходинки. Саме тому 
нашою державою зазначено важливість забезпечення неперервності та 
наступності освіти в становлення та розвитку людини як особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Забезпечення наступності 
в організації образотворчої діяльності дітей в ЗДО та школі у своїх наукових 
роботах розкривали В. Давидов, Л. Калмикова, Г. Підкурганна, Є. Фльоріна, 
Г. Лабунська, Н. Сакуліна, В. Мухіна, Л. Виготський. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати основні положення 
забезпечення наступності в організації образотворчої діяльності дітей в 
закладі дошкільної освіти та школі. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільне навчання є першою ланкою 
в освітньому процесі і тим самим забезпечує готовність дитини до переходу у 
нову сферу – шкільну, саме тому ЗДО повинен створити всі сприятливі умови 
для функціонування наступності й безперервності освіти. 

Взагалі, що означає термін «наступність»? Наступність – це 
врахування вчителем початкових класів певних досягнень і здобутків малят в 
дошкільній освіті, що призводить до повноцінної природної адаптації до 
нового шкільного середовища, систематичного навчання і спілкування на 
вищому рівні в новому соціумі. Дане поняття також можна тлумачити і як 
знання методик дошкільної освіти, знання програм, базових знать, умінь і 
навичок в розвитку дітей дошкільного віку за їх різноманітними видами 
діяльності. Наступність – це об’єктивна закономірність розвитку всіх 
життєвих явищ, завдяки якій відбувається безперервний розвиток 
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У розвитку дитини дошкільного віку є також наступність, яка 
проявляється у розвитку творчості особистості, формування і розвиток якої є 
першочерговим напрямом в діяльності освітніх ланок. Для забезпечення 
наступності як необхідності розвитку творчої особистості потрібно створити 
спеціальні умови для подальшого творчого розвитку і навчання в школі. 

В дошкільному віці необхідно сформувати базові основи творчості, що 
чітко простежуються з змісті, меті, методах і формах образотворчої 
діяльності. Творчих характер формується за своїми законами і містить 
соціальні пріоритети. Так, в старшому дошкільному віці змінюється 
образотворча діяльність, чому сприяє розвиток психічного новоутворення 
даного періоду – уяви,як джерела творчості. В даний період розвиваються 
творчі вміння, які необхідні для втілення творчих задумів. Саме подальший 
розвиток уяви в процесі образотворчої діяльності зберігається і в початкових 
класах.  

Сучасні психологи вважають, що продуктивна та творча уява, яка є 
першочерговою в розвитку дошкільників, є основою творчого мислення в 
початкових класах. Вони розглядають ці здібності як фактори творчого 
розвитку, як фундаменту наступності між ЗДО та школою. Отже, розвиток 
продуктивної уяви в дошкільному віці дає початок творчому мисленню 
школяра, як новий відрізок в розвитку творчості особистості.  

Наступність у розділі «Образотворче мистецтво» в освітній галузі – це 
втілення з урахуванням вікових особливостей з метою формування почуття 
прекрасного, розвитку естетичний смак, уяви, фантазії, нестандартності, 
креативності мислення, вміння бачити і розуміти красу в творах мистецтва. 
Основою реалізації програм дошкільної та шкільної освіти з розділу 
«Образотворче мистецтво» є поєднання продуктивних і репродуктивних видів 
творчої діяльності через безпосереднє сприймання дитиною світу та через 
художні образи у творах мистецтва. 

Цей напрям чітко відображається в державних стандартах дошкільної 
та шкільної освіти. Головною метою Базового компонента дошкільної освіти 
в художньо-естетичному напрямі є формування естетичних почуттів, 
розвиток сприйнятливості, як особистісної характеристики, що розкривається 
в умінні приймати, відображати, передавати, змінювати, а головне – бути 
споживачем і творцем культури.  

У державному стандарті початкової загальної освіти формується 
розвиток особистісно-орієнтованого ставлення до творів мистецтва, здатності 
їх сприймання, розуміння художніх образів, необхідності в творчій 
самореалізації та самовдосконаленні.  

Яскраво простежуються спільні підходи науковців, розробників 
державних документів дошкільної та початкової освіти щодо пріоритетного 
виявлення інтеграції. Отже, мистецьку та творчу діяльність дошкільників 
необхідно розробляти з урахуванням принципу інтеграції, а саме: грамотного 
поєднання різних компонентів живопису, літератури, музики, поезії на занятті 
та під час художньої діяльності.  
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У ДСПЗО акцентується, що в освітню галузь «Мистецтво» закладено 
основи об’єднання різноманітних жанрів мистецтва та визначення художньої 
культури як цілісної системи знань, оволодіння яких необхідне для створення 
в учнів цілісної художньої картини культурного простору. 

Державні стандарти знайшли своє відображення в освітніх програмах, 
однак, чи насправді спостерігається наступність в організації образотворчої 
діяльності між ЗДО та школою? На це питання складно відповісти, адже є 
нагальні проблеми, які простежуються в даній сфері. По-перше, розроблені 
стандарти дошкільної та шкільної освіти знаходяться на експериментальній 
стадії, по-друге – автори-науковці, які створювали програми мали свою 
індивідуальну, варіативну точку зору на освіту, що і спричинило певні 
труднощі в їх порівнянні. 

У дошкільних програмах сприймання образотворчої діяльності 
прогнозовано з четвертого року життя дитини (скульптура, декоративне 
мистецтво, живопис, графіка). У програмах першого класу даного розділу 
немає, а стає доступним лише у другому. І як тоді може простежуватись 
наступність, якщо втрачені здобутки дошкільної освіти? 

Наступність повинна простежуватись щодо знань, творчих умінь і 
навичок. Дитина повинна мати можливість висловлювати свої думки, настрій, 
ставлення до оточуючого у видах образотворчої діяльності: малюванні, 
ліпленні, аплікації. Це супроводжується головною метою – розвитку творчої 
дитини. Саме тому перехід до нового шкільного середовища повинен 
сформувати самостійність креативного мислення. Враховуючи принцип 
наступності, необхідно забезпечити всі умови для створення самостійної 
образотворчої діяльності, щоб дитина змогла самостійно виражати свою 
творчість, як звикла в ЗДО. 

Як показує практика, вихователі і вчителі не завжди розуміють, що 
формування творчої особистості, засобами образотворчої діяльності, є 
синхронною метою як ЗДО так і школи. Вчителі повинні розуміти, що дитина 
приходить у школу вже з набутими творчими вміннями, сформованими в 
закладі дошкільної освіти, і їх основною метою є ознайомитись з 
досягненнями дошкільника, зберігати, розвивати, підтримувати творчі 
здобутки обдарованих дітей. Саме тому для забезпечення наступності, 
вчителі повинні цікавитись програмами, стандартами, досвідом педагогів 
дошкільної освіти. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
забезпеченню наступності сприяють погодження стандартів у даній сфері 
дошкільної та шкільної освіти, внутрішні взаємозв’язки завдань, змісту, форм 
освіти засобами образотворчого мистецтва, та найголовніше – вибір методів 
педагогічної роботи. 
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the school. 

Key words: continuity, visual activity, preschool education. 
 
 

ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 6-ГО РОКУ ЖИТТЯ 
 

Скубач Анастасія, 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. Здатність до творчості є специфічною 
особливістю людини, що дає можливість не тільки використовувати дійсність, 
але й видозмінювати її. Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти 
України, велике значення надається розвитку творчих здібностей дошкільників. 
Важливим результатом оволодіння дитиною мистецькою діяльністю є 
усвідомлення себе активним суб’єктом творчості, сформоване емоційно-
ціннісне ставлення до рукотворного світу. Одним із способів розвитку творчих 
здібностей дітей 6-го року життя є інтегровані заняття.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку 
творчих здібностей дітей дошкільного віку знаходиться в центрі уваги 
багатьох дослідників і практиків, що працюють у галузі дошкільної освіти. В 
педагогіці проблемі інтегрованих занять приділяли увагу Т. Комарова, 
О. Доронова, Г. Сухорукова, Т. Казакова, Л. Янцур, В. Котляр та інші. Вчені 
розглядають інтеграцію як більш глибоку форму взаємозв’язку, 
взаємопроникнення різного змісту виховання та освіти дітей, що охоплює всі 
види художньо-творчої діяльності, при цьому дослідники підкреслюють, що в 
інтеграції один вид мистецтва виступає стрижневим, інший – допомагає 
більш широкому і глибокому осмислення образів і їх створення різними 
виразними засобами. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати вплив інтегрованих занять на 
розвиток творчих здібностей дітей 6-го року життя. 
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Виклад основного матеріалу. На формування особистості дитини 
впливає багато чинників, серед яких важливе місце посідає культура й 
мистецтво. Музика, художнє слово, образотворче мистецтво, театр стають для 
дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво, 
забезпечують багатство вражень. Відповідно, розвивається уява, мислення, 
комунікативні навички, вміння розуміти іншого тощо.  

Л. Виготський досліджував психофізіологічну основу розвитку дитячої 
художньої творчості. Природа щедро наділила кожну дитину можливостями 
розвиватися. Кожен педагог повинен знаходити шлях реалізації цих 
можливостей, і тоді кожен малюк зможе досягти більш високого рівня 
творчої діяльності [1]. 

Т. Комарова, спираючись на твори Н. Ветлугіної, В. Ждан, 
З. Богатеєвої, В. Сухомлинського, Н. Сакуліної, зазначає, що кожна дитина не 
тільки сприймає, але й малює, творить, створює. Те, як дитина бачить світ, – є 
своєрідною художньою творчістю. Образ, що сприйняла й одночасно 
створила дитина, несе в собі яскраве емоційне забарвлення. Діти 
переживають бурхливу радість, сприймаючи образи навколишнього світу і 
додаючи до них щось із фантазії. Емоційна насиченість сприйняття – це 
духовний заряд духовної творчості [3]. 

Як вказують Г. Сухорукова, О. Дронова, Н. Голота, Л. Янцур, творчість 
є напруженою роботою, якій передує тривалий період накопичення вражень 
про навколишній світ, сприйняття, аналізу явищ, подій, усвідомлення 
власного ставлення до них. Але це більше стосується дорослих. Для дитини-
дошкільника пізнання навколишнього світу складає сенс її життя, творчість є 
ніби продуктом цього пізнання. Зважаючи на психологію особистості дитини-
дошкільника, не можемо не зупинитися на особливостях дитячої творчості [4]. 

Здібності, як зазначає Гончаренко, – це стійкі індивідуальні психічні 
властивості людини, які є необхідною внутрішньою умовою її успішної 
діяльності. В здібностях поєднуються природне й соціальне [4]. 

Розвитку творчих здібностей сприяє використання інтегрованих 
занять, спрямованих на розвиток образного мислення, тренування 
логічностей, тренування пам’яті, розвиток уваги, уяви, творчих здібностей. 
Тому педагоги для розвитку творчості та кращого засвоєння матеріалу дітьми 
використовують у своїй роботі саме такі заняття.  

За визначенням Н. Гавриш, інтегровані заняття – це форма навчально-
виховної роботи, яка об’єднує блоки знань із різних галузей навколо однієї 
теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, 
мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне явище з різних 
сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного 
впровадження таких занять у роботу закладів дошкільної освіти є формування 
системного мислення дошкільників, збудження уяви, позитивного емоційного 
ставлення до процесу пізнання [2]. 

Практика роботи показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для 
дошкільників, оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань, 
використати різні методи і прийоми, нові педагогічні та інформаційно-
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комунікаційні технології, технічні засоби навчання. В ході інтегрованих 
занять акцент ставиться на самостійній пізнавальній діяльності дітей, 
створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та 
логіки навчального матеріалу. Інтегровані заняття більш складні за 
структурою, тому потребують ретельнішої підготовки. 

Дослідники виокремлюють такі умови, необхідні для ефективного 
проведення інтегрованих занять: правильне визначення теми заняття; 
ретельний відбір програмового змісту та завдань; включення попереднього 
досвіду дітей у навчальний процес; продумане поєднання індивідуальних і 
групових форм роботи з дітьми; зміни видів діяльності дошкільників; 
використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової 
діяльності дітей на всіх етапах заняття; наявність високих професійних 
якостей вихователя, що забезпечить творчу співпрацю та взаємодію; 
наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища, 
багатоваріативного дидактичного матеріалу; обов’язкове врахування вікових 
та індивідуальних особливостей дітей, їх творчих здібностей [3].  

Одним із таких шляхів є проведення занять в дошкільному закладі на 
основі інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного 
навколо однієї мети. Це об’єднання спрямоване на посилення інформаційного 
змісту та емоційне збагачення сприймання мислення і почуттів дітей завдяки 
залученню додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість з різних боків 
пізнати явище, поняття, що вивчаються, досягти цілісності знань дітей. 

Актуальність таких мішаних занять полягає в тому, що реалізується 
диференціація навичок педагогічних працівників у підходах до створення 
ідеальної моделі освітньо-виховного процесу. Будь-яке інтегроване заняття в 
старшій групі закладу дошкільної освіти спрямоване на підготовку дітей до 
шкільного життя, формування різнобічної особистості дитини.  

Проте інтегровані заняття будуть неефективними, якщо їх перетворити 
у мозаїку формально об’єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних знань. 
Краще за все можуть інтегруватися такі розділи програми, як: художня праця, 
ознайомлення з довкіллям, музичне виховання, художня література, 
ознайомлення з природою, образотворче мистецтво.  

Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної 
дитини. Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній 
світ, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, що діти сприймають 
навколишні явища по-різному. Хтось через образотворче мистецтво зором, 
хтось слухає через музику, на іншого магічно діє поетичне слово, для інших – 
мелодія красномовної прози. Для кожного щось домінує в такому занятті. 
Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші відмовляються від міри 
допомоги, захопившись не помічають нічого навколо себе. 

Діти чекають таких занять, довго пам’ятають, черпають із них знання, 
в яких виникає потреба в майбутньому. Високий рівень навчальної мотивації, 
що ґрунтується на інтересі, дає прекрасні можливості для розвитку мислення, 
логіки, комунікативних здібностей. На інтегрованих заняттях діти мають 
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можливість отримувати все нові і нові знання. Причому нові знання 
систематично розширюють і доповнюють коло тих знань, які дитина вже має. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже інтегровані 
заняття сприяють збагаченню досвіду, естетичному баченню навколишньої 
дійсності, формують вміння цілісно сприймати оточуючий світ, активізують 
дитячу творчість. У дітей розвиваються інтереси, нахили, здібності, творча 
уява, активність, небайдуже ставлення до навколишнього, здатність помічати, 
приймати і творити нове, сумніватися і шукати оптимальні рішення, діставати 
задоволення від результату і самого процесу творення. 
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творчих здібностей дітей 6-го року життя. Вплив інтегрованих занять на 
формування естетичних почуттів дітей та розвиток їхніх творчих 
здібностей. 
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Науковий керівник: Н. М. Гордій, кандидат педагогічний наук, доцент 
кафедри теорії і методики дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про 
дошкільну освіту», одним з основних завдань є збереження і зміцнення 
фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Ці завдання спрямовані 
на охорону дитячого організму, підвищення його захисних сил. Сьогодні 
фіксується досить високий відсоток дітей, які мають хронічні захворювання, 
різні порушення фізичного, інтелектуального і психічного розвитку. 
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Дошкільний вік – найважливіший етап у розвитку дитини. Це період 
залучення до загальнолюдських цінностей, час встановлення перших взаємин 
з людьми. Разом із тим, діти старшого дошкільного віку характеризуються 
високою вразливістю й чутливістю. Цілісний розвиток дитини як особистості 
– головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, а це 
передбачає турботу про здоров’я дитини [3]. 

Почуття гумору є однією з найважливіших особливостей психіки, що 
характеризують тип особистості. Судити про наявність чи відсутність почуття 
гумору в дітей можна за тим, як вони розуміють доступні їхньому віку жарти, 
анекдоти, комікси, чи уловлюють комізм ситуації, чи здатні сміятися не 
тільки над іншими, але й тоді, коли самі стають об’єктом жарту. 

Відсутність чи недостатній прояв почуття гумору засвідчує як низький 
рівень емоційності, так і недостатній інтелектуальний розвиток. У поясненні 
психічної природи сміху слід виходити з того, що комічне не є результатом 
однієї якоїсь причини, адже є багато причин, які викликають сміх. 

Відтак, виховання почуття гумору є безперечно, дуже важливим 
завданням педагогів дошкільних закладів і найкращий засіб вирішення цієї 
проблеми є художні твори гумористичної спрямованості. Розповідання 
віршів, казок жартівливого змісту, гуморесок, байок, усмішок і анекдотів, 
пародій та розповідей позитивно впливає на емоційну сферу дитини, сприяє 
вихованню добрих почуттів, запобігає виникненню негативних звичок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідники різних 
наукових напрямів по-різному розглядають проблему сміху. Так, представник 
культурологічного напряму М. Бахтін підкреслював, що гумор є своєрідним 
протиставленням офіційної серйозності в культурі.  

Дослідник О. Лук визначає гумор як здатність пожартувати, 
подивитися на те, що відбувається, з несподіваного погляду.  

Р. Невєров визначає комічне як «смішне в житті і мистецтві»,так як 
А. Петровський відносить гумор до специфічних естетичних почуттів, в 
основі яких лежить здатність особистості помічати в різних явищах їхні 
комічні сторони, емоційно відгукуватися на них. 

Проблема гумору не є новою в дитячій психології, тому багато 
видатних науковців (Н. Гавриш, Ю. Борєв, П. Блонський, Ф. Лимантов, 
О. Лук, А. Маслоу, С. Меткалф, А. Петровський, В. Пропп, С. Рубінштейн, 
Р. Фелібл, 3. Фрейд та інші). 

Мета статті полягає в розкритті питання використання сміхотерапії 
для зміцнення психічного здоров’я дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Збереження психічного здоров’я 
дошкільників – це процес, який вимагає певних зусиль як від самої дитини, 
так і від дорослих, зокрема вихователів та батьків. Формування особистості 
дитини ефективніше відбувається у сімейній атмосфері, яка осяяна любов’ю 
до дитини, повагою до її потреб, інтересів, особистісних досягнень, 
підкріплюється вірою у її можливості та виявленням гордості і радості за 
кожну сходинку особистісного зростання [4, c. 5]. 
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Чим старша дитина, тим більше вона потребує атмосфери добра і 
любові, поваги до власних інтересів. На кожному новому етапі власного 
становлення дитина відчуває гостру потребу у врахуванні її інтересів, 
позитивній оцінці і визнанні її особистісних домагань. Організація процесу 
виховання почуття гумору у старших дошкільників передбачала 
враховування їх вікові можливості і спрямована на вирішення наступного 
кола питань: зміцнення психічного здоров’я дітей; сприяння розумінню 
дітьми сутності гумору і виникненню потреби у користуванні ним в різних 
життєвих ситуаціях; спонукання дітей до інтелектуального, емоційного 
розвитку, вдосконалення комунікативних здібностей; впливу на морально-
етичну поведінку дітей, їх соціалізацію у суспільстві [1, c. 46]. 

Гелотологія – наука, яка досліджує вплив на людський організм сміху. 
Одночасно сміхотерапію визначають як напрям соціальної психології, який 
розвивається як засіб впливу на особистість для зняття напруги, стресу та 
здійснюється під час проведення тренінгів та спільних вправ з використанням 
сміху. Сучасна вітчизняна психолого-педагогічна наука та практика не 
приділяють цьому феномену психічного життя людини належної уваги тому, 
що почуття гумору вважається однією з фундаментальних рис українського 
характеру, що часто допомагало українцям виживати у найскрутніші часи 
свого існування як нації. 

Про користь сміху говорили багато відомих людей. Більше ста років 
тому великий Ніцше вклав в уста свого героя Заратрусти такі слова: «Десять 
разів повинен ти сміятися впродовж дня та бути веселим: інакше буде тебе 
турбувати вночі шлунок, це батько скорботи». У давнину мудреці 
стверджували, що щирий сміх над чимось можливий лише з вуст людини, яка 
здатна цим керувати. Сучасна психологія говорить про те, що сміх можна 
кваліфікувати як дію, протилежну енергетиці суму й страху [2, c. 21]. 

Головна перевага сміху – його доступність всім людям, незалежно від 

їхнього матеріального стану. Незбагнене багатство дії цього «препарату» – 

зняття стресів, що є першочерговим завданням естетотерапії як психолого-

педагогічної ідеї. Сміх виступає одночасно і профілактичним, і 

реабілітаційним засобом [5, c. 27].  
Важливим засобом покращення психічного здоров’я дітей дошкільного 

віку є сміх: позитивні емоції, що їх переживає дитина, яка сміється, підвищує 

опір організму, покращує його загальний стан, і навіть, на думку шведських 

учених, продовжує загальну тривалість життя людини.  

Крім усього іншого, сміх робить дитину щасливою. У дитини, що 

сміється, в організмі починають вироблятися ендорфіни, які називаються 

також гормонами щастя. Вони можуть дещо притупити душевну або фізичну 

біль. Тому сміх можна вважати і своєрідним ліками від стресу, болю та 

заподіяних кривд, він є одним із методів покращення та зміцнення психічного 

здоров’я дітей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже з 

вищезазначеного можемо зробити висновок, що використання сміхотерапії в 
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ДНЗ дозволить водночас зміцнити психічне здоров’я дітей старшого 

дошкільного віку та зробити час проведення дитини в дошкільному 

навчальному закладі веселішим. Сміхотерапія допомагає дітям зміцнить своє 

психічне здоров’я дуже швидко і без усяких труднощів. 

На мою думку, можливості покращення психічного здоров’я дітей за 

допомогою сміхотерапії невичерпні, тому подальшу роботу над даною 

проблемою, я вбачаю у розробці системи роботи яка б допомогла 

вихователям зміцнити психічне здоров’я дітей старшої групи ДНЗ. 
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Анотація. У статті розкрито зміст та значення сміхотерапії для 

покращення та зміцнення психічного здоров’я старших дошкільників. 

Сміхотерапію визначають як напрям дитячої психології, який розвивається 

як засіб впливу на особистість для зняття напруги, стресу та здійснюється 

під час проведення тренінгів та спільних вправ з використанням сміху, що 

підтверджує популярність і доцільність використання не лише в Україні, а й 

за її межами.  

Ключові слова: психічне здоров’я, сміхотерапія, гумор, сміх, старший 

дошкільний вік. 

Annotation. The article deals with the problem of laughter therapy to 

improve and strengthen the mental health of older preschoolers. Laughter therapy 
is defined as a direction of child psychology, which develops as a means of 

influencing on personality for the removal of stress and is carried out during 

training and joint exercisesm with laughter using. For today, laughter therapy has 

become quite popular not only in Ukraine, but also abroad. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство, у якості одного з 
пріоритетних завдань освіти в Україні, і, зокрема, системи дошкільного 
виховання, висуває розвиток творчої особистості дитини. Базовим 
компонентом дошкільної освіти в Україні, її метою визначається розвиток 
особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та 
різноманітності. При цьому дитина має займати активну, самостійну, творчу 
життєву позицію [1]. 

В. Сухомлинський у своїх працях зазначав, що ми повинні відкрити в 
кожній дитині творця, поставити її на шлях самобутньої творчої, 
інтелектуально-повнокровної праці [4]. 

Мета статті: простежити розвиток обдарованості дітей 5-го року життя 
в процесі оволодіння нетрадиційними техніками образотворчої діяльності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Л. Виготський, В. Мухіна, 
Д. Ельконін, а також Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Т. Комарова, Т. Казакова у 
своїх працях зазначали можливості розвитку дитячої обдарованості в різних 
видах діяльності, а особливо в образотворчій. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження психологів і педагогів 
довели, що для реалізації природних здібностей та можливостей дітей 
необхідно створити оптимальні умови для розвитку дитячої обдарованості, 
для переходу до продуктивних дослідницьких творчих занять. Образотворча 
діяльність допомагає сучасному педагогу надати дитині можливість розкрити 
свою особистість, знайомить дитину зі світом краси й гармонії – світом 
мистецтва. Уже в ранньому віці образотворча діяльність стає однією з 
найдоступніших і емоційно захоплюючих. Творчість дітей засобами 
образотворчого мистецтва є процесом природним і високоефективним.  

Дослідженням проблеми розвитку дитячої обдарованості займалося 
чимало психологів та педагогів. Відомий український психолог Г. Костюк 
написав кілька праць ще в 40-і та 50-і роки ХХ ст., а в 1963 році – книгу 
«Здібності та їх розвиток у дітей». Л. Виготський, В. Мухіна, Д. Ельконін, а 
також Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Т. Комарова, Т. Козакова у своїх працях 
зазначали можливості розвитку дитячої обдарованості в різних видах 
діяльності, а особливо в образотворчій. Психологами встановлено, що 
дошкільнята здатні в процесі предметної чуттєвої діяльності, у тому числі 
образотворчої, виділяти суттєві властивості предметів і явищ, встановлювати 
зв’язок між окремими явищами і відображати їх в образній формі [3]. Звідси 
випливає необхідність оволодіння дошкільниками не тільки образотворчим 
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мистецтвом, а й спеціальними видами образотворчої діяльності, в тому числі і 
нетрадиційними техніками образотворчої діяльності, що і обумовило вибір 
теми нашого дослідження. 

Об’єкт дослідження: процес розвитку обдарованості дітей 5-го року 
життя. 

Предмет дослідження: система занять з образотворчої діяльності з 
використанням нетрадиційних технік як засіб розвитку дитячої 
обдарованості. 

Завдання: 
1. Провести аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з 

проблеми розвитку дитячої обдарованості в процесі оволодіння 
нетрадиційними техніками образотворчої діяльності. 

2. Виявити умови розвитку дитячої обдарованості. 
3. Теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити 

ефективність використання нетрадиційних технік образотворчої діяльності 
для розвитку обдарованості дітей 5-го року життя. 

4. Надати рекомендації щодо розвитку дитячої обдарованості в процесі 
оволодіння нетрадиційними техніками образотворчої діяльності.  

Проблема обдарованості знаходиться у центрі уваги психологів та 
педагогів вже достатньо тривалий час. Перші кроки у розв’язанні даного 
питання було зроблено ще у другий половині ХІХ століття, коли побачила 
світ книга Ф. Гальтона «Спадковість таланту. Її закони і наслідки». Сьогодні 
ж проблема виховання обдарованої особистості стала невід’ємною частиною 
нашого життя, нагальною потребою сучасного етапу розвитку людства, від 
вирішення якої певною мірою залежить і подальший розвиток нашої 
цивілізації. 

Талановиті діти – це величезне загальнолюдське багатство, 
неоціненний національний статок. Здібні діти можуть без спеціальних вправ і 
вказівок дорослого самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. У таких 
дітей проявляється гнучкість мислення під час розв’язування задач. Вони 
вміють побачити у буденному незвичне, в очевидному – неймовірне, їх 
називають «чомусиками». Це діти, в яких добре розвинені увага, уява, 
пам’ять. Вони запам’ятовують великий об’єм матеріалу і надовго його 
зберігають [2].  

Р. Казакова визначає, що творчою особистість стає лише внаслідок 
появи в неї здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється 
продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю [3]. 

Завдяки нетрадиційним формам роботи у дітей розвивається уява, 
творчість, фантазія,діти відчувають потребу в реалізації творчих здібностей. 
Розвивається логіка, взаєморозуміння з навколишньою природою, почуття 
краси і гармонії навчать дітей у різний спосіб відтворювати навколишній світ. 

В дитячому садку образотворча діяльність передбачає такі види, як: 
малювання, ліплення, аплікація, які мають великий потенціал щодо 
виховання обдарованих дітей 5-го року життя [5]. Зупинимося коротко на їх 
характеристиці. 

http://ua-referat.com/Мистецтво
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Дуже часто відсутність знань і навичок у володінні олівцем та пензлем 
швидко відвертає дитину від малювання, оскільки в результаті її зусиль 
малюнок виходить неправильним. Тому необхідно використовувати такі 
техніки малювання, які створять ситуацію успіху у дитини і сформують 
стійку мотивацію до малювання. Отож можна малювати і зубною щіткою, і 
ватою, пальцями, долонею, тампоном, м’ятим папером, свічкою, трубочкою. 

До нагоди можуть стати залишкові матеріали і непотрібні речі: 
гребінці, поролон, пробки, пінопласт, котушка ниток, зубна паста тощо; 
природні матеріали: палички, шишки, листочки, камінчики, насіння рослин, 
пух кульбаби, будяків, тополі. Такі матеріали можуть стати у пригоді у таких 
видах образотворчого мистецтва, як аплікація та ліплення. 

Ліплення – вид образотворчого мистецтва, своєрідність якого полягає в 
об’ємному способі зображення [6]. Способом пластичного зображення діти 
повинні вміти передавати форму предметів, фігур, тварин, птахів, людини; 
використовувати матеріал (глина, пластилін та інші), який дозволяє змінювати 
зовнішній вигляд персонажів, їх рухи, пози, досягаючи необхідної виразності. 

Аплікація – один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, який 
використовується для художнього оформлення різних предметів за 
допомогою прикріплення до основного тла вирізаних декоративних чи 
предметних форм [6]. 

Діти повинні вміти вирізувати з паперу різні силуети, візерунки, 
орнаменти, наклеювати їх на кольорове тло, створюючи повну гармонію. При 
цьому у дитини розвивається координація рухів рук, самоконтроль, а в роботі 
з папером, ножицями, клеєм набуваються технічні навички. 

Нетрадиційні техніки відіграють велику роль у розвитку дітей. 
Бажання творити – внутрішня потреба дитини, вона виникає у неї самостійно 
і відрізняється надзвичайною щирістю. На заняттях з 
використаннямнетрадиційнихтехнікдошкільнятамнадаєтьсяможливістьекспер
иментувати. Все незвичайне приваблює дітей, змушує дивуватися. У дітей 
розвивається смак до пізнання нового дослідженням. Діти задають питання 
педагогу, один одному, збагачується і активізується їх словниковий запас. Як 
відомо, діти часто копіюють пропонований їм зразок, нетрадиційні техніки 
зображення дозволяють уникнути цього, так як педагог замість готового 
зразка демонструє лише спосіб дії з нетрадиційними матеріалами, 
інструментами. Це дає поштовх до розвитку уяви, творчості, прояву 
самостійності, ініціативи, вираженню індивідуальності. Робота з 
нетрадиційними техніками зображення стимулює позитивну мотивацію у 
дитини, викликає радісний настрій, не стомлює. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Нетрадиційні 
техніки роблять позитивний вплив на розвиток дитини, сприяють розвитку 
інтелекту, моторики, формуванню таких психічних функцій, як уява, пам'ять, 
зорове сприйняття і мислення. Розвиваючий вплив нетрадиційних технік на 
творчий потенціал дитини полягає в тому, що ці техніки не тільки цікаві як 
ігрові маніпуляції, але й надають дитині умови для розширення способів 
зображення. 

http://detkam.in.ua/nsd-v-pidgotovchij-grupi-vesna--vesnyani-kviti.html
http://detkam.in.ua/didaktichna-gra-veseli-kaminchiki-dlya-starshih-doshkilenyat.html
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Анотація. У статті представлено теоретичне обґрунтування 
проблеми розвитку творчих здібностей у дітей 5-го року життя та 
підкреслено значення самостійної художньої діяльності в цьому процесі. 
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техніки.  

Annotation. The article presents the theoretical substantiation of the 5yrs 
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untraditional art draving techni quesint his process are high lightend in the article. 
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МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНИХ МУЛЬТФІЛЬМАХ 
 

Сонник Юлія, магістрантка Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

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

 

Постановка проблеми. Удосконалення та оновлення змісту 
дошкільної освіти передбачає переорієнтацію на становлення особистості 
дитини як найвищої цінності соціуму. Старший дошкільник повинен мати 
сформований комплекс компетенцій, необхідних для комунікативно-
мовленнєвої взаємодії з різними людьми, що в перспективі сприятиме 
становленню його позитивного статусу в сучасному суспільстві. Моделі 
поведінки та взаємодії з оточуючим світом підсвідомо засвоюються 
дошкільниками через популярні сучасні медіа-засоби, зокрема мультфільми, 
що засвідчує про доцільність їх використання як одного із засобів 
формування комунікативно-мовленнєвої компетенції. 

http://ua-referat.com/Планування
http://ua-referat.com/Конспект
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Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що 
потенційні можливості мультфільму у формуванні комунікативно-
мовленнєвої компетенції дошкільників досліджували М. Аромаштам, 
С. Безклубенко, О. Биковська, А. Богуш, О. Зощенко, В. Іткін, К. Крутій, 
О. Маховская, А. Мудрик, М. Сітцева, М. Федорець та ін. 

Мета статті: здійснити аналіз моделей комунікативно-мовленнєвої 
діяльності дошкільників представлених у сучасних мультфільмах. 

Виклад основного матеріалу. З’ясуємо визначення поняття «модель 
комунікативно-мовленнєвого діяльності». Модель – це відтворення об’єкту, 
задуму (конструкцій), що відображає принципи внутрішньої організації або 
функціонування, певні характеристики об’єкта дослідження чи відтворення 
[5]. Таким чином, можна стверджувати, що модель комунікативно-
мовленнєвого діяльності передбачає відтворення власних та перейнятих 
установок у комунікації, що здійснюється вербальними і невербальними 
засобами. Р. Павелків дослідив, що у дошкільному віці дуже інтенсивно 
розвиваються комунікативні форми і функції мовної діяльності, 
удосконалюються практичні мовні навички, суттєво змінюється словниковий 
обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної діяльності загалом [4, 
с. 320]. А. Богуш визначає мовленнєву особистість дошкільника як активного, 
ініціативного мовця, відкритого для спілкування, який легко і невимушено 
вступає у спілкування з дітьми і дорослими; застосовує мовні і немовні засоби 
виразності, володіє формулами мовленнєвого етикету, має розвинуті 
комунікативні здібності і достатній рівень розвитку рідного мовлення [1, с. 46].  

Т. Піроженко стверджує, що для розвитку мовлення дошкільника 
недостатньо пропонувати йому різноманітний мовний матеріал. Необхідно 
окреслювати перед дитиною нові цілі спілкування, що потребували б 
засвоєння і творчого використання нових невербальних мовних засобів та їх 
взаємодії [4, с. 151].  

Середовище, в якому перебуває дошкільник, умовно ділиться на 
мікросоціальне та макросоціальне. До мікросоціального середовища 
належить родина, група дитячого садка та інші соціальні спільноти, де існує 
високий рівень довіри та психологічного комфорту. До макросоціального 
середовища – всі інші учасники процесу взаємодії. Важливо, щоб дитина 
вміла комунікувати та будувати позитивні відносини в обох напрямках. 

А. Немирич зазначає, що у зв’язку з тим, що діти не володіють 
необхідним рівнем знань і відповідно не мають життєвого досвіду, оточуючу 
дійсність вони легко сприймають за допомогою аудіовізуальних образів та 
відчуттів [2, с. 10]. 

Мультфільм передбачає наявність певного семантичного поля. 
Семантичне поле дитини, що сприймає інформацію, має в загальному 
збігатися із семантичним полем мультфільму, адже без цього немає 
розуміння. Інтерпретація побаченого передбачає поглиблення та розширення 
змісту: глядач додає елементи власного семантичного поля до авторського, 
відбувається накладання полів – авторського і глядацького, в ході якого 
загальне семантичне поле розширюється, збільшується. 
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Пропонуємо умовну класифікацію та орієнтовний перелік сучасних 
мультфільмів, які варто показати дошкільникам з метою формування їх 
комунікативно-мовленнєвої компетенції: 1. Моделі спілкування з дорослими: 
«Лелеки» (США, 2016), «Пригоди містера Пібоді і Шермана» (США, 2014), 
«Стань легендою! Бігфут молодший» (Франція, Бельгія, 2017), «Бебі Бос» 
(США, 2017), «Братик Ведмедик» (США, 2003), «Секрет Робінсонів» (США, 
2007), «Звірополіс» (США, 2016), «Вперед і вгору» (США, 2009). 2. Моделі 
спілкування в системі «дитина-дитина»: «Рибки» (США, 2016), «Джейк і 
гіганти» (США, 2015), «Бебі Бос» (США, 2017), «Маленький принц» 
(Франція, 2015), «Звірополіс» (США, 2016), «Добрий Комо» (Південна Корея, 
2015), «В пошуках Дорі» (США, 2016). 3. Моделі вирішення конфліктних 
ситуацій та подолання розчарування: «Велика собача втеча» (Іспанія, 2016), 
«Таємне життя домашніх тварин» (США, 2016), «Звірополіс» (США, 2016) , 
«Дозор джунглів» (Франція, 2017), «Бебі Бос» (США, 2017), «Як приборкати 
дракона» (США, 2010). 4. Моделі вживання формул мовленнєвого етикету: 
«Балерина» (Франція, Канада, 2016), «Уроки Тітоньки Сови» (Україна, 2001-
2009), «Даша Мандрівниця» (США, Канада, 2000-2014), «Лунтик» (Росія, 
2006-2016), «Маленький принц» (Франція, 2015), «Кокоша – маленький 
дракон» (Німеччина, 2014). 5. Мультфільми на розвиток емоційної сфери та 
емпатії: «Головоломка» (США, 2015), «Звірополіс» (США, 2016), «Смурфіки. 
Загублене містечко» (США, 2017), «Домовичок Плюх» (Білорусія, 2015). 

Перш ніж показати мультфільм дитині, дорослому необхідно провести 
детальний аналіз його семантичного поля певної комунікативно-мовленнєвої 
моделі. Продемонструємо зразок на прикладі мультфільму «У пошуках Дорі» 
(США, 2016). 

Комунікативно-мовленнєва діяльність. Вживання формул 
мовленнєвого етикету: «Привіт, здрастуй, дорогенька, вибачте, дякую, щасти, 
перепрошую, безмежно дякую, добрий ранок, вітаю вас, це для мене така 
честь, дуже дякую вам, страшенно тобі вдячні». Прагнення допомогти іншим: 
«Що робити? Маля заблукало. З вами все гаразд? Заспокойтеся, не 
хвилюйтеся. Там наша подруга, їй буде страшно». Вміння домовитися, 
помінятися чимось: «Я доставлю тебе родині, а ти дасиш мені ярлик». 
Роздратування та розчарування: «Не мої проблеми. Звиняй, але інакше ніяк. 
Не хочу ні про кого думати. Немає спогадів – немає проблем. Ти марнуєш мій 
час! Хоч ти і маєш три серця, але ти не дуже добрий. Що ти мелеш? Як можна 
казати «покинь тих, хто тобі дорогий»? Ти змусив її розчаруватися». 
Співчуття іншим та підтримка в скрутних ситуаціях: «Не впадай у відчай. Все 
буде дуже чудово! У тебе добре виходить, Дорі! У житті не все вдається 
одразу. Я знаю, що тобі страшно, але треба пливти далі. Ти обов’язково 
знайдеш своїх батьків». Сум за батьками: «Де моя сім’я? Я знаю тільки, що 
мені бракує їх. Я дуже сумую за ними». Зневіра в собі: «Що я вбила собі в 
голову… Це нереально». Прохання про допомогу: «Будь ласка, допоможи 
мені, сама я їх не знайду». Використання образних висловів у мультфільмі: «З 
тобою юшки не звариш. Роззуй очі. Пустопорожнє базікання. Лізти із шкіри. 
Усі найкращі речі – випадкові – це життя. Якщо ти дуже захочеш, у тебе 
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вийде що завгодно. Модель поведінки дитини, коли вона загубилася: «Я Дорі. 
Я загубилася. Ви можете допомогти?» Перше знайомство з новим другом: «Я 
просто рибка, яка хоче бути твоїм другом». Дитячі страхи: «А якщо я вас 
забуду?» Висновок: Мультик вчить взаємодопомоги, підтримки, любові, 
дружбі. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасні 
мультфільми виступають моделями комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дошкільників. Еталони поведінки в комунікативних ситуаціях якісно та міцно 
засвоюються дітьми у зв’язку з сильним емоційним фоном зображуваних на 
екрані подій. Наслідування поведінки головних героїв сприяє формуванню 
власних ціннісних установок та мовленнєвих кліше в процесі комунікації.  
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Анотація. У статті розглянуто моделі комунікативно-мовленнєвої 
діяльності у сучасних мультфільмах. Наведено класифікацію мультфільмів, 
спрямованих на формування комунікативно-мовленнєвої компетенції та 
орієнтовний перелік рекомендованих до перегляду дошкільниками 
мультфільмів. Подано зразок аналізу моделей комунікативної діяльності в 
сучасному мультфільмі. 

Ключові слова: моделі комунікативно-мовленнєвої діяльності, 
сучасний мультфільм, компетенція. 

Annotation. The article considers with the models of communicative-speech 
activity in modern cartoons. The classification of cartoons aimed at forming 
communicative-speaking competence and the indicative list of recommended 
cartoon preschoolers is presented. A sample of analysis of models of 
communicative activity in a modern cartoon is presented. 
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кафедри дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. На фоні суспільно-економічних перетворень, 
що відбуваються в сучасному українському суспільстві, яскраво висвітлилися 
проблеми морального виховання дітей. Формування морального обличчя 
нації – це невідкладна національно-гуманітарна проблема, яка потребує 
об’єднання зусиль науковців, педагогів-практиків, батьків, державних 
структур та громадських об’єднань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження склали праці багатьох учених різних галузей: психологів 
(В. Артьомов, Б. Бєляєв, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимняя, О. Леонтьєв, 
О. Лурія та ін.), педагогів-гуманістів (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинського, 
Я. Коменський, Я. Корчак, М. Монтессорі), педагогів-методистів (І. Беха, 
О. Кононко, Т. Поніманської). 

Мета статті: здійснити аналіз методів формування гуманних взаємин 
у дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Формування гуманного ставлення до 
людей і природи починається з раннього віку. Головні напрями роботи 
вихователя в методиці гуманного виховання: це прояв по відношенню до 
дитини любові, ніжності, турботи, часте вживання приємних слів, обійми; 
похвала малюка за кожен прояв доброзичливості до людей (посміхнувся, 
віддав іграшку); навчати способам висловлювання співчуття, уваги 
(торкнутися плеча, подякувати, попрощатися, привітатися тощо). Методи 
виховання – це шляхи, способи досягнення заданої мети виховання.  

У педагогіці існує кілька підходів до класифікації методів виховання 
(Ю. Бабанський, Б. Лихачов, І. Підласий – в загальній педагогіці; В. Нечаєва, 
В. Логінова – в дошкільній педагогіці) [2, с. 38]. Для класифікації методів 
дослідники визначають одну підставу, наприклад, активізацію механізму 
морального виховання. Пропонована класифікація об’єднує всі методи в три 
групи:  

– методи формування моральної поведінки: вправи, доручення, вимога, 
виховні ситуації;  

– методи формування моральної свідомості: пояснення, умовляння, 
навіювання, прохання, етична бесіда, приклад;  

– методи стимулювання: заохочення, змагання, схвалення, 
нагородження, суб’єктивно-прагматичний.  

Принципи відбору методів морального виховання: відповідність 
методу меті та завданням виховання; гуманний характер методу; реальність 
методу; підготовленість умов і засобів для використання методу; вибірковість 
відбору методу; тактовність застосування методу; планування можливого 
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результату впливу методу; терпіння і толерантність педагога при 
використанні методу; переважна практична спрямованість методу в 
моральному вихованні дошкільнят.  

Методи морального виховання дошкільників застосовуються не 
ізольовано, а в комплексі, у взаємозв’язку. Підставами для підбору методів, 
які можна і доцільно використовувати в комплексі, підпорядковуються 
провідним виховним завдання і віку дітей [1, с. 68–69]. 

У молодшому дошкільному віці важливо, щоб соціальний досвід 
дитини збагатився безліччю позитивних вчинків по відношенню до 
навколишнього середовища. Дитина ще не здатна самостійно зробити 
узагальнення, але поступово завдяки оцінкам дорослих починає розуміти, що 
таке добре й що погано. Отже, провідними методами виховання гуманного 
ставлення до людей і природи у дітей молодшого віку є приклад дорослих і 
організація педагогічних ситуацій, у яких дитина чітко розмежовує хорошу 
поведінку та погану. Ефект названих методів посилюється оцінкою дорослих 
та їх похвалою [3, c. 18].  

На наступному етапі виховання гуманного ставлення до людей і 
природи, у 4-5-річному віці, відбувається поступове усвідомлення дитиною 
моральних цінностей. Як і в молодшій групі, головними залишаються спільна 
діяльність з дорослими, пояснення дорослого, організація ситуацій де 
демонструється прийнятна для соціуму поведінка. На цьому етапі вихователь 
привертає увагу дітей до способів вираження свого емоційного стану іншим 
людям, вчить розпізнавати позитивні та негативні емоції [4, c. 14]. 

Найбільш повноцінна робота з формування гуманного ставлення до 
оточуючих відбувається на третьому етапі, що відповідає старшому 
дошкільному віку. У цьому віці діти здатні не тільки на узагальнення свого 
досвіду відносин, але і на їх аналіз, на пояснення причин помічених у них 
недоліків [1, c. 103-107]. Вихователь організовує етичні бесіди з дітьми. 
Бесіди можна проводити в різних формах – індивідуально, індивідуально-
групові (5-6 чоловік), або фронтально. Змістом етичної бесіди можуть стати 
проблеми у відносинах між дітьми, мораль художніх творів або твори 
образотворчого мистецтва.  

Включаючи гру в педагогічний процес, вихователь вчить дітей грати, 
створювати, за словами А. Макаренка, «хорошу гру». Для такої гри 
характерні наступні якості: пізнавально-виховна цінність змісту, повнота і 
правильність розкритих уявлень; доцільність, активність, організованість і 
творчий характер ігрових дій; підпорядкування правилами і здатність 
керуватися ними в грі з інтересами окремих дітей та брак усіх учасників гри; 
цілеспрямованого використання іграшок та ігрових матеріалів; 
доброзичливість взаємин держави й радісний настрій дітей [2, c. 106-108]. Гра 
широко використовується для естетичного, морального і гуманного 
виховання. Усе це дозволяє вихователю поглиблювати естетичні 
переживання дітей. Отже, гра є способом всебічного виховання та розвитку 
дітей [4, c. 15-16]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
можна прийти до висновку, що існує багато методів формування гуманних 
почуттів дошкільника. Одним із методів є етична бесіда, яка має проводяться в 
міру необхідності. Важливо, щоб діти завжди відчували потребу обговорити те 
чи інше моральне питання і могли розраховувати на справедливе вирішення 
проблем. Засобами виховання гуманних стосунків у дітей є сам дорослий як 
носій позитивного способу поведінки, а також твори фольклору – пісеньки, 
потішки, казки. Вихователь використовує зміст ігор на формування в дітей 
позитивного ставлення до інших, вчить їх правил поведінки і закріплює їх. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз методів формування гуманних 
взаємин у дітей дошкільного віку; виділено оптимальні шляхи формування 
гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: дошкільний вік, методи, гуманні взаємини.  
Annotation. The article analyzes the methods of forming humane 

relationships in preschool children; The optimal ways of forming humane feelings 
in preschool children are highlighted. 

Key words: preschool age, methods, human relations. 
 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГУВЕРНЕРСТВА  
 

Соценко Юлія, аспірантка кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти Херсонського державного університету. 

Науковий керівник: Л. Є. Петухова, доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні й політичні 
процеси в Україні обумовлюють необхідність якісних змін в системі освіти, 
особливо її дошкільної та початкової ланок, у контексті європейської 
інтеграції; потребу у вихованні освіченої, творчої особистості, створенні умов 
для всебічного розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей. Вони 
стосуються, перш за все, становлення альтернативної освіти та придають 
особливого значення гувернерству, зорієнтованому на формування 
особистості дитини на основі вільного вибору видів, методів та форм впливу. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі професійної 
підготовки вихователів присвячено багато досліджень вітчизняних та 
зарубіжних авторів. Теоретичні та методологічні основи даної проблеми 
знайшли відображення у працях класиків педагогічної науки К. Ушинського, 
С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського; у наукових дослідженнях 
сучасних учених-педагогів і психологів А. Алексюка, Л. Артемової, 
Е. Вільчковського, І. Беха, Л. Божович, О. Савченко, В. Семиченко, 
В. Сластьоніна, О. Щербакової, А. Богуш. Окремим аспектам багатогранного 
і складного процесу розвитку професійної підготовки педагогів до роботи з 
сім’єю присвятили свої наукові праці О. Абдуліна, В. Гриньова, Т. Гущина, 
І. Зязюн, О. Семеног, Т. Шульга та інші. Вагомими для нашого дослідження 
стали праці Є. Сарапулової, О. Корх-Черби, О. Звєрєвої, Т. Куликової, 
С. Теплюк. 

Мета статті: обґрунтування експериментальної методики підготовки 
фахівців дошкільної освіти до впровадження гувернерства. 

Виклад основного матеріалу. Метою дослідно-експериментальної 
роботи було перевірити гіпотезу дослідження про те, що ефективність 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів-дошкільників до 
виховання дітей в сім’ї можна значно підвищити, якщо розширити зміст 
професійної підготовки завдяки вивченню спецкурсу «Гувернерство», за 
допомогою якого здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на 
основі взаємозв’язку мотиваційного, змістового та процесуального 
компонентів навчальної діяльності [2]. Характеризуючи основні виховні 
підходи, ми загострили увагу студентів на тенденції, що склалася впродовж 
останнього століття, зокрема, до взаємозбагачення та взаємозближення 
виховних систем різних країн та тенденції застосування сучасними 
домашніми вихователями глибоких знань з загальної та дошкільної 
педагогіки та психології. Розглядаючи основні підходи в теорії та практиці 
індивідуального навчання та альтернативних форм навчання дошкільників, 
ми коротко охарактеризували зміст, принципи та підходи, які реалізуються на 
сучасному етапі у процесі навчання дошкільників. 

З’ясувалося, що учасники експерименту вкладали різний зміст у 
поняття «індивідуалізації навчання та виховання». Окремі студенти добре 
орієнтувалися у характеристиці історичного аспекту проблеми 
індивідуалізації. Щодо теорії та практики індивідуального навчання 
дошкільників, то у процесі викладення матеріалу ми використовували 
проблемні запитання типу «які провідні критерії відбору знань і вмінь ви 
поклали б в основу індивідуальної, створеної Вами Програми для навчання 
дітей дошкільного віку в умовах сім’ї?» [3].  

Зважаючи на попередню підготовку, під час дискусії з приводу 
першого завдання, студенти старших курсів серед причин відродження 
гувернерства називали такі: 1) розшарування суспільства, поява заможних 
людей, здатних користуватися послугами платної освіти; 2) поява моди на 
домашніх вихователів, що підкреслює економічний статус сім’ї; 3) зміна 
суспільних орієнтирів, що призвела до зміни поглядів на виховання 
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дошкільників; 4) зростання ролі жінки у житті суспільства, її зайнятість у 
майже всіх сферах суспільного, економічного, політичного, культурного 
життя суспільства, що призвело до зменшення її ролі як жінки-матері, 
доглядальниці дитини; 5) небажання батьків віддавати дитину до 
дошкільного навчального закладу, зважаючи на власний негативний досвід 
перебування в ньому; 6) бажання батьків створити неповторну атмосферу для 
дитини, зважаючи на її унікальність (обдарована дитина); 7) бажання батьків 
вберегти дитину від неминучої смуги хвороб, що супроводжують дитину в 
період адаптації до умов закладу дошкільної освіти; 8) неможливість 
перебування дитини у дошкільному навчальному закладі у зв’язку з її 
фізичним станом (діти з обмеженими можливостями); 9) розуміння батьками 
потреби сучасного суспільства у яскравих, неординарних, самобутніх 
особистостях та усвідомлення необхідності у створенні оптимальних умов 
для навчання, виховання та розвитку. 

Питання про кількість дітей, не охоплених системою дошкільної 
освіти, спонукало до обговорення наступного завдання, яке полягало у 
визначенні шляхом аналізу публікацій у періодичних виданнях та даних, 
отриманих через всесвітню мережу INTERNEТ, результатів досліджень; 
виявлені відсотку дітей, які отримують домашню освіту. 

Зацікавило студентів обговорення особистих спогадів про виховні дії 
вихователів дошкільних закладів та домашніх вихователів щодо них. 

Хочеться відмітити, що освітньо-виховна діяльність сучасного 
гувернера має двоякий характер: з одного боку, устремління до європеїзації 
системи підготовки юної особистості до життя, її оновлення та вдосконалення 
відповідно до швидкоплинних вимог часу, а з іншого – необхідність 
збереження національної своєрідності освіти, яка повинна формувати не лише 
«громадянина світу», а й національно свідому людину, що забезпечуватиме 
зростання власної держави, народу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Трансформація 
сучасного ринку освітніх послуг супроводжується реформуванням вищої 
освіти. Зростання попиту на послуги фахівця, що здатний працювати в 
умовах сім’ї, підтримані державними законодавчими документами. 
Перспективи подальших досліджень убачаємо в підтвердженні правильності 
гіпотези дослідження, а саме в тому, що рівень підготовленості студентів 
факультетів дошкільної освіти зростатиме в умовах забезпечення 
педагогічного впливу, спрямованого на формування основних 
функціональних компетентностей. 
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Анотація. У статті автором висвітлена експериментальна 
методика підготовки фахівців дошкільної освіти до впровадження 
гувернерства, за допомогою якої здійснюється цілеспрямований педагогічний 
вплив на основі взаємозв’язку мотиваційного, змістового та процесуального 
компонентів навчальної діяльності. 

Ключові слова: гувернерство, експериментальна методика, 
підготовка фахівців. 

Annotation. The author of the article substantiates the experimental method 
of training of preschool education specialists is introduced to the introduction of 
tutoring with the help of which the purposeful pedagogical influence is realized on 
the basis of the interrelation of the motivational, content and procedural 
components of educational activity. 

Key words: tutoring, experimental methodology, training of specialists. 
 

 

ЗАСОБИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Степанова Ольга, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

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

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах в нашій країні зростають 
вимоги до виховання й навчання підростаючого покоління. Так, однією з 
найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про 
дошкільну освіту», є виховання в дітей любові до України, шанобливого 
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та 
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей 
інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, 
визначає ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з 
правами та обов’язками громадян України [1]. 

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання 
патріотизму, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається 
формування культурно-ціннісних орієнтації духовно-етичної основи 
особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів 
соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-
культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В педагогічній галузі 
представлено досить широкий спектр досліджень проблеми патріотичного 
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виховання дітей. Вона піднімається в низці праць класиків педагогічної думки 
Г. Ващенка, Б. Грінченка, С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського та 
сучасних наукових дослідженях Л. Артемової, О. Денисюк, О. Каплуновської, 
М. Машовець та ін. У наукових дослідженнях розглядаються різноманітні 
засоби: історія України (О. Денисюк), народознавство (А. Богуш, 
Н. Лисенко), гра, переважно народна (Л. Артемова, Н. Лисенко), заняття 
фізичною культурою (Н. Пангелова, Є. Яхно), мистецтво (Н. Майборода) та 
умови формування патріотизму у дошкільників.  

Характерною особливістю досліджень, пов’язаних з вихованням 
патріотизму в дітей дошкільного віку, є звернення до окремих аспектів 
проблеми. Так, у роботах Т. Доронової досить виразно простежується ідея 
патріотичного виховання, але поняття «виховання патріотизму» не 
використовується; в дослідженні С. Ніколаєвої патріотичне виховання 
розглядається в руслі екологічного виховання; Т. Комарова, Т. Ротанова, 
В. Логінова, Т. Бабаєва, Н. Ноткіна, О. Князєва, М. Маханєва, Е. Пчелінцева; 
Л. Ніконова, Е. Корнєєва і інші роблять акцент на залучення дітей до 
культурної спадщини народу.  

Мета статті: висвітлити основні засоби патріотичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні існує розуміння того, що 
виховати свідомого громадянина й патріота означає сформувати в дитини 
комплекс певних знань і умінь, особистісних якостей і рис характеру. 
Зокрема, йдеться про: повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії 
рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його 
представника, спадкоємця і наступника; працьовитість; високу художньо-
естетичну культуру тощо; патріотичну самосвідомість та громадянську 
відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати 
її; повагу до Конституції, законів Української держави; досконале знання 
державної мови. Звичайно, що в повному обсязі ці якості ще не можуть бути 
сформованими в дитини дошкільного віку. Проте створити фундамент, на 
основі якого можна буде вже зводити «будівлю» майбутнього громадянина-
патріота не лише можливо, а й потрібно, особливо якщо врахувати всі переваги, 
що створює дошкільний вік для результативного виховного процесу [2].  

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку формуються на їх інтересі 
до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке 
вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними. 
Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має 
приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-
позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання. 

До основних завдань патріотичного виховання дошкільнят належать: 
– формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, 

сім’ї, дитячого садка, міста); 
– формування духовно-моральних взаємин; 
– формування любові до культурного спадку свого народу; 
– виховання любові, поваги до своїх національних особливостей; 
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– почуття власної гідності як представників свого народу; 
– толерантне ставлення до представників інших національностей, до 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 
Дитина старшого дошкільного віку може й повинна знати, як 

називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне 
місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, яка природа рідного 
краю та країни, де дитина живе, які люди за національністю, за особистими 
якостями населяють її країну, чим прославили вони рідну країну і увесь світ, 
що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни. 

У закладі дошкільної освіти, в групі, на майданчику в кожної дитини, 
як правило, є своє улюблене місце для гри, для усамітнення. Вихователю 
необхідно дуже обережно ставитися до цього і, навіть, підтримувати «право 
дитини на свою територію» (також необхідно поважати право дитини на 
власність). Важливо створити максимально можливі умови для 
«індивідуального освітнього предметно-розвивального середовища» [3].  

Діти повинні знати назву столиці нашої Батьківщини, її визначні місця. 
Розгляд ілюстрацій, слайдів, відеофільмів, художні твори, розповіді дорослих, 
фотографії, екскурсії, малювання, ігри-подорожі – все це допомагає 
вирішувати поставлене завдання. Дітей знайомлять із символікою країни, 
розповідають, що у кожної країни є свій прапор, герб, гімн. Розповідають де і 
коли вони можуть їх побачити. 

При ознайомленні з природою рідної країни акцент робиться на її 
красі, розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти повинні отримати 
уявлення про те, які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за 
яким деревом можна відразу визначити Україну («Без верби й калини нема 
України»), які квіти цвітуть на українських полях і луках (кульбабки, 
волошки, маки) [2]. 

До ефективних засобів патріотичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку належать: екскурсії вулицями рідного міста, до історичних 
пам’яток, визначних місць; розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; 
узагальнюючі бесіди; розгляд ілюстративних матеріалів; читання та 
інсценування творів художньої літератури; запрошення членів родин у 
дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День сім’ї, свято бабусь 
тощо); зустрічі з батьками за межами закладу дошкільної освіти, за місцем 
роботи та ін. 

Важливим засобом патріотичного виховання є прилучення до 
народознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. 
Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями 
родини і народу, пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми 
поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і 
народних традицій. 

Заслуговують на увагу такі заходи, які є традиційними в багатьох 
закладах дошкільної освіти – дитячі ранки: «Мамина пісня», «Бабусина 
казка», «У мого батька золоті руки», «Свято української мови», «Ярмарок», 
«Свято української пісні», обрядові свята тощо. Важливим засобом 



150 

патріотичного виховання є мистецтво: музика, художні твори, образотворче 
мистецтво, народне декоративно-прикладне мистецтво. Необхідно, щоб твори 
мистецтва, які використовуються у роботі з дітьми були високохудожніми. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ефективність 
патріотичного виховання старших дошкільників досягається тоді, коли 
педагогічна діяльність характеризується цілісністю, систематичністю, 
створюються сприятливі умови для самостійної та спільної з дорослим 
діяльності, забезпечується соціально-емоційне благополуччя дитини, а також 
використовуються різноманітні засоби. 
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педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  

Науковий керівник: Л. В. Лупійко, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри теоретичної та консультативної психології. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток психологічної науки в 
Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до 
побудови навчально-виховного процесу. Одним із його напрямів вважається 
інтелектуальний розвиток дошкільників. У свою чергу цей розвиток 
неможливий без розвитку когнітивних процесів, а також зосередження уваги.  

Головною умовою розвитку уваги дошкільників може стати гра як 
основний вид діяльності дитини. У дошкільному віці гра має дуже важливе 
значення у розвитку дітей: гра для них – це і навчання, і праця, і серйозна 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip5.html
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форма виховання. Гра привчає їх до спостережливості, до виконання певних 
правил, а також дисциплінує волю. Завдяки ігровій діяльності дошкільники 
пізнають навколишній світ, здобувають нові знання, вміння та навички. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про розвиваюче значення 
гри відзначається у дослідженнях Л.В. Артемової, Д.Б. Ельконіна, 
Р.Й. Жуковської, Д.В. Менджерицької, А.П. Усової та ін. Проблема гри 
широко висвітлена в науково-методичній літературі (у працях А.І. Сорокіної, 
В.Г. Нечаєвої та інших авторів-класиків). Також питання впливу ігор на 
розвиток дітей дошкільного віку розглядається у багатьох статтях педагогів-
практиків і методистів у журналах «Дошкільне виховання», «Палітра 
педагога» та інших педагогічних виданнях. 

Мета статті: розкрити значення ігор у розвитку та активізації уваги 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Увага – це важлива якість особистості, 
що характеризує процес відбору потрібної інформації й відкидання зайвої. 
Розрізняють три види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна. 
Мимовільна увага виникає без будь-яких зусиль зі сторони людини, тобто 
вона не має за мету бути уважною. Довільна увага залежить від вольових 
зусиль людини. Післядовільна увага також має цілеспрямований характер, але 
не вимагає ніяких вольових зусиль. Вона виникає після того, як була 
викликана довільна увага. Після певних вольових зусиль, через деякий час 
дитина «входить в роботу» і починає легко, без зайвої напруги 
концентруватися на ній. Післядовільна увага з’являється тоді, коли важливим 
для дитини стає не тільки результат роботи (як при довільній), а й сам її 
процес. Цей вид уваги є найпродуктивнішим. Довільну увагу можна 
охарактеризувати словами «треба працювати», а післядовільну – «хочу 
працювати», людина отримує задоволення від роботи. Хороша увага – це 
вміле поєднання довільної та мимовільної, вміння при необхідності активно 
«вмикати» довільну увагу, вміти залишатися в ній необхідний для роботи час. 
Увага має певні властивості: обсяг, стійкість, концентрацію, вибірковість, 
розподіл, довільність. Розвиток уваги найбільш ефективно здійснюється в грі.  

Гра впливає на всі сторони психічного розвитку, це неодноразово 
підкреслювали як педагоги так і психологи. Ігрова діяльність впливає на 
формування довільності психічних процесів. Так, у грі в дитини починає 
розвиватися довільна увага і довільна пам’ять. В умовах гри діти 
зосереджуються краще і запам’ятовують більше. Самі умови гри вимагають 
від дитини зосереджування на предметах, які входять в ігрову ситуацію, на 
змісті розігрування дій і сюжету. До кінця дошкільного віку дитина ще не 
може «змусити себе» бути уважною, тому їй необхідна допомога дорослого. 
Вихователі та батьки повинні організовувати спільні ігри, які сприятимуть 
тренуванню уваги. Серед них особливе увагу займають ігри з правилами. 
Оскільки правила є головним чинником розвивального впливу на дітей. 
Дошкільники вчаться підпорядковувати свою поведінку правилам, завдяки 
чому розвивається довільність. Остання якість матиме важливе значення вже 
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в молодшому шкільному віці під час навчання в школі, а також у наступні 
періоди життя дитини. 

Серед розмаїття ігор, які проводяться в дошкільному закладі, значне 
місце посідають дидактичні ігри. Сам термін «дидактична гра» підкреслює її 
педагогічну спрямованість та багатогранність застосування. Дидактична гра – 
це практично групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування 
методів і прийомів у штучно створених умовних, що відтворюють реальні 
обставини.  

Дидактичні ігри сприяють, головним чином, розвиткові розумових 
здібностей дитини, оскільки містять розумові завдання, саме в розв'язанні 
яких й полягає сенс гри. Вони також сприяють розвитку органів чуття 
дитини, уваги, пам’яті, логічного мислення. Зауважимо, що гра 
захоплюватиме дитину лише в тому разі, якщо даватиме радість і 
задоволення. Тому важливо підбирати ігри з урахуванням вікових 
особливостей дітей, а також відповідно до їх інтересів, актуальних тем 
сьогодення, сезонних змін у природі тощо. Поєднання дидактичних цілей і 
методичних прийомів дозволить розвивати пам'ять, мислення, уяву дітей, а 
також активізувати їх увагу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
головне значення ігор спрямованих на розвиток уваги полягає в тому, що 
значно підвищується пізнавальний інтерес дошкільників до навчальної 
діяльності; кожне заняття за допомогою гри стає яскравішим, емоційно 
насиченим; розвивається позитивна мотивація навчання, довільна увага, 
збільшується працездатність. У процесі гри в дошкільників виробляється 
звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Використання 
ігор та дидактичного матеріалу робить навчальний процес цікавим, створює у 
дітей бадьорий настрій, полегшує засвоєння нового матеріалу. Важливою 
вимогою до підбору ігор є врахування вікових та індивідуальних 
особливостей дітей, а також дотримання методичних вимог під час 
проведення ігор. 
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Анотація. У статті розглянуто питання розвитку уваги дітей 
дошкільного віку; зазначено, що дошкільникам притаманна мимовільна увага, 
разом з тим необхідно розвивати і довільну увагу. Розвитку довільної уваги 
можуть сприяти ігри, зокрема, дидактичні. Адже ігрова діяльність є 
провідним видом діяльності дошкільників. Також у статті розкрито 
значення ігор у розвитку уваги дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: дошкільний вік, увага, мимовільна увага, довільна увага, 
післядовільна увага, ігрова діяльність, дидактичні ігри. 

Annotation. The problem of development of attention of children of 
preschool age is considered in the article; it is marked that preschool children has 
involuntary attention, and it is necessary to develop arbitrary attention. Games in 
particular, didactics games can assist development of arbitrary attention. It is 
defined that playing activity is the leading type of activity of preschool children. 
Also in the article the value of games in development of attention of children of 
preschool age is exposed.  

Key words: preschool age, attention, involuntary attention, arbitrary 
attention, after-voluntary attention, playing activity, didactics games. 
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Постановка проблеми. Відомий вислів «Скільки мов ти знаєш – 
стільки раз ти людина» нині стає актуальним як ніколи, бо з кожним роком 
потреба у вивченні іноземних мов зростає, перетворюючись на вимоги часу й 
необхідний компонент освіченості сучасної людини.  

Дошкільна освіта як обов’язковий первинний складник системи 
безперервної освіти в Україні (Закон України «Про дошкільну освіту», стаття 
23) [9] має реагувати на соціальні запити, збагачувати знання дітей 
необхідною якісною інформацією, формувати іншомовну комунікативну 
компетентність дошкільників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему формування 
англомовної лексичної компетентності досліджували Л. Виготський, І. Зимня, 
О. Леонтьєв (доцільність вивчення іноземної мови в дошкільному віці), О. 
Космодем’янська (місце мовленнєвих ситуацій у навчанні дітей англійської 
мови засобами телебачення), Є. Матецька (роль мовленнєвої гри у процесі 
вивчення іноземної мови дошкільниками), А. Поніматко (ігрове моделювання 
іншомовного спілкування), О. Негневицька (психологічні умови формування в 
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дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь другою мовою), Т. Полонська 
(навчання іноземної мови дітей шестилітнього віку на основі фабульних 
текстів з використанням методів інтенсивного введення мовного 
матеріалу), Н. Ачкасова, І. Вронська, А. Гергель, С. Соколовська 
(ефективність інтегрованого навчання іноземної мови), О. Дем’яненко 
(формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації 
багатомовності), Т. Шкваріна (формування в дітей дошкільного віку 
елементарної комунікативної компетенції). Однак, як показує практика, 
навчання дітей дошкільного віку іноземної мови часто відбувається стихійно.  

Мета статті: проаналізувати важливість використання автентичних 
матеріалів на заняттях з англійської мови з метою формування іншомовної 
компетентності в старших дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до викладу 
основного матеріалу статті, вважаємо за доцільне з’ясувати зміст ключових 
дефініцій: «комунікативна компетентність», «іншомовна комунікативна 
компетентність», «мовленнєва компетентність дитини дошкільного віку», 

«автентичний матеріал». 
Комунікативна компетентність – це вища здатність особистості, яка 

дає змогу розв’язувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях, 
це конгломерат знань, мовних та позамовних умінь і навичок спілкування, 
набутих особистістю під час природної соціалізації, навчання та виховання 
(Ю. Ємельяновов) [4]. 

Іншомовна комунікативна компетентність – це інтегративне 
утворення особистості, яке має складну структуру й виступає як взаємодія і 
взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної 
компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціалісту 
ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну й 
міжособистісну комунікацію [1, с. 5].  

Під мовленнєвою компетентністю розуміємо вільне вираження своїх 
бажань, намірів, а також пояснення власних дій та їх змісту за допомогою 
мовних і немовних засобів [3]. Цілком погоджуємося з Т. Піроженко, яка 
зазначає, що показником мовленнєвої компетентності дитини дошкільного 
віку є її спроможність будувати мовне спілкування з іншими людьми [8].  

У словникових джерелах автентичний матеріал – це матеріал, зміст 
якого відображає реальну мову носіїв або компетентних користувачів мови, і 
який використовуються в повсякденному житті країн мови, що вивчаються 
[11, с. 2]. 

Залежно від аналізаторів автентичний матеріал поділяється на зоровий 
та слуховий. Психологічна особливість та цінність чуттєво-наочної 
презентації лінгвістичного автентичного матеріалу полягає в тому, що вона 
мобілізує психічну активність дітей, викликає інтерес до занять з іноземної 
мови, переводить свідому увагу в післясвідому, знижує втомлюваність, 
тренує творчу уяву, мобілізує волю, полегшує ввесь процес навчання тощо 
[7, с. 104]. Солідаризуємося з Г. Китайгородською, що коли дитина сприймає 
автентичний матеріал: слухає та спостерігає за тим, хто говорить іноземною 
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мовою – вона набуває необхідних навичок та вмінь усного мовлення, що і є 
основною метою навчання дітей дошкільного віку іноземної мови [5, с. 57].  

Отже, автентичний матеріал є основним джерелом екстралінгвістичної 
та лінгвістичної інформації, найважливішим способом залучення дітей 
старшого дошкільного віку до культури країни, мова якої вивчається. 

До ефективного автентичного матеріалу, який можна використовувати 
на заняттях з іноземної мови в закладах дошкільної освіти, ми відносимо: 
вірші, пісні, вправи, лінгвістичний матеріал.  

Відомо, що пісня, особливо автентична, і є важливим елементом будь-
якої мови і тому заслуговує найпильнішої уваги. Для того, щоб зробити 
навчання емоційно насиченим, у багатьох навчально-методичних комплексах 
вітчизняних і зарубіжних авторів використовується оригінальний або 
спеціально створений для навчальних цілей музичний та пісенний матеріал 
[10]. На думку С. Лосєва, пісня – це прекрасний засіб підвищення інтересу як 
до країни мова якої вивчається, так і до самої мови, а також ефективний 
спосіб повторення мовного матеріалу [6, с. 37].  

Останнім часом у методиці навчання англійської мови дітей 
дошкільного віку почали розвиватися нові підходи до роботи з віршовим 
матеріалом. Тексти поезії мають вагому країнознавчу та комунікативно 
спрямовану цінність. На думку А. Пелишенко, вони є емоційно виразними 
засобами та розглядаються як джерело: об’єктивної інформації (текст – 
дзеркало життя й культури народу); мовної і лінгвістичної інформації (текст – 
репрезентант мовної та мовленнєвої систем).  

Веселі вірші англійською мовою доцільно супроводжувати 
малюнками. Це дозволить малятам не нудьгувати на заняттях і діти в 
доступній і захоплюючій формі крок за кроком накопичать словниковий 
запас, навчаться будувати елементарні фрази, опанують початковими 
навичками спілкування англійською. 

На сьогодні існує достатня кількість електронних ресурсів для 
вивчення англійської мови з дітьми дошкільного віку за допомогою 
автентичних матеріалів. Схарактеризуємо найбільш популярні. 

LinguaLeo – захоплюючий інтернет ресурс як для дорослих, так і для 
дітей. Величезна бібліотека відео, аудіо і текстових матеріалів. Тематичні 
курси, особистий словник з озвученням. Набір тренувань: аудіювання, 
кросворди, переклад слів. З журналу розвитку можна дізнатися про свій 
реальний і можливий прогрес у вивченні мови. Створені програми для iOS і 
Android, якими можна займатися в будь-який час і де завгодно.  

Програма «English for Kids» розроблена для дітей і підлітків віком від 5 
до 16 років. Мета програми – поліпшити володіння розмовною англійською в 
невимушеній і приємній атмосфері таким чином, щоб це в першу чергу було 
цікаво і весело для дітей та молоді. Унікальність та цінність курсу «English for 
Kids» полягає в тому, що це не тільки практика англійської з носіями мови, а 
й можливість знайти нових друзів серед американців. Колорадо, Техас, 
Каліфорнія можуть стати ближче не тільки під час курсу, але і в подальшому 
спілкуванні.  

http://lingualeo.com/ru
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«Англійська Хелен Дорон» – це міжнародна мережа з 30-річним 
досвідом успішного навчання дітей від 3 місяців та підлітків до 18 років. 
Більше 2-х мільйонів дітей у 36 країнах світу розмовляють англійською 
завдяки «Англійська Хелен Дорон». В Україні мережа налічує 63 навчальних 
центри в 24 містах. «Англійська Хелен Дорон» дозволяє вчити англійську 
мову як другу рідну через живе спілкування, творчість, веселі завдання, ігри 
та музику. Курс розмовної англійської для дітей поєднує 12 анімаційних 
епізодів та 25 пісень з цікавими книжками, розвиваючими іграми, 
дивовижними історіями та яскравими мультфільмами, що сприяє високій 
мотивації та гарним результатам.  

Отже, за допомогою автентичних матеріалів діти дошкільного віку 
знайомляться з інтонацією та ритмом англійської мови, вдосконалюють 
вміння правильно будувати англійські речення, граючи в цікаві ігри з 
розвитку мовлення, логіки, пам’яті, асоціативного мислення, римування 
англійською. Все це сприяє формуванню іншомовної комунікативної 
компетентності в дітей дошкільного віку.  

Ще однією перевагою використання автентичних матеріалів на 
заняттях з англійської мови в закладах дошкільної освіти є те, що діти 
знайомляться з цінностями культур інших народів; опертя на досвід у 
спілкуванні сприяє вихованню толерантності до інших культур, формує 
манери поведінки, власне бачення світу та своє місце в ньому і сприяє 
розвитку соціокультурної компетентності в дітей дошкільного віку.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Перспективу 
подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні проблеми формування 
соціокультурної компетентності в дітей старшого дошкільного віку за 
допомогою автентичних джерел.  
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Ключові слова: іншомовна компетентність, старші дошкільники, 
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кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 
 

Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення, що 
відбувається в сучасному суспільстві, з одного боку, ведуть до девальвації 
установлених в ХХ столітті суспільних цінностей, з іншого - сприяють 
розвитку нової, притаманної ХХІ ст. ціннісної свідомості та поведінки. 
Ціннісні орієнтації визначаються свідомістю і підсвідомістю, формуються в 
ході набуття особистого досвіду. В сформованому стані вони представляють 
індивідуальну ієрархічну сукупність цінностей, які визначають направленість 
особистості і вибірковість її поведінки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему цінностей 
розглядали Ш. Амонашвілі, Н. Асташова, Б. Гершунский, Н. Дереклеєва, 
М. Казакіна, В. Караковський, Н. Нікандров. Проблема ціннісних орієнтацій 
отримала відображення в роботах І. Кона, О. Леонтьєва, А. Маслоу, 
К. Роджерса, С. Рубінштейна. У роботах І. Афанасьєвої, О. Дробницкий, 
А. Здравомислова, В. Тугаринова в яких досліджено теоретичні основи 
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формування ціннісних орієнтацій особистості. В теорії навчання і окремих 
методиках проблема цінностей була розглянута Н. Дереклеєвой, 
І. Колесниковой, Б. Кругловим. 

Мета статті: здійснити аналіз формування цінностей у дітей 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Провідні психологи ХІХ-ХХ століть 
(А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд, Л. Виготський, П. Гальперін, 
В. Давидов, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, А. Лурія) особливе значення надають 
становленню особистості та її ціннісних компонентів у ранньому дитинстві та 
дошкільному періоді.  

Становлення морально-ціннісної складової відіграє важливу роль у 
формуванні життєвої компетентності дошкільника і полягає в опануванні 
духовно-моральними нормами та принципами. Дослідниця Т. Поніманська, 
вказує на важливість формування людяності у дитини дошкільного віку в 
процесі формування її життєвої компетентності, підкреслює значення 
самостійного регулювання поведінки людини на основі гуманістичних 
цінностей. Вона зазначає, що насправді моральною можна вважати не ту 
людину, яка знає, що чинить морально, а ту, яка не може діяти інакше, 
незважаючи на наявність винагороди за це [3, с. 44]. 

Аналіз теоретичних підходів та експериментальних даних в 
дослідженнях становлення і розвитку моральної свідомості дошкільників 
різних авторів дозволив нам виділити дві суттєві умови формування 
морально-ціннісної складової життєвої компетентності дошкільника [4, 
с. 115]. По-перше, це – створення емоційно-позитивного та виховуючого 
середовища, спрямованого на розвиток оптимістичного світосприйняття 
(Л. Князева, Ф. Левін-Щиріна, О. Сухомлинський). Але, активного виховного 
потенціалу таке середовище набуває лише за умов поєднання у виховному 
просторі національних та загальнолюдських цінностей, народних і родинних 
традицій. По-друге, великого значення набуває змістовне наповнення 
середовища: театралізовані вистави духовно-морального змісту, ситуації 
морального вибору, ситуації-провокації, заняття Добра і Краси, ігри 
моральної спрямованості, читання художньої літератури тощо [4, с. 116].  

На думку Р. Буре, у процесі формування цінностей, в дітей старшого 
дошкільного віку, особливу роль відіграє дорослий. Дорослий постає перед 
дітьми у двох функціях: як носій соціального досвіду, і правил поведінки, 
знання світу і як організатор процесу виховання і навчання. І перша й інша 
функція реалізуються у двох формах: стихійно і цілеспрямовано. З погляду 
С. Козлової, кожен дорослий на момент його «зустрічі» з дитиною вже має 
досить великий соціально-моральних досвід. У цьому все в досвіді 
ґрунтується на тому, що нагромаджено людством у вигляді культури, 
традицій, побуту, моральних цінностей, і свідомо прийнято сучасною 
людиною. Така демонстрація вимагає великої такту, чуття міри, особливо 
коли справа стосується моральних цінностей. 

За твердженням Л. Волобуєва та О. Авилова, формування моральних 
цінностей – це процес виховання моральної поведінки й моральних звичок. 
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Вчинок характеризує ставлення людини до навколишньої дійсності [1, с. 36]. 
Для успішного формування моральних чеснот необхідно, щоб мотиви, з 
допомогою яких дітей спонукають до сприйняття і усвідомлення моральних 
цінностей, були значимими, щоб ставлення до моральних якостей в них були 
емоційно позитивним і щоб за необхідності діти могли проявити дані якості у 
певних ситуаціях. Дошкільнику важливо знати не тільки, як поводитись, але й 
чому, заради чого варто дотримуватися встановлених вимог. Осмисленість 
вчинків своїх та інших дітей, прикладів з художньої літератури приводить до 
формування узагальнених уявлень про добро і зло, про критерії їх 
розмежування.  

Важливе значення у процесі формування цінностей, на думку 
С. Козлової, відіграє емоційна активність дошкільників. Емоційна 
забарвленість інформації поглиблює її сприйняття, робить її живим, що 
дозволяє судити про ставлення дитини до отриманих знань [2, с. 32]. Тому, 
ефективними засобами формування цінностей будуть ті, які максимально 
зачіпають емоційну сферу дитини. Процес формування ціннісних орієнтацій 
містить багато компонентів: спостереження в різних видах діяльності, бесіди 
з дітьми та батьками, які стосуються індивідуальних і вікових особливостей 
вихованців, можливостей інтересів, потреб, переживань; зразки поведінки, 
орієнтовані на базові моральні якості; осмислення цінності, вміння 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між поведінкою, вчинками 
людей і наслідками. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
формування цінностей у дошкільників має ряд особливостей, а саме: ціннісні 
орієнтації визначаються свідомістю і підсвідомістю, і формуються і ході 
набуття дітьми особистого досвіду; процес становлення ціннісних орієнтацій 
найбільш інтенсивний саме в період дошкільного дитинства; формування 
цінностей здійснюється ефективно за умови створення змістовного, емоційно-
позитивного та виховуючого середовища. У визначенні критеріїв, показників 
та рівнів сформованості цінностей у дітей старшого дошкільного віку й 
вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз формування цінностей у дітей 
дошкільного віку; виділено умови та компоненти формування ціннісних 
орієнтацій. 

Ключові слова: дошкільний вік, ціннісні орієнтації, моральне виховання.  
Annotation. The article analyzes the formation of values in children of 

preschool age; the conditions and components of the formation of value 
orientations are highlighted. 

Key words: preschool age, value orientations, moral education. 
 
 

МУЛЬТИМЕДІА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 
 

Тимощук Олександра, студентка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Зважаючи на осучаснення та зміну вимог до 
знань дитини дошкільного віку в новій редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти, актуальним є питання щодо пошуку шляхів оптимізації 
навчально-виховного процесу в дошкільних установах. Одним із 
пріоритетних напрямів є використання мультимедіа технологій у закладах 
дошкільної освіти як засобу навчання, виховання та розвитку дошкільників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доцільність використання 
мультимедіа як засобу начання дітей дошкільного віку підтверджується 
експериментальними дослідженнями багатьох педагогів, таких як 
Б. А. Альтшулер, Ю. К. Бабанський, Л. Н. Бутівіщенко, К. Л. Крутій, 
Н. М. Шахмаєв, які вважають, що цей процес краще здійснювати не «хаотично 
або автоматично», а цілеспрямовано з дотриманням певних умов. До головних 
із них відноситься наявність у вихованців досить розвинених пізнавальних 
можливостей сприймати інформацію з екрану і усвідомлювати її, тобто 
комплексно сприймати наочно-динамічні зображення і слова диктора. 

Мета статті: обґрунтувати необхідність використання у роботі з 
дошкільниками сучасних медіапродуктів та їх роль в освітньому процесі ЗДО; 
визначити особливості сприйняття інформації дітьми засобами мультимедіа. 

Виклад основного матеріалу. Мультимедіа-технології є ефективними 
освітніми технологіями завдяки таким якостям як інтерактивність, гнучкість, 
інтеграція різних типів інформації, а також можливості підвищити мотивацію 
вихованців, здатність враховувати їхні індивідуальні особливості. 

Така особливість мультимедіа як інтерактивність притаманна суто 
дидактичному комп’ютерному засобу і відрізняє його від традиційних 
інформаційних екранних засобів, сприяє найбільш міцному засвоєнню 
навчального змісту, пред’явленого за допомогою даного засобу. 

Інтерактивність засобів мультимедіа означає, що користувачам 
надається можливість активної взаємодії з ними. Наявність інтерактивності є 
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одним із найбільш значущих переваг мультимедіа – засобів. Інтерактивність 
дозволяє в певних межах управляти повідомленням інформації [1, с. 8]. 

Вихователь може встановлювати швидкість подачі матеріалу, кількість 
повторень та інші параметри, що задовольняють індивідуальні освітні 
потреби. Це дозволяє зробити висновок про гнучкість мультимедіа-
технологій. Технології мультимедіа дозволяють осмисллено і гармонійно 
інтегрувати чимало видів інформації. Це дозволяє за допомогою комп’ютера 
представляти інформацію в різних формах, що використовуються в ДНЗ на 
заняття і у повсякденному житті. Наприклад, у вигляді зображень, включаючи 
відскановані фотографії, креслення, мапи і слайди; звукозаписів голосів, 
звукових ефектів і музики; відео, складних відеоефектів; анімації та 
анімаційні імітування. 

Перераховані вище особливості мультимедіа сприяють розвитку у 
дошкільника здатності до планування, розвитку працездатності, рефлексії, 
самооцінки, абстрактного і наочно-образного мислення, формуванню 
теоретичних і фактичних знань, технічних навичок володіння технологією 
мультимедіа, їх загальної культури та ерудиції у сфері аудіо-візуальної медіа 
продукції. 

Комп’ютер і мультимедіа-ресурси можуть стати не лише потужним 
засобом. Систематичне використання мультимедіа справляє істотний вплив 
на становлення і розвиток дошкільника (як особистості; суб’єкта пізнання, 
практичної діяльності, спілкування, самосвідомості), і, навпаки – формує 
шаблонне мислення, формальне й безініціативне ставлення до діяльності  
[3, с. 196]. 

Мультимедіа як форма подання інформації різних видів, розширює 
можливості організації навчальної діяльності. Мультимедіа ресурси за 
рахунок збільшення частки інформації, представленої у візуальній формі, 
відкривають перед вихователем нові можливості подачі навчального 
матеріалу (кольорові динамічні ілюстрації, звуковий супровід, фрагменти 
«живих» занять) [2, с. 77]. 

У використанні мультимедіа-ресурсів на занятті вихователь отримує 
змогу гнучко змінювати форми навчальної взаємодії з дітьми (зміна 
фронтальних, групових та індивідуальних форм, індивідуалізація навчання на 
основі врахування пізнавального стилю дошкільника, надання дітям 
можливості працювати в індивідуальному темпі). 

Упровадження мультимедіа в навчальний процес не тільки звільняє 
педагога від рутинної роботи в організації занять, а й дає змогу створити 
багатий довідковий та ілюстрований матеріал, представлений у 
найрізноманітнішому вигляді: тексті, графіці, анімації, звукових і 
відеоелементів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
нині активно досліджуються різні аспекти використання мультимедіа в освіті, 
підкреслюється необхідність їх цілеспрямованого і продуктивного 
застосування в освітньому процесі ЗДО. Більшість педагогів і психологів 
відзначають, що сучасні інформаційні технології, у тому числі і мультимедіа, 
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відкривають дітям доступ до нетрадиційних джерел інформації, дозволяють 
реалізувати принципово нові форми і методи навчання, що дозволяють 
підвищити його ефективність. 

Саме у дослідженні дидактичних особливостей використання 
мультимедіа в дошкільній освіті ми і вбачаємо перспективи подальших 
розвідок. 
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Постановка проблеми. Залучення дітей і молоді до здорового способу 
життя (ЗСЖ) визначається на сучасному етапі розвитку суспільства одним із 
пріоритетних напрямів педагогічної роботи, основи якої сприяють 
покращенню здоров’я населення країни. Валеологічна освіта визначається як 
обов’язковий компонент організації освітнього процесу сучасного закладу 
освіти, у тому числі – дошкільного. Першочерговим завданням валеології 
дошкільного дитинства є залучення дітей до основ здорового способу життя 
через формування домірних до віку знань, уявлень, навичок, а також 
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забезпечення сталого інтересу дітей до різних проблем підтримки та 
зміцнення здоров’я.  

Потужним засобом формування в дошкільників основ здорового 
способу життя є рухливі ігри, зокрема – українські народні. Хоча окремі 
питання використання ігор цього виду з метою формування у дітей 
дошкільного віку основ ЗСЖ знайшли відображення у теоретичних 
положеннях і працях методичного характеру, проте практика роботи з дітьми 
потребує продовження розробок у цій галузі, чим зумовлюється актуальність 
даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових працях 
А.Я. Вольчинського, Г.В. Воробей, Л.В. Калуської, І.С. Кліш, С.І. Матвієнко, 
Є.Н. Приступи, А.В. Цьося, А.С. Шевчук розглянуто окремі питання щодо 
використання народних рухливих ігор у роботі з дошкільниками . 

Мета статті: коротка характеристика українських народних рухливих 
ігор як засобу формування у дітей старшого дошкільного віку основ 
здорового способу життя.  

Виклад основного матеріалу. Гра є потужним засобом формування в 
дошкільників основ здорового способу життя. У грі дитина накопичує знання, 
розвиває здібності, формує пізнавальні інтереси, а також вправляється у 
навичках здорового способу життя. Інтерес до ігор також змінюється в міру 
зростання й розвитку організму, в різних вікових групах ЗДО у дітей 
проявляється зацікавленість до ігор певного типу. У валеологічній роботі зі 
старшими дошкільниками використовується широкий спектр ігор, проте 
найпоширенішими є: дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі (естафети, 
народні ігри) та інші види. Інтерес до рухливих ігор пов’язаний, з одного 
боку, із задоволенням біологічної потреби у русі (кінезофілія), а з іншого, із 
прагненням пізнання навколишнього світу, спілкування з іншими людьми.  

Українська народна рухлива гра – найпопулярніший вид рухової 
діяльності дітей, що історично виникла, удосконалювалася багатовіковим 
досвідом та передавалася від покоління до покоління з метою адекватного 
фізіологічного, психологічного, естетичного, морального і соціального 
впливу на природний розвиток дитини, її пристосування до умов 
навколишнього середовища, зміцнення здоров’я [3, с. 10]. 

За народними поняттями рух являє собою джерело життя, а дитина 
символізує цей рух. Тому народні рухливі ігри – один з найдієвіших, і як 
стверджують результати досліджень з історії фізичної культури, найдавніших 
засобів фізичного виховання дітей. За допомогою особливих вправ, що 
складають зміст гри, у дітей формуються необхідні рухові уміння і навички, 
розвиваються м’язи, опорно-руховий апарат, тренується серцево-судинна, 
нервова, дихальна системи організму.  

Ігри тісно пов’язані із національними традиціями, обрядами, звичаями. 
Під час гри дитина виконує певні дії, відтворюючи вчинки конкретної 
людини певного часу, імітує поведінку тварин, птахів, рослин, одержуючи 
необхідний обсяг знань, норм поведінки й моралі. Під час гри дитина має 
певну суб’єктивну свободу. Вона може самостійно (без допомоги дорослих) 
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розподілити ролі, стежити за точністю виконання того чи іншого рухового 
завдання, контролювати один одного тощо. Діти, граючись, переконуються в 
можливості підтримки здоров’я за допомогою руху, вони вчать різні види ігор 
(народні, спортивні, естафетні тощо). 

У контексті цього передбачається, що розвиток тіла (маса тіла, зріст, 
окружність грудної клітки), опорно-рухового апарату, дихальної, серцево-
судинної, центральної нервової системи (тобто головних фізіологічних 
систем) сприятимуть ефективному розвиткові рухових якостей. І навпаки, 
розвиток рухових якостей, у свою чергу, пришвидшує фізіологічні процеси в 
організмі, які створюють умови для розвитку внутрішніх органів і частин тіла 
дошкільника. Таким чином, дитина росте, фізично розвивається, її здоров’я 
формується та зміцнюється.  

В. Г. Скуратівський зазначає, що народні ігри відкривають історію свого 
народу, вчать любити народних героїв, розвивають розумові здібності: «Для 
багатьох дітлахів такі забави були не тільки формою дозвілля, але й своєрідною 
школою, де засвоювалися перші абетки науки» [4, с. 101]. Безперечно, 
вищесказане можна віднести й до засвоєння дітьми науки жити в здоров’ї.  

Гра викликає радісні переживання, задоволення, життєрадісність, 
активність, позитивно впливає на нервову систему і дає певні фізіологічні й 
виховні наслідки. Веселий сміх, бадьорий настрій під час ігор – запорука 
доброго здоров’я. Намагаючись діяти як дорослі, діти дошкільного віку 
задовольняють свою природну потребу в рухах, формують такі базові якості, як 
самостійність, активність, ініціативність, рішучість, відповідальність перед 
ровесниками, забезпечують необхідні емоційні умови для свого всебічного 
розвитку.  

Рухливі ігри ґрунтуються на русі як основі життя людини. При 
використанні ігор цього виду перевага надається іграм з валеологічним 
змістом, в яких дитина може виступити носієм норм здорового способу життя 
(естафетні та спортивні ігри) або своєрідним «рятівником», «помічником» 
дорослого з надання елементарної допомоги тому, хто погано себе почуває: 
сюжетні рухливі ігри («медична сестра», «рятувальник МНС», тощо). 
Дорослий повинен сприяти проявам зацікавленості старших дошкільників у 
самостійному проведенні рухливих ігор в різних формах організації 
життєдіяльності (на прогулянці, у ході фізкультурної паузи, на перепочинку в 
пішому переході, у самостійних іграх у ӀӀ-й половині дня тощо). 

Т. К. Андрющенко розглядає рухливі ігри як вважливий засіб 
формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного 
віку. Саме активна рухова діяльність, на думку дослідниці, є важливим 
чинником ведення дитиною цікавого, здорового й повноцінного життя. Серед 
ряду життєвих навичок, які мають бути не тільки засвоєними дітьми, а й 
усвідомленими ними як такі, що сприятимуть підтримці фізичного здоров’я, 
обов’язковими є рухливі ігри.  

Л. В. Калуська, З. В. Калуський вказують на те, що народні рухливі 
ігри мають використовуватися у практиці роботи з дітьми відповідно до 
реалізації фізкультурно-оздоровчих програм, делегованих Міністерством 
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освіти та науки України, в яких їх використання надається за чіткою, 
продуманою системою роботи, спрямованою на набуття дитиною системи 
знань та умінь у різних сферах життя, у тому числі – щодо збереження 
здоров’я [2, с. 58]. 

Як відомо, в останні роки було МОН України затверджено цілий ряд 
комплексних та парціальних програм розвитку й виховання дитини 
дошкільного віку, в яких питання щодо використання українських народних 
ігор віднайшли належне місце щодо забезпечення рухової активності дитини. 
Проте, у галузі валеології дошкільного дитинства це питання, на нашу думку, 
залишається ще недостатньо розробленим. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Педагогу ЗДО у 
роботі з формування в дітей старшого дошкільного віку основ здорового 
способу життя слід широко використовувати потенціал народних рухливих 
ігор. Він визначається можливістю включення дитини в активну рухову 
діяльність, що гармонійно поєднується з ігровою, навчальною. У процесі цих 
ігор діти набуваються знань про спосіб життя людей в минулому 
(орієнтований на зміцнення здоров’я), визначають для себе важливість руху 
щодо підтримки власного здоров’я тощо. Необхідно спонукати дітей до 
отримання під час спілкування з дорослим додаткової інформації щодо 
доцільності занять спортом, участю в рухливих іграх та, в загальному, 
веденням здорового способу життя. 
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гуманітарного університету. 

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

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти 
в педагогічних дослідженнях вагоме місце займає проблема формування 
самосвідомості, виховання особистості, здатної активно діяти, бути творцем, 
суб’єктом діяльності, відповідальним за її результати. Ключовими елементами, 
що входять у поняття самосвідомості, є самоконтроль, саморегуляція, 
самопочуття, самопізнання, самокритичність, самооцінка. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що в дошкільному 
віці створюються можливості для виховання елементів самосвідомості, 
зокрема самооцінки. Самооцінка є однією з істотних умов, завдяки якій 
індивід стає особистістю. Вона формує в індивіда потребу відповідати не 
тільки рівню оточуючих, але й рівню власних особистісних оцінок. 
Правильно сформована самооцінка виступає не просто як знання самого себе, 
не як сума окремих характеристик, а й як певне ставлення до себе, передбачає 
усвідомлення особистості як деякого стійкого об’єкта. 

Дошкільний вік – початковий період усвідомлення дитиною себе, 
мотивів і потреб у світі людських відносин. Тому важливо у цей період 
закласти основи для формування диференційованої адекватної самооцінки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низка авторів визначає 
самооцінку, як складно структуровану освіту, що робить істотний вплив на 
формування особистості, її діяльність, спілкування, психічне здоров’я 
(У. Джеймс, О. Леонтьєв, М. Лісіна, К. Платонов, К. Рождерс, У. Столін, 
Е. Еріксон). 

Мета статті: виявити педагогічні умови формування самооцінки в 
дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік – яскрава, неповторна 
сторінка життя кожної людини. Саме в цей період починається процес 
соціалізації, встановлюється зв’язок дитини з провідними сферами буття: 
світом людей, природи, предметним світом.  

Інтерес дитини до свого «Я» – до своїх особливостей, можливостей, 
здібностей у кожному віці виявляється по-різному, на кожній стадії життя 
збагачується новим змістом.  

Самосвідомість – складний психічний процес, особлива форма 
свідомості, що характеризується тим, що вона спрямована сама на себе. В 
процесі самосвідомості людина виступає в двох якостях: той, хто пізнає, і 
кого пізнають [2]. 

Важливою стороною самосвідомості і показником досить високого 
рівня її розвитку є формування такого його компонента, як самооцінка. 
Самооцінка – це оцінка людиною самої себе: своїх якостей, можливостей, 
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здібностей, особливостей своєї діяльності. Самооцінка формується в єдності 
двох складників її чинників: раціонального, що відбиває знання людини про 
себе, і емоційного, що відбиває те, як вона сприймає й оцінює ці знання, в 
який загальний підсумок вони складаються. Таким чином, самооцінка 
відбиває особливості усвідомлення людиною своїх учинків і дій, їхніх 
мотивів і цілей, уміння побачити й оцінити свої можливості і здібності [1]. 

Формування самооцінки пов’язане з активними діями дитини, із 
самоспостереженням і самоконтролем.  

Вирішальний вплив на формування самооцінки роблять два фактори: 
відношення навколишніх і усвідомлення самою дитиною особливостей своєї 
діяльності, її ходу і результатів. І це усвідомлення не з’явиться автоматично: 
батькам і вихователям треба вчити дитину бачити і розуміти себе, вчити 
координувати свої дії з діями інших людей, погоджувати свої бажання з 
бажаннями і потребами навколишніх. 

У кожному віковому періоді на формування самооцінки переважно 
впливає та діяльність, що в цьому віці є провідною. Психологічні 
дослідження показують, що самооцінка старших дошкільників ще далеко не 
самостійна, на неї впливають оцінки навколишніх, насамперед оцінки 
вихователя. Те, як оцінює себе дитина, є копією оцінювань її вихователем. У 
дітей, які добре навчаються і гарно поводяться формується, як правило, 
висока, часто завищена самооцінка, в слабких дітей – низька, переважно 
занижена. Однак відстаючі в навчання дошкільники нелегко миряться з 
низькими оцінками їхньої діяльності і якостей особистості виникають 
конфліктні ситуації, що підсилюють емоційну напругу, хвилювання і 
розгубленість дитини. В слабких у навчанні дітей поступово починає 
розвиватися непевність у собі, тривожність, боязкість, вони погано почувають 
себе серед однокласників, насторожено відносяться до дорослого [3]. 

У дошкільний період самооцінка дитини інтенсивно розвивається. 
Вирішальне значення в генезисі самооцінки на перших етапах становлення 
особистості (кінець раннього, початок дошкільного періоду) має спілкування 
дитини з дорослими. Елементи самостійного уявлення про себе починають 
формуватися трохи пізніше. Вперше з’являються вони в оцінці не особистісних, 
моральних якостей, а предметних і зовнішніх. У цьому проявляється 
нестійкість уявлень про інших й про себе поза ситуацією пізнання [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Самооцінка 
дошкільника – це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 
здібностей, якостей та свого місця серед інших людей. Великий вплив на 
формування самооцінки дитини старшого дошкільного віку має гра, 
навчання, трудова діяльність та спілкування з іншими людьми (однолітками, 
дорослими), тому що це основні види діяльності дитини в даному віці і вона 
ними живе, в них розвивається. 
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів 
реформування освіти України, відповідно до Державної національної 
програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закону України «Про освіту», є 
забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 
запровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних 
технологій. На реалізацію цих вимог спрямовані зусилля сучасних вчених і 
практиків, які створюють новітні освітні технологій, впроваджують їх у 
практику роботи закладів дошкільної освіти та вищих навчальних закладів 
[1]. 

Проблема оновлення педагогічної системи є надзвичайно актуальною. 
Інновації відкривають нові можливості для піднесення якості наукових 
досліджень та реального вдосконалення практики. Інноваційна діяльність 
педагогів знаходить своє відбиття у створенні закладів нового типу, в 
розробці і введенні елементів новітнього змісту освіти, нових освітніх 
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стандартів, зміцненні зв’язків практики з наукою, зверненні до світового 
педагогічного досвіду.  

Інноваційна педагогічна діяльність, пов’язана з відмовою від 
відповідних штампів, стереотипів у вихованні, навчанні й розвитку дитини, 
виходить за межі діючих нормативів, створює підґрунтя для особистісно-
творчої, індивідуально спрямованої діяльності педагога [7]. 

Аналіз літературних джерел показав, що науковці приділяють увагу 
впливу інноваційних технологій навчання та виховання на психічний, 
фізичний, розумовий розвиток дітей, на покращення якості освітнього 
процесу. Але мало хто приділяє увагу готовності педагогів до використання 
цих інновацій у роботі. Вихователі вимушені самостійно ознайомлюватися з 
новими педагогічними технологіями, вивчати особливості їх використання в 
освітньому процесі. Саме тому на сьогоднішній день постає актуальною 
проблема запровадження системи роботи з підготовки вихователів до 
ознайомлення їх з ефективними інноваційними технологіями з метою 
подальшого застосування у практиці роботи закладів дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні науковці 
розглядають інновацію в освіті як процес створення, поширення і 
використання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих педагогічних 
проблем, які досі розв’язувались по-іншому (О. Савченко); як комплексний, 
цілеспрямований процес створення, розповсюдження і використання новацій 
(Л. Ващенко); як результат (продукт) творчого пошуку або особи колективу, 
що відкриває принципово нове в науці й практиці, як результат народження, 
формування і втілення нових ідей (В. Паламарчук); як процес оновлення чи 
вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети 
(Л. Даниленко); нововведення, новаторство, створення нового, суспільно 
значущого продукту діяльності людини, який узагальнено характеризується 
двома ознаками: перетворенням явищ, речей, процесів, а також новизною та 
оригінальністю (А. Бурова) [5]. 

Мета статті: здійснити огляд інноваційних технологій навчання та 
виховання, що впроваджуються в освітній процес закладів дошкільної освіти 
України. 

Виклад основного матеріалу. Історично поняття «технологія» (грец. 
techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, вчення) у значенні науки про 
майстерність виникло у зв’язку з технічним прогресом, воно означає 
сукупність знань про способи і засоби обробки матеріалів, мистецтво 
володіння процесом [6]. О. Віноградська у соціальній сфері технологію 
розглядає як сукупність знань способів і засобів впливу на особистість. 
Інноваційність (лат. innovatio – оновлення, зміна) – здатність до оновлення, 
відкритість новому [6, с. 3]. 

На сьогоднішній день існує комплекс варіативних програм, 
рекомендованих до впровадження МОН України, які доопрацьовуються та 
перевидаються, створюються авторські національні програми, з’являються 
педагогічні колективи, що втілюють в життя ідеї М. Монтессорі, С. Русової, 
В. Сухомлинського та інших видатних педагогів. Вони укладають свої 
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статути на основі концепцій цих педагогів та інших інновацій. Вихователям 
надана можливість вибору методик, засобів організації освітньо-виховного 
процесу з дітьми дошкільного віку.  

Більшість українських дошкільних закладів у освітньому процесі 
спираються на педагогічний доробок Софії Русової («Український дитячий 
садок»). Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ЗДО. На її 
думку, принципами побудови українського ЗДО повинні бути: гуманізм, 
демократизм, науковість, національний дух. Їхня реалізація забезпечуватиме 
етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя 
українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури» 
[4]. 

Також популярною є технологія Марії Монтессорі «Будинок вільної 
дитини». Суть технології – створення предметно-просторового середовища, у 
якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та 
задатки. В роботі з дітьми використовуються матеріали, з якими дошкільники 
працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає 
до їхнього використання [4]. 

Значна кількість закладів дошкільної освіти у практику своєї роботи 
включають технологію фізичного виховання дітей М. Єфименка «Театр 
фізичного розвитку та оздоровлення дітей». Згідно з цією технологією, 
фізкультурні заняття проводяться у формі ігрових дійств (горизонтального 
пластичного балету («пластик-шоу»), що поєднує музичність, 
хореографічність, естетичність дійства. Взаємодія дітей реалізується в рамках 
ігрової теми як великої тематичної гри, що триває протягом кількох занять 
[4]. 

Ефективною для розвитку пізнавальної сфери дітей, за оцінками 
вихователів, є технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 
Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого 
рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації використовуються 
завдання, під час розв’язання яких використовують призначені для цього 
засоби; розв’язання яких вимагає певної видозміни об’єкта; розв’язання яких 
приховане серед сотень неправильних; у процесі розв’язання яких об’єкт, що 
вдосконалюється, змінюється повністю та завдання, розв’язання яких 
досягається зміною всієї технічної системи, до якої належить об’єкт, що 
вдосконалюється [4]. 

На заняттях з розвитку мовлення вихователі дошкільних закладів 
використовують схеми-моделі у лексико-граматичній роботі (К. Крутій) та 
для навчання дітей описовим розповідям (Т. Ткаченко). Розвиток у дітей 
словесно-логічного мислення, формування у них вміння користуватися 
основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у 
процесі навчання старших дошкільників. Використання схем при складанні 
описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в 
загальній формі – чим подібні, або чим відрізняються предмети, а 
диференціювати, порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором 
тощо [4]. Не менш популярними у роботі закладів дошкільної освіти України 
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є методика навчання дітей читанню Миколи Зайцева («Кубики Зайцева»), 
методика раннього розвитку Глена Домана, Вальдорфська педагогіка, 
розвиваючі ігри Нікітіних та ін. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши 
літературні джерела, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день в 
практиці роботи дошкільних закладів України не повною мірою 
впроваджуються інноваційні технології. Існує ще багато проблем, що 
потребують інноваційного підходу. 
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Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано інноваційні 
технології навчання та виховання дітей дошкільного віку. Розкрито 
важливість впровадження інноваційних технологій в практику роботи 
дошкільних закладів. 
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Annotation. In the article considered and analyzed the innovative 
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Ткаченко Ганна, 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. Аналіз фізичного стану здоров’я дітей та 
молоді сьогодні є досить невтішним. Близько 35% дошкільнят, учнів, 
студентів мають відхилення у здоров’ї, у 56% дітей незадовільний стан 
фізичної підготовленості, до 10% збільшилась кількість дітей з психічними 
розладами. Порушення постави тіла виявлено у 40% дошкільників, в учнів 
початкових класів – 42%, у випускників шкіл – 70% [2]. Такий фізичний стан 
суспільства спричинений, в основному, екологічними проблемами, соціально-
економічним становищем, прискоренням темпу життя й зростанням 
психологічного та емоційного навантаження на дітей, починаючи з 
дошкільного віку, тощо [5, 6].  

Період дошкільного дитинства є сенситивним для всебічного розвитку 
особистості, саме тому особливу увагу необхідно приділяти дошкільникам. У 
цей період зрозвивається фізичні якості, розумові здібності, формується 
психіка. 

Аналіз літературних джерел показав, що основними засобами 
формування фізичного здоров’я дошкільників виступають заняття з фізичної 
культури, рухливі ігри, дотримання режимних моментів діяльності закладів 
дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою формування 
здорового способу життя, збереження здоров’я дітей та підлітків займалися 
Е. Вільчковський, І. Петренко, Г. Власюк, О. Аксьонова, О. Мельник та ін. [3] 
Аналіз робіт вчених, які займалися питанням фізичного виховання дітей 
(О. Аксьонової, Т. Глушанок, Л. Гримака, Л. Волкової, Е. Вільчковського, 
Н. Денисенко, Ю. Змановського, С. Мартинова, В. Сухарєва та інших) дає 
змогу констатувати, що виконання різних фізичних вправ має здійснюватись 
не лише з метою формування рухових умінь і навичок, а й з метою 
формування, збереження та відновлення здоров’я дітей [2]. М. Єфименко 
наголошував на тому, що для заохочення дітей до виконання будь-яких вправ, 
рухів, педагог має використовувати цікаві технології, створювати ігрову, 
казкову ситуацію на заняттях, під час режимних моментів [4]. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати та перевірити вплив фізичного 
виховання на фізичне здоров’я дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У статуті Всесвітньої організації 
здоров’я (ВООЗ, 1948) здоров’я визначається як «стан повного фізичного, 
психічного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб або 
фізичних дефектів» [2]. Фізичне здоров’я – це рівень росту і розвитку органів 
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і систем організму, основу якого складають морфологічні і функціональні 
резерви, що забезпечують адаптаційні реакції. 

Покращенню фізичного здоров’я сприяє раціональний розподіл 
рухової активності. До ХХІ століття у більшості вітчизняних закладів 
дошкільної освіти увагу приділяли в основному здоров’язбережувальним 
технологіям, але на сучасному етапі впровадження інклюзивної освіти 
оптимізувало розробку та використання технологій формування здоров’я 
дітей. 

За визначенням В. Серікова, технологія в будь-якій сфері – це 
діяльність, що в максимальній мірі відображає об’єктивні закони даної сфери, 
побудована відповідно до логіки розвитку цієї сфери і забезпечує найбільшу 
для даних умов відповідність результату діяльності заздалегідь поставленим 
цілям [3]. Виходячи з цього, можна вважати, що технологія формування 
здоров’я – це діяльність педагога, спрямована на покращення фізичних 
якостей, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей. М. Смірнов дає таке 
визначення здоров’яформуючим технологіям – це все ті ж психолого-
педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів 
культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню і 
зміцненню, формування уявлення про здоров’я як цінність, мотивацію на 
ведення здорового способу життя [3]. 

У практиці роботи закладів дошкільної освіти основним засобом 
збереження та формування фізичного здоров’я дітей є фізичне виховання. 
Фізичне виховання – це організований педагогічний процес, спрямований на 
морфологічне і функціональне удосконалення організму людини, формування 
і поліпшення її основних життєво важливих рухових вмінь, навичок і 
пов’язаних з ними знань. Фізичне виховання в дитячому садку як 
цілеспрямований педагогічний процес здійснюється всією системою 
організаційних форм, які передбачено програмою (щоденні заняття 
фізкультурою, ранкова гімнастика, рухливі ігри та ін.) [1]. 

У своєму дослідженні ми вивчали особливості використання 
технологій формування фізичного здоров’я дітей на базі Глухівського ЗДО 
(ясла-садка) «Фіалка».  

Дошкільний заклад працює за технологією М. Єфименка «Казкова 
фізкультура». Фізінструктор проводить щоранку з дітьми усіх вікових груп 
ранкову гімнастику, організовує заняття з фізичної культури в приміщенні та 
на відкритому повітрі, фізкультурні розваги та свята відповідно до вікових 
особливостей дітей та програмових вимог. Вихователі усіх вікових груп на 
заняттях з інших розділів програми використовують фізкультурні паузи та 
фізкультхвилинки, впродовж дня організовують ігри різної рухливості як у 
приміщенні, так і на прогулянці, після денного сну проводять гігієнічну 
гімнастику пробудження, загартовувальні процедури (ходьба по килимку 
здоров’я, масаж ступнів ніг, умивання холодною водою тощо). 

Усі форми фізичного виховання проводяться відповідно до технологій 
М. Єфименка. Фізінструктор, вихователь вікової групи створюють казкову 
ситуацію для заохочення дітей до рухової активності. За рахунок створення 
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таких умов, впродовж усього заняття з фізичної культури у дітей піднесений 
настрій, підтримується їхня рухова активність, дошкільники не стомлюються. 

Провівши бесіду з дітьми старшої групи «Сонечко», які систематично 
відвідують дошкільний заклад, було виявлено, що у 17 (85%) дітей із 20 
улюбленим є заняття з фізичної культури, лише 2 (10%) дітей із 20 
систематично не бажають робити зарядку у дошкільному закладі. Це свідчить 
про те, що за 3,5-4 роки у дітей сформувався інтерес до рухливого способу 
життя завдяки використанню технології М. Єфименка «Казкова фізкультура». 

За даними особових справ дітей (листка здоров’я) відповідної групи, до 
дошкільного закладу вступило 23 дитини (88,5%) з 1 групою здоров’я, 3 
дитини (11,5%) – з 2 групою здоров’я. На момент дослідження у групі 
навчається 25 дітей (96,2%) з 1 групою здоров’я і 1 дитина (3,8%) – з другою. 
Це свідчить про те, що фізичне виховання на основі технології М. Єфименка є 
вдалим засобом формування фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши 
літературні джерела та провівши дослідження на базі закладу дошкільної 
освіти, можна зробити висновок, що фізичне виховання є ефективним 
засобом формування фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. 
Використання технології М. Єфименка робить цікавішим процес рухової 
діяльності дітей (заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, гігієнічна 
гімнастика пробудження). Покращення фізичного здоров’я дошкільників 
призводить до покращення всебічного розвитку, здоров’я загалом. 
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Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано проблему 
використання фізичного виховання, як засобу формування фізичного здоров’я 
дітей дошкільного віку у практиці роботи закладів дошкільної освіти. 
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Досліджено і описано вплив фізичного виховання (за технологією М. Єфименка) 
на стан здоров’я дітей старшої групи «Сонечко» Глухівського ДНЗ (ясла-
садка) «Фіалка». 

Ключові слова: здоров’я, фізичне здоров’я, технологія, 
здоров’яформуючі технології, фізичне виховання. 

Annotation. In the article considered and analyzed the problem of using 
physical education as a means of forming the physical health of preschool children 
in the practice of pre-school establishments. Investigated and described the impact 
of physical education (by technology of Efimenko M.) health of children older 
group «Sonechko» preschool (kindergarten) «Fialka» of Hlukhiv. 

Key words: health, physical health, technology, healthforming technology, 
physical education. 

 
 

ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВИХ ВЗАЄМИН СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЬОВИХ ІГОР 
 

Токаренко Маргарита, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Науковий керівник: Т. О. Пономаренко, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Однією із нагальних потреб сучасного 
українського суспільства є підвищення стану суспільної моралі, що залежить 
від рівня морального розвитку й прояву моральності кожної людини. Тож 
виникає необхідність забезпечити дієве й відповідне до вимог сучасного 
українського суспільства моральне виховання молодого покоління, 
починаючи з дошкільного віку. 

У Державному стандарті дошкільної освіти, яким є Базовий компонент 
дошкільної освіти, зазначено, що до провідних засад сучасної освіти дітей 
дошкільного віку належить надання пріоритету соціально-моральному 
розвитку особистості [2]. Тобто, актуальним є формування в дошкільників 
моральних знань, свідомості й самосвідомості, звичок, культивування 
моральної поведінки, розвиток моральних почуттів. Відповідно, слід подбати 
про формування в дошкільників доброзичливих взаємин.  

Отже, ґрунтуючись на вищезазначеному, вважаємо можливим 
констатувати, що проблема формування доброзичливих взаємин дітей 
дошкільного віку має велику соціальну значущість у сучасному українському 
соціумі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні 
засади морального виховання дошкільників досліджуються різнобічно в 
таких аспектах: через призму особистісного зростання людини в період 
дошкільного дитинства (І. Бех [3], О. Кононко); з’ясування основних 
тенденцій морального розвитку дітей дошкільного віку – формування 
моральних емоцій і почуттів (О. Кульчицька); визначення балансу між 
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моральною свідомістю та самосвідомістю (О. Галян); стимулювання 
відповідного ставлення до моральних цінностей, причини можливих 
порушень моральних імперативів (О. Дяченко).  

Доведено, що в період дошкільного дитинства дитина стає суб’єктом 
власної життєдіяльності, починає усвідомлювати моральні цінності, 
підкорятися власним бажанням і прагненням, ураховуючи вимоги інших 
(В. Котирло, Ю. Приходько). В науковій літературі представлено ряд 
розробок щодо формування в дошкільників моральних якостей як 
інтегральної єдності та взаємодії моральної свідомості, поведінки, відносин, 
почуттів і переживань дитини (Н. Мельникова). 

Ігрова діяльність як провідна діяльність дітей дошкільного віку 
досліджувалась у психологічних і педагогічних роботах К. Грооса, З. Фрейда, 
С. Холла, М. Монтессорі, Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Запорожця, 
О. Леонтьєва та ін. Результати аналізу наукової літератури дають можливість 
констатувати наявність дослідження проблем розвитку ігрової діяльності в 
ранньому віці (Ф. Фрадкіна, С. Новосьолова); розвитку гри як діяльності 
(Н. Пантіна, Н. Михайленко, Н. Короткова); формування дитячих взаємин у 
грі (О. Усова, Л. Артемова, Р. Іванкова, В. Воронова, Т. Маркова, 
К. Щербакова); виховання моральних якостей в ігровій діяльності 
(Р. Жуковська, В. Нечаєва, О. Булатова, А. Матусик, Г. Григоренко) [4]. 

Отже, аналіз наукових джерел з проблеми морального виховання 
дошкільників засвідчує, що проведені дослідження значно збагатили 
уявлення про генезис морального розвитку в дошкільному віці, про зміст та 
особливості морального виховання дошкільників в ігровій діяльності. 
Водночас залишається актуальним вивчення питання щодо формування 
доброзичливих взаємин старших дошкільників на засадах використання 
сюжетно-рольових ігор. 

Тож мета статті полягає у визначенні актуальності проблеми 
формування доброзичливих взаємин дітей старшого дошкільного віку на 
засадах використання сюжетно-рольових ігор; розробці наукового апарату 
дослідження; окресленні досліджень і публікацій, що свідчать про наявність 
наукової бази для вирішення досліджуваної проблеми; уточненні сутності 
основного поняття дослідження «доброзичливі взаємини старших 
дошкільників». 

Виклад основного матеріалу. Мета нашого дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних 
умов ефективного формування доброзичливих взаємин старших 
дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор. Об’єктом 
дослідження є процес формування доброзичливих взаємин дітей старшого 
дошкільного віку на засадах використання сюжетно-рольових ігор. 
Предметом дослідження визначено сюжетно-рольові ігри як засіб 
формування доброзичливих взаємин у дітей старшого дошкільного віку. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективне 
формування доброзичливих взаємин старших дошкільників можливе за умов 
створення в дошкільному навчальному закладі належного розвивального 
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середовища для формування доброзичливих взаємин у дітей старшого 
дошкільного віку; збагачення змісту сюжетно-рольових ігор; розвитку ігрової 
творчості старших дошкільників. 

Відповідно до мети, об’єкту, предмету та гіпотези дослідження 
сформульовано завдання дослідження: дослідити теоретичні та методичні 
засади розвитку формування доброзичливих взаємин у дітей старшого 
дошкільного віку на засадах використання сюжетно-рольових ігор; виявити 
рівні та особливості сформованості доброзичливих взаємин у дітей старшого 
дошкільного віку; визначити педагогічні умови ефективного формування 
доброзичливих взаємин старших дошкільників на засадах використання 
сюжетно-рольових ігор; розробити, обґрунтувати й експериментально 
перевірити методику формування доброзичливих взаємин у дітей старшого 
дошкільного віку на засадах використання сюжетно-рольових ігор. 

Словник української мови тлумачить доброзичливість як моральну 
якість, притаманну доброзичливій людині. Доброзичлива людина – та, яка 
зичить людям добра, співчутливо ставиться до інших, дбає, піклується про 
них, виражає до них добре ставлення, прихильність, приязнь. Поняття 
«взаємини» трактується як взаємні стосунки між ким-небудь [1]. 
Доброзичливість – ставлення до людини, орієнтоване на сприяння її благу, на 
здійснення добра. Суб’єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, 
симпатії, співчутті. З моральної точки зору доброзичливість є обов’язком 
людини стосовно всіх людей. вимога доброзичливості визначається мораллю 
рівності людей і правом кожної людини на повагу.  

Виховання первинних моральних якостей у дошкільників є насущною 
проблемою суспільного характеру. Основним простором вияву моральних 
якостей виступають доброзичливі взаємовідносини. Доброзичливість – 
фундаментальне моральне поняття, що характеризується готовністю і здатністю 
особистості свідомо слідувати добру. Доброзичливість проявляється в 
особистісних взаєминах, які набувають дедалі більшої значущості. Дитина 
навчається рахуватися з думкою інших, співчувати та турбуватися, 
домовлятися і поступатися, співпереживати й ставити себе на місце ровесника.  

Отже, основуючись на вищевизначеному, вважаємо можливим 
схарактеризувати сутність основного поняття нашого наукового дослідження 
«доброзичливі взаємини старших дошкільників» як взаємини, що виникають, 
існують між старшими дошкільниками на засадах турботи про потреби, 
запити і бажання однолітків, на основі проявів уважності до їхніх проблем, 
інтересів; співчуття до них, готовності прийти на допомогу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проблема формування доброзичливих взаємин старших дошкільників на 
засадах використання сюжетно-рольових ігор 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 досліджуваних взаємин дітей старшого дошкільного віку в 
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умовах закладу дошкільної освіти. 
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Анотація. Визначено актуальність проблеми формування 
доброзичливих взаємин дітей старшого дошкільного віку на засадах 
використання сюжетно-рольових ігор; розроблено науковий апарат 
дослідження; окреслено дослідження та публікації, що свідчать про 
наявність наукової бази для вирішення досліджуваної проблеми; уточнено 
сутність основного поняття дослідження «доброзичливі взаємини старших 
дошкільників». 

Ключові слова: доброзичливі взаємини,сюжетно-рольові ігри, діти 
старшого дошкільного віку. 

Annotation. The article deals with the problem of forming the benevolent 
relations of the senior preschool age children on the basis of the use of role-playing 
games; the scientific value of research is worked out; the article presents research 
and publications that testify about scientific base for the decision of the investigated 
problem; the study focuses on the basic concept «the benevolent relations of the 
senior preschool age children». 

Key words: benevolent relationships, role-playing games, children of the 
senior preschool age. 

 
 

АНАЛІЗ НАУКОВОГО ФОНДУ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ 
ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

«МОВЛЕННЄВА ОСОБИСТІСТЬ» 
 

Томіліна Анна, магістрантка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Становлення України як демократичної 
держави, входження її до єдиного європейського простору зумовлюють 
прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної 
освіти. За умов глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної 
освіти, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, 
що визначає поступальний рух суспільства. У новій редакції «Базового 
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компонента дошкільної освіти» виокремлено освітню лінію «Мовлення 
дитини», яка передбачає формування в дітей різних видів мовленнєвої і 
комунікативної компетенцій, які в сукупності спрямовані на формування 
мовленнєвої особистості дитини – випускника закладу дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах є предметом досліджень багатьох 
вчених: А. Алексюка, Б. Андрієвського, Л. Артемової, І. Беха, В. Бондаря, 
Г. Бєлєнької, О. Богініч, І. Зязюна, Л. Загородньої, М. Лещенко, 
М. Машовець, О. Мороз, Н. Ничкало, В. Орлова, Л. Петухової, В. Рибалка, 
Л. Хомич та ін.  

Суттєвим є внесок у розробку концептуальних положень фахової 
підготовки майбутніх вихователів таких науковців як Л. Артемова, А. Богуш, 
Н. Гавриш, М. Головко, В. Кузь, Т. Поніманська, О. Проскура та ін.  

Феномен «мовленнєва особистість» становить істотний інтерес для 
дошкільної лінгводидактики. У цьому руслі здійснювалися дослідження 
А. Богуш (формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного 
віку), Л. Калмиковою (технології формування мовленнєвої особистості), 
О. Трифоновою і О. Кисельовою (формування мовленнєвої особистості 
старших дошкільників засобами українського фольклору), О. Трифоновою 
(формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку).  

Мета статті: здійснити аналіз наукового фонду дошкільної 
лінгводидактики щодо тлумачення феномену «мовленнєва особистість». 

Виклад основного матеріалу. Так, А. Богуш визначає мовленнєву 
особистість дошкільника як активного, ініціативного мовця, відкритого для 
спілкування, який легко і невимушено вступає у спілкування з дітьми і 
дорослими; застосовує мовні і немовні засоби виразності, володіє формулами 
мовленнєвого етикету, має розвинуті комунікативні здібності і достатній 
рівень розвитку рідного мовлення [3, с. 46]. Ученою було визначено критерії, 
якими виступили такі види мовленнєвої компетенції: 1) фонетична (із 
показниками правильна вимова звуків, розвиток фонематичного слуху, 
виразність мовлення), лексична (з показниками: словникове багатство, 
розуміння семантики слів), граматична (морфологічна правильність 
мовлення, синтаксична будова мовлення, наявність оцінно-контрольних дій), 
діамонологічна (вміння будувати діалог з партнером, зв’язні висловлювання 
репродуктивного характеру, зв’язні висловлювання творчого характеру), 
комунікативна (наявність формул мовленнєвого етикету, ініціативність 
спілкування) сформованості мовленнєвої особистості випускника 
дошкільного закладу. 

Формуванню мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного 
віку сприяли такі визначені А. Богуш педагогічні умови: комунікативно-
мовленнєва спрямованість навчання; мотивація мовленнєвої діяльності; 
занурення дітей в активну комунікативно-мовленнєву діяльність (навчально-
пізнавальну, навчально-мовленнєву, художньо-мовленнєву, театрально-
ігрову, комунікативну); комплексний підхід до розвитку мовлення і навчання 
мови [3, с. 71–73]. 
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Психологічне дослідження мовленнєвої особистості дошкільника було 
здійснено Л. Калмиковою. За словами вченої, мовленнєва особистість 
старшого дошкільника – це суб’єкт мовленнєвої комунікації і мовленнєвої 
діяльності, здатний до опосередкованої мовленнєвої поведінки (дії, вчинки, 
що спрямовуються правилами, нормами кодифікованої мови і мовленнєвого 
спілкування) із соціальними за походженням і смислом мотивами, до 
свідомого керівництва власною мовленнєвою поведінкою на тлі усвідомлених 
мовленнєвих мотивів-цілей; як суб’єкт із мовною свідомістю і мовною 
самосвідомістю, що починає формуватися саме в цьому віці [1, с. 181].  

Задля формування мовленнєвої особистості дошкільника Л. Калмикова 
пропонує використовувати такі технології, як «прийом сугестопедії», 
«діанетики», «навіювання», різні форми психотерапевтичного впливу 
(казкотерапія, ігрова терапія, природотерапія, арттерапія тощо), соціально-
психологічні тренінги. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
мовленнєву особистість дитини старшого дошкільного віку, за визначенням 
О. Трифонової, розуміємо як інтегративну якість суб’єкта, у якого сформовані 
всі види мовленнєвої (фонетична, лексична, граматична, діалогічна, 
монологічна), художньо-мовленнєвої (театрально-ігрова, когнітивно-
мовленнєва, виразно-емоційна, поетично-емоційна, оцінно-емоційна, 
літературна) та комунікативної (мовленнєва-комунікативна, комунікативна) 
компетенцій і який володіє мовними концептами, що віддзеркалюють його 
мовленнєву картину світу, вміє вільно самовиражатись у різних 
комунікативно-мовленнєвих ситуаціях [2]. 

Перспективними вважаємо напрямки дослідження, пов’язані з 
обґрунтуванням експериментальної методики лінгводидактичної підготовки 
майбутніх вихователів до виховання мовної особистості дитини-дошкільника. 
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ФІТБОЛ-АЕРОБІКА В ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Трунова Ірина, 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. На сучасному етапі розвитку України як 
європейської держави однією з найважливіших проблем є збереження та 
зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Від стану здоров’я залежить 
благополуччя і розвиток суспільства, а охорона і зміцнення здоров’я дітей є 
першочерговим завданням навчально-виховного процесу. Однак в останні 
десятиріччя спостерігається помітна тенденція до погіршення здоров’я дітей. 
За даними офіційного сайту Міністерство охорони здоров’я України в останні 
роки зростає кількість абсолютно здорових дітей дошкільного віку знизилась 
з 25% до 14%. Педагоги не на достатньому рівні володіють теоретичними 
знаннями та практичними уміннями щодо сучасних здоров’язбережувальних 
технологій в педагогічному процесі. Основні завдання будуть вирішені 
завдяки введенню сучасних здоров’язбережувальних технологій в навчально-
виховний процес дошкільних закладів, а саме фітбол-аеробіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання необхідності 
впровадження здоров’язбережувальних технологій у дошкільному 
навчальному закладі докладно представлена у сучасних дослідженнях 
українських та зарубіжних вчених : Н. Ф. Денисенко (2004); Л. М. Волошина 
(2006); О. Л. Богініч (2008); О. П. Івахно (2008); Л. В Гаращенко (2011). 
Авторські опрацювання здоров’язбережувальних технологій представлені у 
працях Н. М. Букрєєва (2007); А. М. Мітяєва (2008); Н. І. Семенова (2008); 
В. М. Єфімова (2010); Е. С. Вільчковського (2010).  

Мета статті: обґрунтувати впровадження сучасної 
здоров’язбережувальної технології фітбол-аеробіки у оздоровчо-освітній 
процес дошкільного навчального закладу.  

Виклад основного матеріалу. До сучасних здоров’язбережувальних 
технологій фізичного виховання дітей дошкільного віку відноситься фітбол-
аеробіка. Вправи на фітболах особливо впливають на організм і викликають 
емоційне задоволення у дітей старшого дошкільного віку. У ході виконання 
вправ на фітболах важливо звернути увагу на правильну поставу дітей: 
дитина повинна сидіти посередині, в центрі фітбола, спина пряма, голова 
трохи піднята, руки на поясі, ноги впираються в підлогу всією ступнею, 
ступні паралельні один одному або трохи розведені в сторони, гомілка ноги 
не натикається з фітболом, між гомілкою і стегном повинен бути прямий кут. 
Після того як дитина навчилися правильно сидіти на фітболах, можна 
розучувати комплекс вправ [2]. 
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На фітболах діти можуть займатися з народження (2-тижневого віку). 
Правильно організовані заняття та підібрані вправи з фітболами для дітей 
старшого дошкільного віку приносять велику користь. Особливість фітбол-
аеробіки полягає в тому, що для занять не існує жодних протипоказань. 
Фітбол має такі властивості: колір, розмір, запах та його особлива пружність, 
може бути не тільки різний за розміром, але й кольором [1].  

Фітбол-аеробіка має фізкультурно-оздоровче значення, яке 
підтверджено передовим досвідом спеціалізованих корекційно-оздоровчих та 
реабілітаційних центрів всього світу. Під час виконання вправ за допомогою 
коливань та амортизаційної дії фітбола покращується кровообіг, обмін 
речовин, мікродинаміку в хребетному стовбурі та внутрішніх органах, що 
допомагає розслабленню, корекції лордозів і кіфозів у дитини [3]. 

Комплекси вправи фітбол-аеробіки допомагають лікувати такі 
захворювання як сколіоз, остеохондроз та неврастенія. Під час занять з 
фітбол-аеробіки з дітьми дошкільного віку вирішуються такі завдання: 
розвиток рухових якостей; розвиток та вдосконалення координації і 
рівноваги; зміцнення м’язового корсета; формувати навичку правильної 
постави; поліпшувати психоемоційний стан та стимулювати нервово-
психічний розвиток; удосконалювати моторику рук та мовлення; 
пристосувати організм дитини до виконання фізичного навантаження [4].  

Упровадження фітбол-аеробіки в систему фізкультурно-оздоровчої 
роботи з дітьми дошкільного віку варто починати з розробки комплексів 
вправ з фітболами. Поступово ці комплекси вправ слід використовувати під 
час занять з фізичної культури і закріплювати їх виконання під час ранкової 
гімнастики. На початковому етапі доцільно проводити індивідуальну роботу з 
дітьми: кожній дитині надається можливість самостійно ознайомитися та 
погратися з фітболом. Наступний етап навчання дітей вправам на фітболах – 
самостійно сідати на фітбол та утримувати рівновагу на ньому: при сидінні 
коліна мають бути розміщені на рівні стегон, сидіти стійко і впевнено, не 
провалюючись. Правильне сидіння на фітболі сприяє не лише ефективності, а 
й безпеці виконання вправ. Займаємося з дітьми підгрупами не більше 4-5 хв, 
поступово збільшуючи тривалість виконання вправ до 20-25 хв залежно від 
вікових, рухових та індивідуальних особливостей дітей. Перед початком 
заняття робимо вологе прибирання, провітрюємо приміщення, діти одягнені 
легко [2].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання в 
дошкільному навчальному закладі здоров’язбережувальної технології, 
фітбол-аеробіки, сприяє оптимізації рухового режиму дошкільника, 
системному підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного 
життя і мотивації щодо здорового способу життя.  
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Анотація. У статті проаналізовано особливості впливу занять 
фітбол-аеробікою на організм дітей старшого дошкільного віку. Фітбол-
аеробіка дозволяє покращити оздоровчо-освітній процес у дошкільному 
навчальному закладі, сприяє злагодженому розвитку всієї опорно-рухової 
системи, зміцненню всіх груп м’язів; заняття з фітбол-аеробіки поліпшують 
роботу дихальної та серцево-судинної системи, нормалізують обмін речовин 
та інтенсивність процесів травлення, збільшують витривалість і 
зміцнюють організм в цілому. 

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, 
здоров’язбережувальна технологія, фітбол-аеробіка, стан здоров’я. 

Annotation. In the article features of impact fitball aerobics lessons on 
senior preschool children’s organism was analyzed. Fitball aerobics lessons improve 
health and educational process in preschool institutions, promotes coherent 
development of the whole musculoskeletal system, strengthen all muscle groups; 
improve the respiratory and cardiovascular system, normalize metabolism and 
intensity of the digestive system, increase endurance and enhance the body at all.  

Key words: children of senior preschool age, healthkeeping technology, 
fitball-aerobics, state of health. 
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педагогічного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник: С. М. Івах, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної. 

 

Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної нами проблеми 
обумовлена концептуальним положенням сучасної теорії дошкільного 
виховання, спрямованого на своєчасне використання потенційних 
неповторних можливостей розвитку особистості кожної дитини, становлення 
її духовного, психічного та фізичного здоров’я вже на етапі дошкільного 
дитинства. Ці завдання знайшли відображення в Конституції України, 
Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», у Базовому 
компоненті дошкільної освіти. 
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У період від народження до семи років закладаються основи 
оволодіння в подальшому спеціальними знаннями, уміннями й навичками, 
опанування різними видами діяльності. Період раннього дитинства є одним з 
найважливіших і критичних етапів розвитку дитини. Самостійна предметна 
діяльність, розвиток мовлення та система соціальних контактів сприяють у 
цей віковий період формуванню таких психологічних категорій, як творча 
активність, мислення й самосвідомість. Саме у віці від 1 до 3 років 
закладаються основи рухової активності дитини, індивідуальні стилі 
виконання тих або інших рухових дій, що надалі визначають їх красу, 
ефективність та доцільність, тож фізичний розвиток дитини раннього віку є 
пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального 
закладу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі фізичного 
виховання дошкільників присвячено багато досліджень фахівців різних 
галузей: медиків, педагогів, психологів. Серед українських науковців 
заслуговують на увагу дослідження О. Богініч [1], А. Бурової, С. Білоусової, 
Е. Вільчковського [2], О. Дубогай, О. Долинної [3], М. Єфименка [4], 
Н. Кулик [5], М. Тітенко [6], В. Шавровської, у яких визначаються 
методологічні підходи до розв’язання проблем фізичного виховання 
дошкільників. Однак, спостерігається певна обмеженість наукових праць та 
методичних посібників, у яких би розглядалися питання розвитку рухової 
сфери, і, зокрема, моторики, дітей раннього віку.  

Практична значущість та недостатня розробленість питання фізичного 
виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти на основі 
активізації й контролю функціональних систем організму, що забезпечують 
ефективність рухової активності, зумовили вибір нами теми наукової 
розвідки, метою якої є висвітлення системи роботи з розвитку моторики в 
дітей раннього віку. 

Виклад основного матеріалу. Ранній вік – це період швидкого 
формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів. Вчасно 
розпочате й правильно здійснюване виховання дітей раннього віку є 
важливою умовою їхнього повноцінного морального, інтелектуального та 
фізичного розвитку. Науковцями доведено, що в ранньому віці рух є 
біологічною потребою дитини. Рівень задоволення цієї потреби багато в чому 
визначає характер зростання й розвитку дитячого організму. Так, рівень 
обмінних процесів і енергія формування органів і систем у період від 1 до 3-х 
років прямо залежить від обсягу й інтенсивності рухової активності, водночас 
у перші три роки прослідковується позитивний вплив і тісний взаємозв’язок 
активного фізичного розвитку на психічні та розумові якості дитини як 
майбутньої особистості. 

Зазначимо, що метою формування моторної сфери дітей раннього віку 
є формування життєво важливих рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння тощо), 
розвиток рухових реакцій, уміння орієнтування в просторі (оптико-моторні 
здібності); формування координаційних здібностей (розвиток точності й 
рівноваги); розвиток фізичних якостей (швидкості, сили й гнучкості). 
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Відповідно до уявлень про психологічну структуру рухової діяльності, 
дана навичка формується в тісній залежності від наступних чинників: зорового 
сприйняття; фізичної активності; зорово-моторної координації [5, с. 367]. 

У процесі організації рухової активності дітей раннього віку дієвими є 
такі форми роботи як: фізкультурні заняття в залі та на повітрі, ритмічна 
гімнастика, пальчикова гімнастика, фізкультурні розваги, елементи музично-
ритмічних композицій, ігрові композиції з вправами для пальчиків з 
речитативами, фізкультурні свята, фізкультхвилинки, рухливі ігри з 
предметами (м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками, обручами), ігри 
на орієнтування в просторі, на розвиток окоміру, рухливі ігри на повітрі, ігри 
на розвиток координації рухів (лазіння, подолання перешкод, дії із 
предметами) [3, с. 15]. 

Важливо, щоб фізкультурні заняття для дітей раннього віку 
обов’язково мали свій сюжет, носили інтегрований характер та дозволяли 
здійснювати зв’язок із пізнавальними процесами. Заняття потрібно будувати 
на основі індивідуально-диференційованого підходу як системоутворюючого 
засобу оздоровлення дітей, що дасть змогу кожній дитині виконувати вправи 
абсолютно правильно, з огляду на її особливості, звертати увагу на якість 
виконання. Більше того, це дасть можливість у старшому віці освоювати 
швидше складні види основних рухів. Стимулом для рухової діяльності дітей 
раннього віку можуть слугувати іграшки (наздожени м’яч, доповзи до 
грибочка, піймай зайчика тощо) [2, с. 6]. 

У всіх видах рухової діяльності потрібно використовувати вправи на 
розвиток дихання, адже правильне дихання стимулює роботу серця, 
головного мозку й нервової системи, сприяє вмінню керувати собою. Слід 
пам’ятати і про емоційне забарвлення занять, адже позитивні емоції, емоційно 
насичена діяльність стимулює бажання дітей займатися руховою діяльністю. 
Зауважмо, це стосується навіть інертних, малоактивних дітей. 

У процесі освоєння дітьми основних видів рухів особливу увагу 
потрібно звертати увагу на поставу, правильне положення тіла, голови, 
збереження рівноваги, що своєю чергою сприяє формуванню точної рухової 
навички, розвитку рухової пам’яті. 

Для розвитку дрібної моторики в ігровій діяльності необхідно 
використовувати пальчикові ігри, ліплення, ігри з піском, сипучими 
предметами (крупа, ґудзики, жолуді), проводити гімнастику для пальців і 
кистей рук, вправи із дрібними й сипучими матеріалами, ігрові завдання на 
застібання й розстібання різних видів застібок, шнурівки.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
ефективність системи роботи з розвитку рухової активності дітей раннього 
віку забезпечить єдність оздоровчої та виховної роботи (тісний взаємозв’язок 
фізичного і психічного розвитку); індивідуальний підхід до дитини; 
урахування вікових особливостей і можливостей дітей; своєчасне формування 
навичок самостійності та їх ускладнення; формування психологічної 
готовності дітей до виконання вимог дорослого; створення позитивного 
емоційного настрою на заняттях у групі; організація та дотримання 
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гігієнічних вимог фізичного виховання, забезпечення необхідним 
обладнанням; використання ігрової діяльності, яка забезпечує перехід 
реальних дій у внутрішній план; спільна діяльність вихователя з дітьми. 
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Анотація. У статті наголошено на важливості раннього віку у 
формуванні всіх властивих людині психофізіологічних процесів; показано 
вплив активного фізичного розвитку на психічні та розумові якості дитини 
як майбутньої особистості. Виокремлено форми та методи роботи щодо 
розвитку моторики дітей раннього віку (фізкультурні заняття в залі та на 
повітрі, ритмічна гімнастика, пальчикова гімнастика, фізкультурні розваги, 
рухливі ігри з предметами, ігри на орієнтування в просторі, рухливі ігри на 
повітрі, ігри на розвиток координації рухів) та визначено вимоги щодо їх 
проведення. 

Ключові слова: діти раннього віку, моторика, психофізіологічні 
процеси, рухова активність. 

Annotation. The article emphasizes the importance of early age in the 
formation of all psychophysiological processes inherent in a person; shows the 
influence of active physical development on the mental and mental qualities of the 
child as a future individual. The forms and methods of work on the development of 
the motility of children of early age (gym classes in the hall and in the air, rhythmic 
gymnastics, fingernail gymnastics, physical culture activities, mobile games with 
objects, orienteering games in space, mobile games in the air, games on the 
development of coordination of movements) and the requirements for their conduct 
are defined. 

Key words: children of early age, motor skills, psycho-physiological 
processes, motor activity. 
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В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Хмельницька Любов, студентка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

Науковий керівник: О. С. Коржук, старший викладач кафедри 
методик та технологій дошкільної освіти. 

 

Постановка проблеми. Початок відвідування дитиною раннього віку 
закладу дошкільної освіти – дуже напружений період, який передбачає її 
включення в нову соціальну ситуацію, вимагає перебудови системи стосунків 
з оточуючими людьми. Процес адаптації до нових умов через низку обставин 
– вікових особливостей, стану здоров’я, типу нервової системи, стилю 
виховання, рівня розвитку ігрових, комунікативних навичок тощо – у різних 
дітей відбувається по-різному. Одні діти легко налагоджують контакти з 
іншими дітьми і дорослими, пристосовуються до нових вимог, режиму, 
процес адаптації у них проходить легко і безболісно. У інших зміна 
соціальних стосунків, умов життєдіяльності викликають значні труднощі, 
дитина стає неспокійною, примхливою, замкнутою тощо. У зв’язку з цим, 
проблема організації адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти 
є актуальною та потребує ґрунтовного вивчення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій доводить, що з боку 
науковців та практиків наявний стійкий інтерес до вивчення питання 
полегшення процесу адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної 
освіти, створення належних умов для максимальної реалізації дитячого 
потенціалу та пошуку гуманних форм взаємодії дитини і дорослого. Саме це і 
є основними завданнями педагогічного супроводу та підтримки дітей 
раннього віку в процесі їхнього пристосування до умов закладу дошкільної 
освіти. Увага педагогів до розв’язання проблеми адаптації дитини до ЗДО 
відображена у наукових працях сучасних вітчизняних учених (Т. Гурковської, 
Т. Жаровцевої, Н. Захарової, А. Кожиної, О. Кононко, О. Кульчицької, 
Т. Науменко, В. Оржеховської, Л. Стреж та ін.). 

Метою статті є висвітлення особливостей адаптації дітей раннього 
віку в закладі дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Заклади дошкільної освіти першими 
відкривають перед дитиною світ соціально-суспільного життя. Заклад 
дошкільної освіти разом із родиною бере на себе функції виховання та 
формування особистості, сприяє гармонійному розвитку дитини для 
полегшення або нівелювання стресової ситуації у процесі адаптації. 

Період звикання дітей раннього віку до ЗДО – складна проблема. Від 
того, як швидко дитина звикне до нового розпорядку дня, до нових дорослих і 
однолітків, залежать її фізичний і психічний розвиток, подальше 
благополучне перебування в дитячому садку та виховання в родині. 

На початку відвідування закладу дошкільної освіти у малюків 
відбувається зміна стереотипів: зі знайомого домашнього середовища дитина 
потрапляє у абсолютно новий, незвичний освітній простір. Необхідність 
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дотримання режиму дня, нові вимоги з боку вихователя, постійний контакт з 
однолітками, абсолютно інша обстановка, стиль спілкування – стають для 
дошкільника джерелом стресових ситуацій. Вікова незрілість системи 
адаптаційних механізмів дітей призводить до психічного напруження, 
відбуваються порушення в поведінці, фізіологічних процесах, емоційному 
стані [4, c. 328]. 

Для адаптаційного періоду є характерними емоційна напруженість, 
занепокоєння або загальмованість. Дитина часто плаче, прагне до контакту з 
дорослими або, навпаки, роздратовано відмовляється від нього, уникає 
однолітків. Таким чином, її соціальні зв’язки виявляються порушеними. 
Емоційне неблагополуччя позначається на сні, апетиті. Розлука і зустріч з 
рідними відбуваються протікають часом дуже бурхливо, екзальтовано: 
дитина не відпускає від себе батьків, довго плаче після того, як залишається у 
групі без них. Змінюється її активність і у ставленні до предметного світу: 
іграшки залишають дошкільника байдужим, інтерес до оточуючого світу 
знижується. Падає рівень мовної активності, скорочується словниковий запас. 
Загальний пригнічений стан, інфікування чужою вірусною флорою є 
реактивність організму, що призводить до частих хвороб [1, c. 115]. 

З першого дня перебування дитини в закладі дошкільної освіти 
вихователь повинен активно працювати з сім’єю, щоб полегшити адаптацію 
дошкільнка. Працювати буде легше, якщо педагог дізнається від батьків, про 
особливості поведінки дитини вдома, про її звички й уподобання, 
індивідуальні характеристики. Важливо, щоб мама відчула: вихователь 
опікується не взагалі дітьми, а бачить серед них її конкретну дитину й 
готовий брати до уваги всі її особисті відмінності [2, c. 7]. 

У період адаптації дуже важливо виявляти максимум терпіння до будь-
якого з прохань і навіть вередувань дитини й заслужити її довіру, це – 
основне завдання вихователя. Допомагають дітям впоратися з напруженням, 
стресами улюблені іграшки чи речі, принесені з дому – лялька, іграшковий 
песик тощо. Ці предмети в ЗДО дитина може носити з собою, класти у свою 
шафу, а ляльку навіть брати на час денного сну до ліжка. 

Налагодженню теплих стосунків сприяють й індивідуальні звертання. 
Вихованці, які прийшли в заклад дошкільної освіти з сім’ї, не реагують на 
узагальнене «діти». Але звертатись до них слід з одного боку індивідуально, 
за ім’ям: «Марійко, ходімо мити ручки», а з іншого – наголошування на 
приналежності до групи, вчити реагувати на звернення «діти» тощо: «Діти, 
тепер усі сідайте за столики! І ти, Марійко, сідай, і ти Костю, – ось сюди». 
Дитина може не реагувати на слова вихователя й тоді, коли, наприклад, вона 
використовує в звертанні до дошкільника з іншомовної сім’ї український 
аналог її імені: Ксенія – Оксанка; Лена – Оленка; або ж удома дитина звикла 
до якогось своєрідно скороченого імені: Олександр – Олесь, а не Сашко тощо. 

Усі незвичні дітям дії слід проговорювати, пояснювати, багаторазово 
повторювати: «Зараз ми всі будемо одягатись на прогулянку. Підійдіть до 
своїх шаф – це Оленчина шафа, а це – Дмитрикова, а це – твоя». 
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Якщо діти розуміють вихователя, їх легко навчити тим речам, з якими 
вдома вони не стикались або звикли робити інакше. Звичайно, 
найважливішим залишається індивідуальний підхід – слід пам’ятати, хто що 
вміє, в кого які труднощі [3, c. 23]. 

Виходячи з типових для адаптаційного періоду труднощів зі сном, 
апетитом, нестабільністю гігієнічних навичок тощо, вихователю й помічнику 
вихователя слід максимально враховувати вікові й індивідуальні особливості 
дітей. 

Об’єктивними показниками закінчення адаптаційного періоду є: 
глибокий сон; добрий апетит; бадьорий емоційний стан; повне відновлення 
наявних навичок та активна поведінка. 

Якщо вихователі й батьки разом доброзичливо, але чітко спрямовують 
життя дитини в нове русло, жодних особливих проблем із дошкільником 
(якщо вона фізично й психічно здорова) не буде. Дотримання правил прийому 
новачків дасть змогу встановити довірливі стосунки з ними та їхніми сім’ями, 
а також, що особливо важливо, зберегти здоров’я дітей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, для 
успішної адаптації дитини до закладу дошкільної освіти необхідно 
сформувати у неї позитивну установку на дитячий садок, позитивне 
ставлення до нього. Це залежить, насамперед, від вихователів, їх уміння і 
бажання створювати атмосферу тепла, доброти, уваги в групі, виявляти 
терпляче чуйне ставлення. Від початку перебування дитини в закладі 
дошкільної освіти педагог має забезпечити, насамперед, психологічний і 
фізичний комфорт для дітей, пом’якшити труднощі переходу від домашнього 
(різного в усіх) до суспільного (однакового для всіх) способу життя. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні ефективності 
індивідуального підходу до дітей раннього віку з різними видaми адаптації до 
ЗДО. 
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Анотація. У статті викладено результати емпіричного дослідження 
особливостей адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти. 
Встановлено, що критерії адаптованості до ЗДО розглядаються вченими 
найчастіше у площинах фізіологічного, психоемоційного, соціального та 
психологічного благополуччя дитини. Критеріями успішної адаптації дітей 
раннього віку до умов ЗДО визначено: позитивне емоційне ставлення до його 
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відвідування, мотиваційна готовність до відвідування дитячого садка, 
активність в ігровій діяльності. 

Ключові слова: адаптація, діти раннього віку, заклад дошкільної 
освіти. 

Annotation. The article presents the results of the empirical study of the 
peculiarities of the adaptation of early childhood in the institution of preschool 
education. It is established that the criteria of adaptation to ZDO are considered by 
scientists most often in the areas of physiological, psychoemotional, social and 
psychological well-being of the child. The criteria for the successful adaptation of 
young children to the conditions of ZDO are defined: positive emotional attitude to 
its visit, motivational readiness to visit the kindergarten, activity in gambling 
activities. 

Key words: adaptation, children of early age, institution of preschool 
education. 
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Постановка проблеми. Модернізація системи освіти в умовах 
культурного і духовного відродження суспільства потребує звернення до 
питань забезпечення можливостей для розвитку та самовдосконалення 
особистості. На сучасному етапі відбувається переосмислення пріоритетів, 
цілей і завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку, а тому є 
актуальною проблема становлення дитячої особистості, набуття нею досвіду 
пізнання, виявлення та розвиток її здібностей. Зазначений підхід 
відображений у державних документах України. Наприклад, у Національній 
доктрині розвитку освіти в Україні XXI cт. зазначається, що ключовою метою 
функціонування дошкільних навчальних закладів є забезпечення умов для 
розвитку і самореалізації дитячої особистості, виховання покоління, 
спроможного навчатися впродовж життя. Вирішальним значенням 
дошкільної освіти є формування особистості дитини та розвиток її творчих 
здібностей. Це визнається в законі «Про дошкільну освіту» і Базовому 
компоненті дошкільної освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пам’ять як психічне 
явище можна назвати однією з найбільш вивчених проблем психології. 
Особливо глибоке вивчення пам’яті характерне для ХХ ст. Саме тоді пам’ять 
стає об’єктом експериментально-психологічного характеру та центром уваги 
таких зарубіжних дослідників, як: Г. Еббінгауз, Г. Мюллер, А. Біне, 
У. Джеймс, П. Жане, А. Пьєрон, К. Коффка, В. Анрі, В. Штерн та ін. Багато 
уваги цьому питанню приділяли й вітчизняні вчені, такі як: Л. Виготський, 
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П. Блонський. В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Божович, Л. Славіна, Л. Занков, 
О. Леонтьєв та ін. Серед праць, в яких розглядаються загальні закономірності 
розвитку пам’яті, набули поширення праці П. Зінченка, О. Лурія, Б. Теплова, 
О. Смирнова, Є. Соколова. Ці автори підкреслювали як теоретично, так і 
практично її важливість. Їх результати дозволяють уже тепер проводити 
ефективні заняття з її розвитку, використовувати нетрадиційні способи 
обробки та збереження інформації. Проблеми розвитку пам’яті в дітей 
дошкільного віку розглянуто в працях таких учених, як: В. Мухіна, 
Р. Овчарова, С. Рубіштейн, Б. Ананьєв та ін. 

Мета статті: розкрити психолого-педагогічні умови розвитку пам’яті у 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У дошкільному періоді спостерігається 
посилений розвиток здатності до запам’ятовування і відтворення. В 
головному мозку фіксуються, зберігаються та відтворюються результати 
мислення. Даний період забезпечує безліч яскравих спогадів на все життя. 
Зазвичай, пам’яті дитини дошкільного віку притаманний мимовільний 
характер. Але в середньому дошкільному віці починає розвиватися довільна 
пам’ять, яка в старшому дошкільному віці значно вдосконалюється. 

На сьогодні, внаслідок швидкого темпу життя, дитина зіштовхується із 
величезними потоками інформації. Тому їй потрібно докладати чималих 
зусиль для запам’ятовування. Саме, запам’ятовування, збереження і подальше 
відтворення особистістю її досвіду і характеризує зміст процесу пам’яті.  

Пам’ять – необхідна умова психічного розвитку людини. Нові зміни в 
її психіці завжди ґрунтуються на попередніх досягненнях особистості, на 
основі здобутків, зафіксованих у пам’яті. Завдяки пам’яті зберігається «Я» 
особистості, усвідомлюється єдність її минулого та сучасного. Без запасу 
уявлень пам’яті неможливим би була розумова діяльність, створення образів, 
уява, орієнтування в середовищі взагалі [3]. 

Пам’ять є одним із вирішальних чинників успішного навчання дитини 
старшого дошкільного віку. Коли запам’ятовування ґрунтується на інтересі 
дитини та осмислюється нею, воно відбувається більш ефективно. Цьому 
сприяє ігрова діяльність, яка є провідною діяльністю в цьому віці. Вагома 
роль у розвитку пам’яті дитини дошкільного віку належить впізнаванню, а з 
віком, активізується відтворення. Досить глибокі уявлення пам’яті 
спостерігаються в старшому дошкільному віці, які поступово набувають 
осмисленого, системного і керованого характеру. Для дошкільного періоду 
характерний інтенсивний розвиток образної пам’яті. До його завершення, 
завдяки грі та навчанню, дитина опановує елементарні форми управління 
своєю мнемічною діяльністю. Тобто в дитини дошкільного віку виникає 
довільна пам’ять, яка розвивається з виникненням довільного відтворення. 
Таким чином, пам’ять – це важлива умова успішної навчальної діяльності, 
організації розумової роботи, яку варто розвивати, використовуючи 
дидактичні ігри та спеціальні вправи [3]. 

Дошкільники, як відомо, значно краще і легше засвоюють нові дії в 
процесі гри ніж за інших обставин. Саме тому більш ефективно розвиток 
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пам’яті в дітей старшого дошкільного віку відбувається в процесі ігрової 
діяльності. 

Гра підвищує активність дитини, її життєвий тонус, а також 
задовольняє соціальні потреби та особисті інтереси. Базовим компонентом 
дошкільної освіти в Україні, діючими програмами розвитку, навчання та 
виховання дітей дошкільного віку «Дитина», «Я у Світі», «Українське 
дошкілля», «Дитина в дошкільні роки» визначаються завдання і зміст ігрової 
діяльності. 

Відомо, що пам’яті дітей притаманні загальні закономірності розвитку, 
але водночас, у кожної дитини є свої ознаки. Наприклад, для одних дітей 
характерний наочно-образний тип пам’яті. Найсильніше дитина з цим типом 
пам’яті запам’ятовує наочні образи, форму, колір тощо. Інші діти мають 
гарну пам’ять на почуття, але водночас однаково добре запам’ятовують, як 
наочно-образний, так і словесно-логічний матеріал. 

Здійснений аналіз праць таких учених, як: Л. Бадалян, Е. Жуліна, 
О. Леонтьєв, Г. Люблінська, О. Смирнов, О. Трошин, М. Шардакова та ін. дав 
змогу виокремити наступні види пам’яті, що були об’єднані за такими 
ознаками:  

1) за провідним аналізатором (зорова, дотикова, слухова, нюхова, 
смакова);  

2) за предметом, матеріалом діяльності (образна, вербальна, емоційна, 
рухова);  

3) за тривалістю (довготривала, короткочасна, оперативна);  
4) за формою психічної активності (довільна, недовільна);  
5) на фонетичному рівні – артикуляційна (основний артикуляційний 

рух) та перцептивна (еталони фонем, поєднання фонем зі складом) види 
пам’яті [1, с. 34–35]. 

Дитина ефективніше запам’ятовує те, що викликає в неї інтерес. 
Наприклад, те з чим вона активно взаємодіє (грається, конструює тощо) або 
те, що зацікавлює яскравістю, неординарністю, динамізмом. Важливе 
значення при цьому має слово, бо називання предметів допомагає їх 
ефективнішому запам’ятовуванню. Очевидно, що розвиток пам’яті 
пов’язаний з ігровою діяльністю та характером мовленнєвої діяльності, що 
потребує запам’ятовування словесного матеріалу.  

Серед умов потрібних для розвитку довільної пам’яті в дітей 
дошкільного віку виділяють наступні: розвиток мимовільної пам’яті, що є 
підґрунтям для подальшого довільного відтворення (актуально, щоб було чим 
користуватися, що пригадувати); спонукання до відтворення, спершу 
виконуючи практичні доручення в грі, а після – в навчанні; постановка перед 
дітьми завдання, вправляння їх у запам’ятовуванні, тренування пам’яті в 
діяльності; навчання різним способам запам’ятовування, приділяючи увагу 
розвиткові логічної пам’яті [2].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи 
вище сказане, варто зазначити, що протягом дошкільного періоду 
вдосконалюється розвиток пам’яті. Вона в більшій мірі починає 
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виокремлюватися зі сприйняття. Важливу роль починає мати відтворення. В 
дошкільному віці варто розвивати всі види пам’яті, а не надавати пріорітет 
якійсь одній, адже кожний вид пам’яті є передумовою виникнення іншого. 
Триває посилений розвиток образної пам’яті, її перебудова. Це відбувається 
внаслідок змін у різних осередках психічного життя дитини, і, насамперед, у 
пізнавальних процесах – сприйнятті і мисленні. Бо, як відомо, існування 
пам’яті невідривне від інших психічних процесів. 
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пам’яті в дітей дошкільного віку. 
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умови, діти дошкільного віку. 

Annotation. The analysis of researches on memory development of 
preschool children are carried out. The psychological and pedagogical conditions 
of memory development of preschool children are revealed. 

Key words: memory, memory development, psychological and pedagogical 
conditions, children of preschool age. 

 
 

ІНФОРМАТИКА В МОЛОДШИХ КЛАСАХ 
 

Хуторна Анна, студентка Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. 

Науковий керівник: Л. В. Лупійко, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри теоретичної та консультативної психології. 

 

Постановка проблеми. Нині, у час новітніх технологій, майже в 
кожної особистості є телефони, та майже в кожному будинку є комп’ютери. 
Важко знайти дитину, яка б не вміла користуватися ними. Здається, що діти 
XXI століття з раннього віку вже знають, що це, і як його можна застосувати. 
Але це все лише багата уява дорослих. Так, в наш час діти справді часто 
користуються різноманітною технікою, але переважно тільки в розважальних 
цілях.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над цим питанням 
працювали такі вчені: О.Г. Захар, яка розглядає питання навчання 
інформатики в початкових класах; також у працях педагогів-практиків 
Ф.М. Ривкінд, О.Я. Савченко зазначається, що використання інформаційних 
технологій надає величезні потенційні можливості для психічного розвитку 
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дитини і сприяє розкриттю її талантів. Проте концептуальні основи навчання 
дітей інформатики ще недостатньо вивчені, потребує подальшої розробки 
науково-методичний супровід процесу поступового формування знань, 
навичок, інформаційної компетентності, формування психологічної 
готовності дітей до сприйняття й формування основних навичок роботи з 
комп’ютером, починаючи вже зі старшого дошкільного віку [3].  

Мета статті: розглянути особливості та методику навчання молодших 
школярів на уроках інформатики. Пояснити, як зацікавити учнів молодших 
класів і зробити урок цікавішим. 

Виклад основного матеріалу. Інформатика в школі, в основному, 
вивчається з другого класу. Коли учні заходять в комп’ютерний клас, вони 
радіють і дивуються, їм хочеться якомога скоріше навчитися працювати за 
комп’ютером. Перший урок, зазвичай, починається зі знайомства з 
комп’ютером. Досить часто діти, які кажуть, що знають як користуватися з 
ним, насправді іноді не вміють правильно вмикати та вимикати комп’ютери. 
Тому перший урок завжди ознайомлювальний. Також слід повідомити дітям 
правила безпечної поведінки під час роботи за комп’ютером. Педагог 
повинен розповісти учням, що можна робити, а що ні. Варто зазначити, що 
маленьким дітям, дуже важко зосереджувати увагу протягом тривалого часу, і 
щоб вони почули те, що вчитель хоче сказати, їх потрібно зацікавити. Урок 
можна побудувати і провести в ігровій формі, а так як це інформатика, можна 
використовувати мультимедійну дошку, показуючи різні фото чи відео. Учні 
краще сприймають те, що бачать, ніж те, що просто чують. Сьогодні існує 
багато відеоматеріалів, які вчитель може використовувати для навчання та 
розвитку особистості.  

Пам’ятаємо і про особливості психічного розвитку молодших 
школярів. Саме в цей період з 6 до 11 років відбувається перехід від ігрової до 
учбової діяльності. І школярам буде набагато легше, якщо цей перехід буде 
плавним та поступовим.  

У цьому віці розвивається самопізнання і особистісна рефлексія як 
здатність самостійно встановити межі своїх можливостей («можу або не можу 
вирішити це завдання?», «Чого мені не вистачає для її вирішення?»). також 
одними із новоутворень цього віку є внутрішній план дій (вміння 
прогнозувати і планувати досягнення певного результату), довільність, 
самоконтроль [6]. Тому вчитель, перш ніж викладати дисципліну, повинен 
звертати увагу ще й на особливості психічного розвитку дитини молодшого 
шкільного віку. 

Отже, коли діти вже освоїлися, познайомилися з новим учителем та 
поспілкувалися про техніку безпеки, більше дізналися про особливості 
користування комп’ютером, наступними будуть заняття згідно шкільної 
програми. Перш за все молодшим школярам пояснюють, що означає поняття 
«Інформація». Інформатика – це перш за все наука, яка вивчає загальні 
властивості інформації, її пошуку, опрацювання та передання за допомогою 
комп’ютерних систем [2]. Учні вивчають, що є приватна і публічна 
інформація, та як її розрізняти. Їм також пояснюють, що таке авторське право, 
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і для чого потрібно робити посилання. Вони дізнаються про безпеку 
інформації. На перший погляд, дуже прості речі, але хто, як не вчитель 
повинен донести це маленьким учням так, щоб вони все зрозуміли. 

Коли вже і ці поняття освоєні, вони починають вивчати сам комп’ютер 
та інші пристрої. А саме, як їх використовувати для навчання, а не тільки для 
розваг, як вони зазвичай звикли. Трохи згодом з дітьми можна починати 
розмовляти про Інтернет та про поняття комп’ютерної графіки. Дуже 
важливим є розділ про Інтернет, тому що майже у всіх дітей є доступ до 
світової мережі. І вчитель, повинен чітко дати дітям розуміння, як ним 
правильно користуватися. Дати початкові уявлення, навчити різним 
маніпуляціям з пошуковою системою. Розповісти про небезпеку, яка може 
статися, якщо користуватися незнайомими сторінками, заходити на підозрілі 
сайти. Та повідомити, що існують певні вікові обмеження на перегляд вмісту 
сторінок.  

Все це те, що стосується теоретичного матеріалу, який потрібно 
викласти учням, коли вони вперше знайомляться з цим предметом. Але так, 
як інформатика не оцінюється в молодших класах, головна мета вчителя – 
зацікавити дітей своїм предметом. І в такому випадку на шкільних 
комп’ютерах, встановлюються спеціальні програми, де граючись, учень 
вчиться користуватися клавіатурою, разом з тим розвиває моторику пальців, 
уяву, логічне мислення, сам того не підозрюючи. Прикладом однієї з таких 
програм, які використовуються в школі є «Сходинки до інформатики» – це 
програмний комплекс, за допомогою якого учні разом з анімаційними 
героями пізнають «ази» та закріпляють знання по предметам: інформатика, 
математика, природознавство, українська мова, англійська мова [4]. 

Якщо брати до уваги початок викладання інформатики з другого класу, 
то навчання зосереджене на знайомстві з цим предметом, його зацікавленості 
дітьми. Та вже в 4 класах, цей предмет вивчається більш поглиблено. Діти 
вчаться мати справу з різними редакторами, як працювати з ними, де 
знаходиться і як створювати документи, презентації, таблиці. Знайомляться з 
алгоритмами програмування. Звісно після того, як вчитель пояснив, вони вже 
працюють самостійно за комп’ютерами, виконуючи практичні завдання. 
Адже коли вони будуть навчатися у старших класах, ці знання їм 
неодноразово знадобляться. 

Та навіть у старших класах, не варто зосереджуватись тільки на теорії 
та простому викладанні матеріалу. Учнів завжди потрібно зацікавлювати. 
Тому можна також проводити урок в ігровій формі. Перед тим, як говорити 
на серйозні теми, вчитель з учнями можуть розгадати загадки, які стосуються 
саме теми уроку, порозв’язувати ребуси або кросворди. Так урок буде 
цікавішим і вчитель привертатиме більше увагу учнів, після чого вже може 
викласти підготовлений матеріал.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ми 
розглянули особливості навчання молодших школярів. З’ясували, що саме 
повинні вивчати діти в молодших класах і як їх зацікавити до цього. Загалом 
використання комп’ютерних навчальних програм з різних шкільних 
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дисциплін допомагає учням легше адаптуватися до школи та засвоювати 
інформацію. Разом з тим вивчення інформатики в початкових класах дозволяє 
забезпечити підготовку молодших школярів до розв’язання інформаційних 
задач на наступних етапах навчання. 

Але необхідно пам’ятати самому і наголошувати дітям, що 
зловживання часом за комп’ютером шкідливо як для фізичного здоров’я 
дитини, так і для її психіки. Тому вчитель повинен вміти правильно 
розподілити час, коли дозволяти дітям працювати за комп’ютером, щоб 
навчання було в користь. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі викладання дисципліни 

«Інформатики» для дітей молодшого шкільного віку. На основі аналізу, 
узагальнення й систематизації наукових джерел, висвітлено питання про 
готовність учнів до сприймання цієї дисципліни. Розглянута методика 
викладання уроку, яка спрямована на зацікавлення учнів. Зроблені у статті 
висновки можуть бути корисними, для педагогів які тільки починають 
викладати цей предмет. 
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інформатики, інформація, комп’ютер. 

Annotation. The article is devoted to the problem of teaching the discipline 
«nformatics»for children of elementary school age. On the basis of analysis, 
generalization and systematization of scientific sources, the question of readiness of 
students to perceive this discipline is highlighted. A methodology of teaching a 
lesson directed to wards interest students. The conclusions made in this article may 
be useful for teachers who are just beginning to teach this discipline. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Чернишок Інна, вихователь Глухівського НВК: ДНЗ – ЗОШ І-ІІ 
ступенів № 4. 

 

Постановка проблеми. Збереження і зміцнення здоров’я дитини – 
основна мета дошкільного виховання. Питання фізичного розвитку дітей 
дошкільного віку, зміцнення та збереження здоров’я ніколи не втратить своєї 
актуальності. Особливої уваги дана проблема набуває сьогодні, коли за 
статистичними даними до 80% дітей мають одне або декілька захворювань, 
лише 15%-20% дітей народжуються здоровими, кожна третя дитина має 
відхилення у фізичному і психічному розвитку, смертність удвічі перевищує 
народжуваність [1].  

Незадовільний стан здоров’я дітей дошкільного віку і всього населення 
загалом, роблять найбільш актуальною потребу у заходах з організації 
освітнього процесу та формуванні свідомого ставлення до стану здоров’я. 
Завдання і зміст фізичного виховання, як звичайного так і малокомплектного 
закладів дошкільної освіти визначаються законом України «Про дошкільну 
освіту», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», 
Положенням про дошкільний навчальний заклад, де прописані державні 
стандарти освіти, які орієнтують педагогів на перебудову своєї роботи, 
спрямовану на формування позитивного ставлення до здоров’я дитини, як 
найвищої цінності [2]. 

Тому вже з раннього віку в дітей потрібно формувати культуру 
здоров’я, прищеплювати їм розуміння пріоритетів здорового способу життя. 
Дуже важливо, щоб ці знання, вміння та навички стали звичками і потребами 
дітей. Пошук ефективних методів оздоровлення закцентував нашу увагу на 
нетрадиційних технологіях, що дають змогу здійснювати оздоровлення в 
цікавих різноманітних формах. 

Професійна діяльність вихователя у малокомплектних ЗДО є достатньо 
складною та передбачає високу майстерність фахівця, системний підхід до 
вивчення дітей, вміння співвідносити програмні вимоги з індивідуальними 
особливостями вихованців, а також здатність розуміти і бачити кожну дитину 
і групу загалом. Адже від того наскільки методично правильним буде 
педагогічне керівництво навчально-виховною діяльністю дошкільників у 
малокомплектних ЗДО великою мірою залежить фізкультурно-оздоровча 
робота з дітьми таких закладів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема навчання та 
виховання дітей малокомплектних закладів є предметом наукових досліджень 
сучасних вчених-дослідників А. Михайлова, Е. Кушнаренко, Н. Губанової, 
Н. Диновської, Л. Русан, Г. Колосінської. Проте проблема використання 
нетрадиційних методів у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми 
дошкільного віку у малокомплектному ЗДО залишається мало дослідженою. 
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Взагалі проблема використання нетрадиційних методів в фізкультурно-
оздоровчій роботі з дітьми відображена в наукових працях Е. Вільчковського, 
М. Єфименка, Н. Денисенко, К. Крутій, Н. Маковецької, О. Богініч, 
О. Мануйлової та ін. Дослідження цих та багатьох інших науковців, педагогів 
лише підтверджують актуальність нашого питання. Вчені наголошують на 
тому, що обираючи оздоровчі технології, вихователь повинен досконало 
знати особливості їх упровадження в практику роботи з дітьми, застосовувати 
їх на заняттях, під час ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну, на 
прогулянках, у ході самостійної, навчальної трудової та ігрової діяльності 
дітей. 

Мета статті: обґрунтувати особливості використання нетрадиційних 
методів у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного віку у 
малокомплектних закладах дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Кожна родина, приводячи свого 
малюка до дитсадка, насамперед сподівається, що він буде здоровим, фізично 
розвиненим, загартованим, захищеним від усіляких небезпек. При цьому до-
сить часто молоді мами або турботливі бабусі повсякчас застерігають своїх 
малят: не чіпай, не стрибай, не кричи, вважаючи, що таким чином 
убезпечують їх. Насправді ж, під такою опікою малюк виростає фізично 
слабким, нездатним витримувати життєві навантаження. Тому важливо, щоб 
батьки, педагоги і медики координували свої зусилля щодо розвитку 
дошкільників. 

Одне з головних завдань ЗДО – створити найсприятливіші умови для 
правильного фізичного розвитку дитячого організму та систематичного 
загартовування. Успішному розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних 
цілей сприяє комплексне використання традиційних (обов’язкових для 
застосування в освітньому процесі) та нетрадиційних форм роботи щодо 
фізичного виховання дітей [3]. 

Гармонійний різнобічний розвиток юної особистості неможливий без 
забезпечення її повноцінного фізичного розвитку і міцного здоров’я. 
Завдання вихователів – створити для цього необхідні умови, мотивувати і 
спонукати дітей до рухливих ігор і розваг, до турботи про власне здоров’я. 
Успішність реалізації цього завдання значною мірою залежить від грамотної 
організації роботи і цікавого заохочення дітей, що досягається, зокрема, 
використанням нестандартного фізкультурного обладнання. 

Нетрадиційні форми фізичного виховання: інтенсивне загартовування 
(ходіння босоніж, обтирання снігом, обливання холодною водою, 
відвідування сауни); спеціальні лікувально-профілактичні процедури 
(фітотерапія, ароматерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні 
процедури) [4]. 

Поліпшенню результативності фізкультурно-оздоровчої роботи з 
дітьми, а також підвищенню у них інтересу до фізичної культури сприяє 
використання на заняттях і в повсякденні нестандартного фізкультурного 
обладнання. 
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Вихователі малокомплектного ЗДО вміло використовують на заняттях 
нетрадиційні підходи до системи фізкультурно-оздоровчої роботи. В 
структурі заняття є доцільним дихальні вправи, коригувальна гімнастика, 
використання нетрадиційного обладнання, музико-, кольоро-, арт-терапія, 
фітбол-гімнастика та ін. Слушно виділити такі основні методи оздоровлення 
дошкільників, що можуть використовуватися педагогами малокомплектного 
закладу. Коригувальні доріжки: використовуються з метою запобігання 
плоскостопості та корекції порушень постави.  

Масаж – активний лікувальний метод, тактильний подразник, 
заспокійливий засіб для зняття втоми. Він підвищує опірність організму і 
корисний у будь-якому віці. Для зміцнення імунної системи дітей 
застосовуються різні види лікувально-профілактичного масажу, а саме: масаж 
стопи (у положенні стоячи або сидячи катати ступнею маленькі м’ячі з 
нерівною поверхнею, кульки); щіточковий масаж (масаж за допомогою 
махрової рукавички), «горіховий масаж» (2-3 секунди). 

На особливу увагу у фізичному вихованні дошкільників заслуговує 
використання різних видів гімнастики: фітбол, дихальної, звукової, 
художньої, пальчикової, психогімнастики, які сприяють збереженню здоров’я 
дітей.  

Фітбол-гімнастика – виконання гімнастичних вправ на великому 
надувному еластичному м’ячі різного діаметру, кольору та конфігурації, що 
позитивно впливає на психічний стан та фізіологічні функції дитини. Рухові 
дії з гімнастичним м’ячем зміцнюють м’язи спини й черевного пресу, а 
головне – формують навички правльної постави. 

Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них красивої 
постави, використовуються елементи хатха-йоги, релаксації, самомасажу. 
Завдяки таким вправам покращується здоров’я, формується правильна 
постава, поліпшується координація рухів, виробляється сила волі і 
впевненість у собі. Ці заняття підвищують життєвий тонус, створюють гарний 
настрій [4]. 

Загальновідомо, що колір та певні звуки (шум моря, спів птахів, 
класична музика) активно впливають на емоційний стан людини. Тому 
використання у роботі кольоротерапії та звукотерапії інколи більш 
ефективніше, ніж уживання ліків (В. Бехтерєв). Щоб зняти нервово-психічне 
напруження слід проводити пісочну терапію та ходіння доріжками здоров’я. 
Пісок і вода – найулюбленіші матеріали для ігор і занять дітей. Оскільки 
основною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова, необхідно широко 
застосовувати різні види ігор, а особливо з водою і піском. 

Пісок «поглинає» негативну енергію. У процесі контакту з піском у 
дитини розвивається тактильно-кінеститична чутливість – це відчуття, які ми 
отримуємо через рецептори на шкірі. Вони тісно пов’язані з розумовими 
операціями, з їх допомогою ми пізнаємо світ. 

До ефективних оздоровчих заходів варто віднести дихальні вправи. 
Дихальні вправи примушують працювати більшу частину легень, а також 
діафрагму – одну з наймогутніших м’язів. Кожну дихальну методику було 
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адаптовано відповідно вікової групи та розроблено сюжетні комплекси. 
Сміхотерапію слід використовувати для укріплення імунної системи, бо сміх 
сприяє виробленню гормонів радості. 

Відомо, що кожна людина має енергетичні канали. Впливати на 
енергетичні потоки в нашому організмі допомагають східні мудри. Мудри 
позитивно впливають на розвиток мислення, мовлення. Дуже важливо, щоб 
на заняттях з фізичного виховання й на інших, діти за допомогою рухів 
власних рук прислухалися до своїх тілесних відчуттів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Одним із 
першочергових завдань вихователя малокомплектного ЗДО є створення 
сприятливих умов для повноцінного фізичного розвитку дітей. У ході 
дослідницької роботи з’ясовано, що використання нетрадиційних методів у 
фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного віку у 
малокомплектних закладах дошкільної освіти сприяє зміцненню та 
збереженню здоров’я дітей.  
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Постановка проблеми. Дошкільне дитинство – найважливіший період 
для розвитку дитини. Вона відкриває для себе світ людських відносин, різних 
видів діяльності і суспільних функцій людей. Мовленнєвий розвиток дитини є 
головним інструментом за допомогою якого вона встановлює контакт із 
довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Водночас, 
поширення комп’ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, які стали 
доступними й дітям дошкільного віку, як у сім’ї, так і в дошкільних закладах 
обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого 
збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. 

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким 
дитина оволодіває в онтогенезі, воно є універсальною умовою розвитку 
особистості в період дошкільного дитинства. В процесі різнопланового 
спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і 
соціальний світ, що оточує, в його цілісності і різноманітності, формує і 
розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ « Я» засвоює і створює 
культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом взаємодії. 

Активізація розвитку зв’язного мовлення з використанням сюжетно-
рольової гри дозволяє не тільки вдосконалювати рухову сферу дитини, але й 
формувати її мовленнєвий розвиток, тим самим поглиблюючи її знання про 
навколишнє середовище. Але, на жаль, вихователі дошкільних навчальних 
закладів ще не готові організувати цю роботу таким чином, щоб вона була 
ефективною як з погляду навчання, так і з позиції мовленнєвого розвитку 
дошкільників. Ця проблема є актуальною як для майбутніх фахівців у галузі 
дошкільної освіти, так і для педагогів з досвідом роботи [1, с .257]. 

Гра є відкритим, образним, творчим і різноманітним, у поєднанні з 
навчальним засобом всебічного розвитку дитини. Відтак мовлення дітей 
старшого дошкільного віку розвивається в контексті гри, оскільки саме вона є 
провідною діяльністю. 

Саме в грі розкриваються творчі здібності особистості, розвивається 
мислення дитини, що сприяє активному розвитку її мовлення. 

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. В Україні дослідження 
проблем розвитку мовлення дітей дошкільного віку було започатковано 
наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття й активізувалось у 90-х 
роках. Сучасні вчені А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, О. Кононко, 
К. Крутій та інші приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку. Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення – 
важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника 
дошкільного навчального закладу [1, с. 255]. 
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Значне місце серед засобів розвитку зв’язного мовлення займає гра. Її 
вплив на виховний процес дітей було розкрито в працях педагогів-класиків 
(А. Коменський, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.); 
психологів (Ю. Аркін, М. Басов, П. Блонський, Л. Виготський, Д. Єльконін, 
С. Рубінштейн та ін.); сучасних педагогів (Л. Артемова, А. Бондаренко, 
Г. Григоренко, Р. Жуковська, В. Захарченко, Н. Луцан, Т. Маркова, 
Д. Менджерицька, О. Усова, К. Щербакова та ін.). 

Мета статті: розкрити особливості розвитку зв’язного мовлення в 
дітей п’ятого року життя, визначити вплив сюжетно-рольової гри на розвиток 
мовлення дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. Неможливо уявити належний рівень 
життєвої компетентності людини без опанування мовленням. Видатний педагог 
К. Ушинський зауважив, що рідне слово є основою розумового розвитку й 
скарбницею всіх знань. Опановуючи мовлення, вивчаючи мову дитина засвоює 
систему знань, суспільно прийняті норми поведінки – основу життєвої 
компетентності, тобто «опановує науку і мистецтво жити поміж інших». 

Мовленнєвий розвиток дошкільника – складний психологічний процес, 
що є не лише простим відтворенням дитиною почутого мовлення. Його 
характеризує міра сформованості знань, умінь та навичок, він виявляється в 
соціальній та інтелектуальній активності поміж дорослими та однолітками. 

Саме на п’ятому році життя в дитини швидкими темпами розвивається 
активне мовлення, зростає словниковий запас, ускладнюється структура 
висловлювань. Діти користуються найпростішою, природною і первісною 
формою мовлення – діалогічною. В мовленні дітей з’являються прийоми 
художнього мовлення: епітети, порівняння. Особливий інтерес викликають 
рими, найпростіші з яких діти легко запам’ятовують, а потім складають 
подібні. Діти 5 років вміють узгоджувати слова в реченні й здатні до 
елементарного узагальнення, об’єднуючи предмети у видові категорії, 
називають відмінності між предметами близьких видів: куртка та пальто, 
сукня й сарафан, жилет і кофта. Мовлення стає більш зв’язним і послідовним. 
З допомогою вихователя діти можуть переказувати короткі літературні твори, 
розповідати по картинці, описувати іграшки [2]. 

Провідною діяльністю дитини в цьому віці залишається гра. Сам 
термін «гра» на різних мовах відповідає поняттям про жарт, сміх, легкість і 
задоволення та вказує на зв’язок цього процесу з позитивними емоціями. За 
концепцією Д. Ельконіна про історичний характер виникнення рольової гри, 
вона не завжди супроводжувала дитинство, її виникнення визначається 
історичним розвитком суспільства і реальним місцем дитини в системі 
суспільних відносин [3]. Тому формувати мовленнєву компетенцію дитини 
слід у мовленнєво-ігровій діяльності, заснованій на розвитку дитячого 
мовлення засобами гри, з використанням наочного матеріалу, без нього 
(словесні ігри), з використанням різних ігрових атрибутів. 

Учені неодноразово наголошують, що дидактичні, сюжетно-рольові та 
творчі ігри мають велике значення для розвитку зв’язного мовлення дітей. 
Сюжетно-рольові ігри науковці відносять до навчальних ігор, оскільки вони 
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значною мірою визначають вибір мовленнєвих засобів, сприяють розвитку 
мовленнєвих навичок і вмінь, дозволяють моделювати спілкування 
дошкільнят у різних мовленнєвих ситуаціях. Іншими словами, рольова гра 
являє собою вправу для оволодіння навичками і вміннями діалогічного 
мовлення в умовах міжособистісного спілкування [4]. 

Сюжетно-рольова гра – це основний вид гри дитини дошкільного віку, 
це образна гра за певним задумом дітей, який розкривається через відповідні 
події (сюжет, фабула) і розігрування ролей. Такі ігри пов'язані зі сферою 
людської діяльності й людських стосунків. Протягом дошкільного віку 
сюжети ігор не тільки урізноманітнюються, а й стають тривалішими. Якщо 
молодші дошкільники розігрують один і той самий сюжет протягом 10 – 15 
хв., то діти середнього дошкільного віку розігрують його 40 – 50 хв., а старші 
дошкільники – кілька годин і навіть днів. 

Структуру сюжетно-рольової гри утворюють такі компоненти 
(Д. Ельконін): 

– ролі, які перебирають на себе діти в процесі гри; 
– ігрові дії, за допомогою яких діти реалізують обрані ролі; 
– ігрове використання предметів, за якого реальні предмети замінюють 

ігровими; 
– реальні стосунки між дітьми, які виявляються в різноманітних 

репліках, зауваженнях, за допомогою яких регулюється розвиток гри [3]. 
Зміст кожної гри розкривається завдяки виконанню дітьми обраних 

ролей. Найчастіше вони обирають роль дорослого, не просто використовуючи 
ім’я конкретної людини, а й імітуючи її дії. В середньому дошкільному віці 
ігрові задуми дітей поступово починають визначати особливості 
структурування ігрової зони. Можна сказати, що діти 5-го року життя 
перетворюють свій дитячий досвід за допомогою сюжетно-рольової гри. В грі 
діти називають свої ролі, розуміють умовність прийнятих ролей. Відбувається 
поділ ігрових і реальних взаємин. У процесі гри ролі можуть змінюватися. 
Для дитини п’ятого року життя однолітки стають більш привабливими та 
бажаними партнерами по грі, ніж дорослі. Поступово ускладнюються репліки 
персонажів, діти орієнтуються на рольові висловлювання одне одного, часто в 
такому спілкуванні відбувається подальший розвиток сюжету. 

Серед сюжетно-рольових ігор, які сприяють розвитку зв’язного 
мовлення дітей п’ятого року можна відзначити: «Сім’я», «Дитячий садок», 
«Лікарня», «Швидка допомога», «Рятувальники», «Водії та пішоходи», 
«Льотчики», «Листоноші», «Будівництво», «Перукарня», «Ательє мод», 
«Магазин», «Супермаркет», «Пекарня», «Фермерське господарство», 
«Садівники» тощо. Головне в сюжетно-рольовій грі – її колективний 
характер. Саме в ході сюжетно-рольової гри діти вчаться спілкуватися, діяти 
згідно з певною роллю, озвучувати її, висловлювати свою думку в ході гри, в 
дитини розвиваються здібності до імпровізації.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Мовленнєвий 
розвиток дітей середнього дошкільного віку – одна з найважливіших проблем 
дитячого розвитку. Від її рішення залежить формування всебічно розвиненої 
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особистості. В період дошкільного віку в мовленні дитини відбуваються 
значні зміни: збагачуються словник, мова стає засобом спілкування, дитина 
оволодіває всіма формами усного мовлення.  

Основним видом діяльності дошкільника є гра. Вчені довели, що саме 
сюжетно-рольова гра відіграє важливу роль у розвитку мовної активності 
дітей. Планомірна, цілеспрямована, систематична організація сюжетно-
рольової гри дозволяє забезпечити повноцінний мовленнєвий розвиток дітей 
середнього дошкільного віку. 

Перспективи дослідження вбачаємо в розробці та апробації системи 
роботи з розвитку мовлення в дітей п’ятого року життя засобом сюжетно-
рольової гри. 
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Постановка проблеми. Виховання і навчання дітей з вадами 

розумового і фізичного розвитку є складовою частиною єдиної державної 
системи освіти. Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до 
людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 



205 

забезпечує захист та повне інтегрування в соціум усіх верств населення, перш 
за все – осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Це зумовлено 
визначенням головної мети соціального розвитку – створення «суспільства 
для всіх». В основу такого інтегрування покладено концепцію цілісного 
підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей кожної людини, 
насамперед, передбачає рівний доступ до здобуття освіти. 

Якісна освіта передбачає задоволення особливих освітніх потреб 
кожного індивіда, зокрема й з порушеннями психофізичного розвитку, без 
відриву такої особи від звичного соціального оточення, сім’ї, друзів [1]. 

Законом України «Про дошкільну освіту» затверджені державні 
гарантії щодо здобуття дошкільної освіти дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку. В Україні немає єдиної офіційної 
термінології для характеристики дітей з особливими освітніми потребами. В 
основних законах України про освіту запропоновано такі терміни, як «діти, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку», «особи, які 
мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в 
масових навчальних закладах», «молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими 
порушеннями розвитку», «діти з обмеженими можливостями здоров’я» тощо. 
Всі ці терміни співвідносяться з медичною суспільно-соціальною моделлю 
[4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати досліджень 
учених і практиків багатьох країн підтверджують, що інклюзивний підхід 
корисний із соціальної, академічної і навіть фінансової точок зору, як у 
цілому для шкільної системи, так і для всіх дітей, які залучаються до 
інклюзивної освіти. Науковці переконані: інклюзивна освіта для дитини з 
порушеннями розвитку за всіма параметрами має бути такою ж, як освіта, яку 
отримують діти без порушень. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема 
В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, 
А. Шевчук, О. Савченко та інші досліджують проблеми залучення дітей з 
особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 
їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм.  

Значний вплив на розвиток системи спеціальних навчальних закладів, 
удосконалення їх структури, розробку методик ранньої діагностики 
психічного розвитку дітей мали праці психологів Л. Виготського, О. Венгер, 
О. Запорожця, О. Киричука, Г. Костюка, Б. Корсунської, С. Максименка, 
Н. Морозової, В. Синьова, П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка, в яких 
обґрунтовано принципові положення щодо особливостей розвитку психічних 
процесів у дітей різного віку, ролі корекційного виховання в підготовці до 
шкільного навчання, механізмів формування їх соціально-комунікативної 
активності. Вчені досліджували питання історії становлення і розвитку 
окремих напрямів спеціальної освіти дітей шкільного віку з різними 
психофізичними порушеннями. Одночасно аналізувалася історія виникнення 
наукових поглядів на ті чи інші прояви аномального розвитку та засоби їх 
психолого-педагогічної корекції.  
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Мета статті: розкрити основні проблеми впровадження інклюзивної 
освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні практика впровадження 
інклюзивних форм освіти в систему закладів дошкільної освіти є досить 
складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної освіти, які заважають 
успішній реалізації інклюзивних процесів. До таких бар’єрів належать: 

– загальна освіта не має реальних стимулів і не виявляє активного 
інтересу до проблем інклюзії; 

– відсутність системного бачення проблеми інклюзії і шляхів її 
вирішення в різних освітніх структурах; 

– непідготовленість педагогічного корпусу загальної освіти 
(дидактична, психологічна, особистісна) до участі в інклюзивних процесах; 

– недостатній рівень компетентності в межах цієї проблеми 
педагогічного корпусу вищих педагогічних навчальних закладів; 

– особливість традиційної слов’янської ментальності з її пріоритетом 
соціального захисту над освітою і вибудовування в такому ракурсі соціальної 
політики стосовно осіб з особливостями психофізичного розвитку відводять 
на другий план державну підтримку реформування освіти під завдання 
інклюзії (яка, наразі, зводиться практично до будівництва пандусів) [3]. 

Г. Кравченко, Г. Сіліна виділяють наступні умови і шляхи подолання 
перешкод і труднощів у вирішенні проблем інклюзії: 

– правильне діагностування розвитку дитини та врахування її 
потенційних можливостей; 

– психологічна підготовка дитини з особливими потребами та її батьків 
до навчання спільно зі здоровими однолітками; 

– розробка методики інтеграції дитини залежно від виду 
дизонтогенезу; 

– тісна співпраця з батьками, надання їм необхідного мінімуму 
дефектологічних знань, психотерапевтичної та консультативної допомоги; 

– відповідна підготовка педагогів загальноосвітніх закладів; 
– створення спеціальних умов у групі, навчальному закладі (необхідне 

обладнання, охоронний режим тощо); 
– підготовка здорових дітей групи до взаємодії з дитиною з 

особливими потребами; 
– супровід інклюзивного дошкільника фахівцем-дефектологом, 

надання дитині кваліфікованої колекційної допомоги; 
– забезпечення комплексного медико-психолого-педагогічного 

супроводу [2]. 
Інклюзивна освіта є однією з тих концепцій, яка вимагає зміни 

усталених уявлень, що формувалися протягом багатьох десятиліть, в усіх 
учасників системи освіти. Її гуманістична і правозахисна складова має на 
увазі зміну системи соціальних відношень і ґрунтується на інших цінностях, 
ніж звична для нас традиційна освіта. 

Розгляд освіти через призму інклюзивності означає зміну уявлень про 
те, що проблемою є дитина, і перехід до розуміння того, що змін потребує 
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сама система освіти. Цілі інклюзивної освіти знаходяться принципово в іншій 
системі координат, яка кардинально відрізняється від усталеної системи 
загальної і спеціальної освіти. Варто наголосити на тому аспекті, що 
інклюзивна освіта не буде побудована швидко, це довготривалий проект, 
який передбачає, насамперед, формування професійно-особистісної 
готовності усіх учасників педагогічного процесу, і зокрема педагогів з 
дошкільної освіти до роботи в інклюзивних умовах. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні 
освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та 
форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою 
до індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей та молоді з 
особливими освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні 
забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб 
цієї категорії. Необхідним є впровадження новітніх форм освіти, які б 
надавали можливість особливим дітям навчатися із «здоровими» дітьми. 

Відсутність методично-освітніх програм та недостатнє забезпечення 
кваліфікованими спеціалістами в закладах освіти, не дають повністю 
реалізувати освітні потреби цієї категорії дітей, що, звичайно, не сприяє 
успішній їх соціалізації. Проте інтеграція дітей та молоді з обмеженими 
функціональними можливостями та особливими освітніми потребами в 
єдиний освітній простір явище беззаперечне і вимагає лише часу. 

Варто зауважити, що цей процес є незворотнім на сучасному етапі 
розвитку суспільства і його гуманістичних цінностей, що потребує зламу 
стереотипів та оволодіння новими формами роботи всіма учасниками 
педагогічного процесу. Просування інклюзивної моделі освіти в нашому 
суспільстві сьогодні залежить не лише від фінансової спроможності держави 
в її реалізації, а й від поінформованості суспільства про існуючі проблеми в 
освіті для дітей та молоді з особливими освітніми потребами, знайомство з 
інклюзивною освітою як основною цінністю демократичного суспільства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, основними 
шляхами розвитку інклюзивної освіти в Україні є: вдосконалення 
нормативно-правової бази; створення умов для безперешкодного доступу до 
навчальних закладів, починаючи з дошкільних; збереження єдиного 
освітнього простору; приведення системи освітньої роботи відповідно до 
потреб дитини, сім’ї; відповідна підготовка педагогічних кадрів до роботи з 
дітьми з особливими освітніми потребами. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз досліджень з проблеми 
інклюзивної освіти. Визначено бар’єри впровадження інклюзивної освіти в 
практику роботи загальноосвітніх закладів України. Виділено умови і шляхи 
подолання перешкод і труднощів у вирішенні проблем інклюзії.  

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзія, труднощі впровадження 
інклюзії, діти з особливими потребами. 

Annotation. The article analyzes studies on the problem of inclusive 
education. The barriers of the implementation of inclusive education in to the 
practice of the work of Ukrainian institutions of secondary colycation are 
determined. The conditions and ways of overcoming the barriers and difficulties in 
solving the problems of inclusion are highlighted. 

Key words: inclusive education, inclusion, difficulties of inclusion 
implementation, children with special needs. 

 

 

ШТУЧНІ ТЕКСТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
ЛІНГВОКРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 

 

Чорба Анастасія, студентка Херсонського державного 
університету. 

Науковий керівник: О. Б. Полєвікова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. 

 

Постановка проблеми. Проблема розвитку креативності молодших 
дошкільників є особливо актуальною у наш час. Адже саме зараз, як ніколи, 
нашій країні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які 
вміють творчо мислити. Доволі часто навчання зводиться в основному лише 
до запам’ятовування і відтворення прийомів дій, типових способів 
розв’язування завдань. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій 
значно знижує мотивацію до навчання. Діти позбавляються радості відкриття 
і поступово втрачають здатність до творчості.  

Лінгвокреативні здібності як один із різновидів творчих здібностей 
мають важливе значення для мовного, мовленнєвого, когнітивного, духовно-
морального, естетичного розвитку особистості дитини. Імовірність їх прояву 
в дошкільному віці доволі висока й потребує уважного вивчення та 
особливого підходу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади 
дослідження складають праці представників наукової школи фундатора галузі 
української дошкільної лінгводидактики А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, 
К. Л. Крутій, Н. І. Луцан та ін. щодо мовленнєвого розвитку дошкільнят.  

http://www.psyh.kiev.ua/
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Мета статті: проаналізувати можливості розвитку лінгвокреативних 
здібностей дошкільників засобами штучних текстів у сучасному просторі 
дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Учені зазначають , що ближче до 
п’ятого року життя в дітей виникає інтерес до словесної творчості – 
вигадування казок, віршів, билиць. Ще раніше – до 2-3 років – інтерес до 
озвученого слова, що отримало назву феномена «словотворчості» (за 
російським письменником Корнієм Чуковським). У віці 6-7 років, із 
розширенням кругозору, набуттям соціального досвіду потреба «слово 
творити» в дитини зникає, стає непотрібною. Тоді як сформованість 
мовлення, підкріплена інтересом до літературних і народних творів, дає 
дитині змогу, підключивши бурхливу фантазію, спробувати скласти власний 
твір, схожий на казку, оповідання або вірш [2, с. 23]. 

На думку К. Л. Крутій, підґрунтям для розвитку лінгвокреативних 
здібностей у дошкільному віці є взаємозв’язок їхніх компонентів, таких як: 
«мовне чуття», або «дар слова», тобто вміння дитини відчувати особливості 
мови; зв’язне виразне мовлення, граматична правильність мовлення, багатий 
лексикон; наявність оригінальної фантазії, уяви, схильність до вигадування 
казок, історій та їх програвання [5, с. 16]. 

Педагогічними умовами формування лінгвокреативних здібностей у 
дошкільників є сприятливе мовне й мовленнєве середовище; емоційно-
позитивне й культурно-етичне спілкування педагога з дітьми; активізація 
педагогами різних творчих проявів у дітей у сфері слова, удосконалення 
навичок виразного читання й розповідання за уявою; наявність спеціальної 
методики роботи й програми з розвитку лінгвокреативних здібностей. 

Найефективнішими прийомами для розвитку лінгвокреативних 
здібностей є, зокрема, такі: «підштовхування», підказування дітям необхідної 
граматичної форми, добирання порівняння до слова; антиципація 
(передбачення) під час читання казки, оповідки чи будь-якого тексту; 
аналізування проблемних мовленнєвих ситуацій, насичених різними 
граматичними категоріями; використання аналогій [5, с. 17]. 

Для продуктивної організації роботи з дітьми слід оптимально 
використовувати весь час їхнього перебування в дошкільному закладі. 

Привертання уваги дітей до матерії слова, до можливих граматичних 
форм слова, а також до авторських новотворів дає змогу активізувати дітей зі 
слабко розвиненим мовленням. Дітей, активне мовлення яких розвинене на 
достатньому й високому рівнях, надихають на лінгвокреативність вірші 
[3, с. 15]. 

Перш ніж розпочати ознайомлення дітей зі штучними текстами, 
доцільно використати можливості лінгвістичної казки. Під лінгвістичною 
казкою розуміється зв’язний текст, зміст якого спрямовано на практичне 
ознайомлення дітей дошкільного віку з лігвістичними термінами, на розвиток 
мовного чуття в доступній для дітей формі. Тексти лінгвістичних казок 
завжди містять достатню кількість лексичних або граматичних одиниць 
залежно від дидактичної мети. Доречно використовувати також лінгвістичні 
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ігри з казковим сюжетом, персонажі яких є наскрізними, наприклад: 
«Пізнайко». 

Надзвичайні ситуації, змальовані в лінгвістичних казках, мають 
підвищене лінгвокреативне навантаження, допомагають кожній дитині 
зорієнтуватися, аби вжити у мовленні необхідну граматичні форму [4, с. 240]. 

Дослідниця К. Л. Крутій наводить приклади словотвірних парадигм 
прикметників, що дають змогу осягнути ширину можливостей 
лінгвокреативної діяльності не лише дітей, а й дорослих [5, с. 19]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
проаналізувавши можливість розвитку лінгвокреативних здібностей 
дошкільників засобами штучних текстів у сучасному просторі дошкільної 
освіти, ми можемо зауважити, що використання штучних текстів у роботі з 
дошкільниками є актуальним і необхідним, адже розкриває унікальні 
можливості дошкільників у мовній (мовленнєвій) творчості, зокрема у 
створенні оказіоналізмів, написанні (диктуванні – розповіданні) власних 
казок, небилиць тощо. Спонукають дітей до творчості за створенням 
оптимальних умов, які сприятимуть найповнішому розкриттю потенціалу 
особистості дитини. Перспективи подальших досліджень убачаємо у 
розробленні лінгводидактичної моделі розвитку лінгвокреативних здібностей 
дошкільників засобами штучних текстів.  
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Анотація. У статті здійснено аналіз можливостей розвитку 
лінгвокреативних здібностей дошкільників засобами штучних текстів у 
сучасному просторі дошкільної освіти. 

Ключові слова: лінгвокреативні здібності, розвиток мовлення, штучні 
тексти. 

Annotation. The article analyzes the possibility of development of linguistic 
skills of preschoolers by means of artificial texts in the modern space of preschool 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ  

У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
 

Шейко Наталія, студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка.  

Науковий керівник: Г. Д. Шейко, асистент кафедри психології. 
 

Постановка проблеми. Погіршення екологічної ситуації в Україні 
викликає стривоженість суспільства, яке все більше розуміє, що розв’язання 
гострих екологічних проблем потребує адекватної підготовки людства до 
взаємодії з природою. Низький рівень загальної культури населення, 
екологічної просвіти, свідомого ставлення до природи, неспроможність 
прогнозувати катастрофічні наслідки антропогенної діяльності стали 
причинами сучасної екологічної кризи. 

Наукові доробки з проблем формування екологічної свідомості та 
шляхів подолання негативних тенденції впливу на довкілля переконливо 
доводять, що для запобігання екологічної катастрофи необхідно змінити 
світоглядний стереотип суспільства, тобто трансформувати екологічні 
погляди і уявлення людей.  

Доведено, що основи світогляду особистості закладаються в 
дошкільному дитинстві. Тож ознайомлення дітей з природою, виховання 
відповідального ставлення до неї, формування екологічної свідомості саме в 
дошкільному віці має величезне значення і є невід’ємною складовою 
освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Психолого-педагогічними 
основами формування первинних екологічних уявлень у дошкільників є ідеї 
провідних учених С. Рубінштейна, Л. Виготського, О. Запорожця, 
М. Поддьякова, В. Давидова. 

Питанням природоохоронного виховання дітей дошкільного віку 
присвячені дослідження В. Грекової, Г. Земцової, Н. Кондратьєвої, З. Плохій, 
Н. Лисенко, Г. Марочко, Н. Кот. 

Проблемою вивчення та формування екологічної свідомості 
займаються такі вчені як С. Дерябо, В. Ясвін, І. Звєрєв, Т. Суравегіна, 
В. Панов, І. Шмельова, А. Брудний, Д. Кавтарадзе. М. Медвєдєв, 
А. Алдашова, М. Соломкіна, В. Скребець. Проте, аналіз наукових досліджень 
проблем розвитку екологічної свідомості дозволяє зробити висновок про 
недостатність уваги психологічному обґрунтуванню особливостей 
формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку.  

Мета статті: з’ясувати теоретичні аспекти проблеми формування 
екологічної свідомості у дошкільному віці. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи наукову літературу і 
практику роботи ДНЗ можна зробити висновок, що довгий час у прищепленні 
дітям любові до природи використовувалися стереотипи і порівняння об’єктів 
і явищ природи за їх привабливістю та корисністю для людей. На сучасному 
етапі доцільно керуватися іншими науковим поглядами. З позиції екології 
живі організми або природні явища не можуть бути хорошими чи поганими, 



212 

корисними чи шкідливими. Вони мають рівне з людиною право на існування, 
кожен з них відіграє свою виняткову роль у природі, їх поведінка та перебіг 
визначається біологічними законами. 

Природнича освіченість дитини передбачає наявність у неї уявлень про 
живі організми і природниче середовище; багатоманітність явищ природи; 
причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок 
природних умов, рослинного і тваринного світу; позитивний і негативний 
вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до 
природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до 
рослин і тварин; готовність включатися у практичну діяльність, що пов’язана 
з природою; дотримування правил природокористування [1]. 

Метою освітньої роботи у дошкільному закладі є формування 
елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, розвиток у 
дитини позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, 
дбайливого ставлення до її компонентів, формування реалістичних уявлень 
про явища природи. Отже, формування екологічної свідомості дітей є 
невід’ємною частиною освітньо-виховного процесу дошкільного закладу [4].  

Складова свідомості особистості, що пов’язана з відображенням 
процесів взаємодії людини чи суспільства з об’єктами та явищами природи, 
називається екологічною свідомістю. Екологічна свідомість, як невід’ємна 
частина суспільної свідомості, виконує наступні функції: 1) регулятивну 
(усвідомлення механізмів раціонального управління взаємовідносинами 
суспільства та природи); 2) пізнавальну (вивчення причин глобальної кризи, 
порушень рівноваги в системі «Суспільство-Природа», пошук раціональних 
шляхів збереження та відновлення біосфери); 3) нормативну (сприяє 
створенню та вдосконаленню на основі пізнання вже існуючої нормативної 
бази, основних норм, правил та особливостей природокористування); 
4) прогностичну (передбачення можливих наслідків діяльності людини та 
пошук шляхів їх мінімізації); 5) виховну (сприяє розвитку екологічної 
культури, відповідальності та екологічної поведінки). 

Екологічна свідомість не обмежується лише відображенням та 
пізнанням законів природи. Вона передбачає формування структури 
поведінки особистості, що дозволяють адекватно реагувати на зміни 
природного довкілля. Більшість дослідників виділяють такі основні 
структурні компоненти екологічної свідомості як: 1) когнітивний (наявність 
знань про природу та взаємодію з нею); 2) емоційний (екологічна оцінка); 
3) поведінковий (екологічна поведінка). Відповідно, розглядаючи структуру 
екологічної свідомості як єдність розуму, почуттів, дій та практичних умінь 
[3]. 

Найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини - 
дошкільній вік, він передбачає створення передумов гуманної взаємодії з 
природним довкіллям. На думку В. Сухомлинського, природа лежить в основі 
дитячого мислення, почуттів та творчості [5].  

Розпочинати роботу над формуванням екологічної свідомості потрібно 
з молодшого дошкільного віку. Спостерігаючи за об’єктами природи, треба 



213 

звертати увагу дітей на їх привабливість (метелик, птахи, котик), яскравість 
(квіти, осіннє листя, захід сонця). Молодші дошкільники дуже чутливі до 
краси, тому доцільно навчати їх висловлювати свої почуття в малюнках, 
замальовувати побачене [5].  

З дітьми середнього дошкільного віку актуальним є милування у 
природному довкіллі гарним, чарівним, казковим, звертаючи при цьому увагу 
дошкільнят на незвичне, незрозуміле, утаємничене, те, що лякає. Під час 
спостережень в природі, дітям також можна запропонувати намалювати 
побачене, а потім дати назви замальовкам, скласти твори-мініатюри. 
Дорослий повинен спонукати вихованців обережно досліджувати, 
експериментувати, заохочувати доглядати за мешканцями куточка природи, 
городу, квітника: «...добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а 
людяність, доброта, лагідність, доброзичливість народжуються в праці, 
турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу... якщо добрі почуття 
не виховані у дитинстві, їх ніколи не виховаєш...» [5].  

Старших дошкільників потрібно вчити захоплюватися та милуватися 
красою природи в різні пори року, дбати про її збереження та орієнтуватися в 
причинах забруднення оточуючого середовища. Одним з ефективних засобів 
спілкування дітей з природою є екологічна казка, яка найбільш доступна для 
сприйняття та цікава малюкам. Слухаючи екологічну казку, дошкільники, 
мають змогу побувати по той бік існування природи, зазирнути у середину 
квітки, побачити ту користь, яку приносить «не красива тварина», відчути 
біль від необачного, негативного ставлення сильніших та впливовіших. 
Екологічна казка перш за все звертається до емоційного світу дитини, 
допомагає змінити свої погляди та цінності, побачити різні грані однієї 
ситуації і знайти в ній нові шляхи розв’язання. Під час складання таких казок 
слід намагатись навчити дітей висловлювати в словах свої думки, 
переконання, розуміти стан довкілля і виявляти особисте до нього ставлення, 
знаходити альтернативні моделі поведінки. Казки несуть в собі надзвичайно 
важливі ідеї: 1) оточуючий нас світ також живий, у будь-який момент може 
заговорити з нами; 2) якщо оживають якісь певні об’єкти природи, то вони 
здатні діяти самостійно, мають право на власне життя; 3) протистояння добра 
і зла, перемога добра; 4) найбільш цінне можна отримати лише через 
подолання перешкод, те, що пройшло без зусиль швидко втрачається; 
5) навколо є багато помічників, але вони приходять на допомогу тільки тоді, 
коли ми самі не можемо вирішити проблему. 

У роботі зі старшими дошкільниками обов’язковим є залучення дітей 
до практичної діяльності, надання конкретної допомоги середовищу, 
рослинам, тваринам як на території дошкільного закладу, так і в 
найближчому природному довкіллі. Дорослий повинен вчити дітей відчувати, 
що виявлення турботи потребує значних зусиль, терплячості і знань. Під час 
цієї роботи слід звертати увагу на приємні зміни, що відбулися, частіше 
хвалити дітей, навіть отримавши незначні результати, радіти разом з ними. 
Переживання загального позитивного настрою дає впевненість дошкільникам 
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у своїх силах, підтримує бажання бути готовим допомагати, не нашкодити 
довкіллю. 

З метою формування екологічної свідомості можна використовувати 
дослідно-пошукову діяльність, ігри, вірші та оповідання екологічного змісту, 
заняття-подорожі, заняття в інтерактивній формі, ланцюги логічних запитань, 
прийом екологічної емпатії, прийом екологічної рефлексії тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сучасний 
ДНЗ є першою сходинкою збагачення дітей знаннями про природне оточення, 
ознайомлення з загальною, цілісною картиною світу та формування 
екологічної культури, яка є складовою екологічної свідомості.  

 Процес формування екоцентричного типу екологічної свідомості 
дошкільників залежить від взаємодії та спільного внеску в нього вихователів, 
психолога ДНЗ та батьків. Перспективою подальших досліджень є розробка 
комплексної програми формування екологічної свідомості дошкільників з 
використанням екологічних казок та мультимедійних презентацій, а також 
підготовка методичних рекомендацій для вихователів дошкільних закладів та 
батьків з зазначеної проблеми. 
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Постановка проблеми. У системі неперервної освіти дошкільній ланці 
належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на 
якість подальшої освіти дітей. Стильові особливості й особливості 
темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в 
діяльності. Спільність характеристик темпераменту та індивідуального стилю 
діяльності полягає в типологічній зумовленості цих характеристик.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вчення про темперамент 
започатковане давньогрецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його 
послідовники (римський лікар Гален та ін.) обстоювали гуморальну теорію, 
згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. 

І. Павлов, розглядаючи проблему темпераменту, писав, що геніальний 

спостерігач людини – Гіппократ – у класифікації темпераментів підійшов до 
істини найближче. 

Німецький філософ-ідеаліст І. Кант, поділяючи погляди на 
темперамент представників гуморальної теорії, вперше дав своєрідну 
психологічну характеристику темпераментів. 

Вітчизняний вчений, лікар і педагог П. Лесгафт пояснював 
темперамент особливостями кровообігу, які залежать від діаметра отвору та 
товщини й гнучкості стінок судин. 

Німецький психіатр Е. Кречмер обстоював залежність психічного 
складу особистості від будови (конституції) тіла. Він запропонував власну 
класифікацію типів конституції (пікнічний, астенічний, атлетичний) і вважав, 
що кожному з них властивий певний темперамент. 

Зв’язок особливостей індивідуального стилю діяльності з 
властивостями нервової системи досліджувався в працях Г. Дикопольської, 
О. Копитова, А. Коротаєва, Є. Климова та С. Маствіліскер. 

Мета статті: охарактеризувати основні властивості темпераментів 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Темперамент – сукупність 
індивідуальних особливостей, які характеризують динаміку та емоційну 
сторони поведінки людини, її діяльності та спілкування [3]. 

На основі кожного типу формуються різні системи умовних нервових 
зв’язків, але сам процес їх формування залежить від типу нервової системи. 
Тим самим тип нервової системи надає своєрідності поведінці людини, 

накладає характерний відбиток на всю її сутність – визначає рухливість 

психічних процесів, їх стійкість проте він не є вирішальним чинником 
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поведінки, вчинків, переконань, які формуються в процесі індивідуального 
життя людини, так і в процесі виховання [1]. 

Для того, щоб побудувати індивідуальний підхід до кожної дитини та 
забезпечити для його розвитку відповідні психологічні умови, педагогам 
потрібні знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу 
їх темпераменту. 

Індивідуальні особливості особистості слід відрізняти від вікових, які 
настають з дозріванням або старінням організму. Індивідуальні якості 
особистості, наприклад, швидкість реакції, міра активності, вразливості тощо, 
виявляються незалежно від віку без особливих змін. Разом з тим з віком під 
впливом життя та виховання індивідуальне досить своєрідно, яскраво 
виявляється в пізнавальній діяльності, емоційно-вольовій активності, рисах 
характеру, інтересах, що дає підстави вважати людину здібною чи не здібною, 
емоційно вразливою чи безвільною, сміливою чи боязливою. На деяких 
вікових етапах розвитку людини, наприклад, у підлітковому віці, вікові та 
індивідуальні особливості важко диференціювати. Імпульсивність, 
нестриманість, вразливість підлітків, якщо не зважати на обставини, в яких 
вони виявляються, легко витлумачити як прояв індивідуальних рис і вікових 
особливостей. А в навчально-виховній роботі важливо відрізняти вікове від 
індивідуального, щоб правильно визначити необхідні виховні заходи [3 с. 432]. 

Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в 
темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій 
діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву залежать від 
виховання дитини. Індивідуальні риси характеру, як свідчать дослідження, 
досить яскраво виявляються вже в дошкільному віці. 

На однакові за змістом і метою дії подразники кожна людина реагує по-
своєму, індивідуально. Одні реагують активно, жваво, глибоко емоційно, довго 
переживають вплив подразника, а інші – спокійно, повільно, швидко забуваючи 
про те, що на них впливало. Деякі люди надто афективно реагують на події, на 
ставлення до них – спалахують гнівом, діють агресивно, а дехто в цьому разі 
виявляє боязкість, не чинить жодного опору там, де він потрібний [1].  

Отже, темперамент можна визначити як індивідуальну особливість 
людини, що виявляється в її збудливості, емоційній вразливості, 
врівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності. 

Чітко вираженого типу темпераменту не існує. Він відображається на 
характері, волі, мисленні, пізнавальній діяльності дитини.  

Діти, яким притаманний сангвістичний тип темпераменту, енергійні, 
активні, життєрадісні, комунікабельні, поступливі, швидко схоплюють нове і 
цікаве, легко переносять невдачі. Вони без проблем пристосовуються до 
нових умов, вступають у контакти з іншими дітьми, знаходять товаришів у 
будь-якій ситуації. При цьому можуть і керувати, і підкорятися. Швидко 
освоюються в школі, відразу почувають себе, як удома. Дітям-сангвінікам 
притаманне голосне, швидке, чітке й емоційно виразне, врівноважене 
мовлення. Їхня комунікабельність сприяє дружньому ставленню до них 
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дорослих, тому за зовнішньою формою поведінки сангвініків можуть 
приховуватися риси характеру, про які невідомо оточуючим [3]. 

Діти флегматичного темпераменту спокійні, не схильні до поспіху, 
послідовні і ґрунтовні у справах, з низькою емоційністю, невиразною, 
стриманою мімікою, їм потрібен час, щоб правильно відреагувати на будь-
який вплив. Повільно і з труднощами вони адаптуються до нових умов життя. 
Важко пристосовуються до закладу, нового режиму і вимог. Нелегко їм 
даються розлука з батьками, знайомство з дітьми. У звичній обстановці вони 
без примусу, спокійно дотримуються правил поведінки, охайно і старанно 
справляються зі знайомою роботою. У всіх справах флегматикам заважає 
млявість, повільний темп дії, знижена активність. Такі діти легко засинають і 
багато сплять. Їхнє мовлення уповільнене, спокійне, рівномірне часто із 
паузами, без яскравих емоцій, міміки, жестів. На запитання вони відповідають 
не відразу [3]. 

Холерики енергійні, гарячі, запальні, з виразною мімікою, різкими 
жестами, бурхливими реакціями. У звичайних умовах швидко і без проблем 
переключаються на нову діяльність, активно беруться за будь-яку справу, 
іноді одночасно за кілька справ. Легко адаптуються до нових умов життя, 
активно вступають у спілкування, налагоджують стосунки, мають багато 
знайомих. Своєю гарячкуватістю, неспокійністю, сварливістю нерідко 
створюють конфліктні ситуації, однак швидко заспокоюється, не тримають 
довго образи. Вони чутливі до порушення режиму дня, погано засинають і 
неспокійно сплять, не можуть стримувати почуття голоду і наполегливо 
вимагають їжу [3]. 

Діти-меланхоліки малоактивні, сором’язливі, замкнуті, з підвищеною 
вразливістю. Вони дуже чутливі до найменших подразників, сильно реагують 
на схвалення і осуд, підозрілі. В них швидко настає втома, слабкий 
гальмівний і збуджувальний процеси. Водночас меланхоліки виявляють 
здатність співпереживати іншим, пройматися настроєм, утіленим у творах 
мистецтва. Болісно і довго вони адаптуються до нових умов життя, зміна яких 
може бути для них сильним стресогенним чинником. Тому їх необхідно 
завчасно готувати до змін, сприяти поступовому входженню в нове життя, 
виявляти особливу чуйність до них [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Тип 

темпераменту – одна з найважливіших умов походження індивідуально-

своєрідних рис характеру. Від властивостей темпераменту залежать динамічні 
(швидкість, сила, інтенсивність) особливості характеру. Властивості 
темпераменту можуть сприяти або протидіяти розвитку певних якостей 
особистості (холерику легше стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип 
темпераменту певним чином зумовлює недоліки характеру при послабленні 
виховання. 
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дошкільного віку з різними типами темпераменту. Охарактеризовано прояви 
різних типів темпераменту дошкільників в освітній роботі. 
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Annotation. The researches on the problem of upbringing children of 
preschool age with different types of temperament have been analyzed. The 
manifestations of various types of temperament of preschoolers in educational work 
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Науковий керівник: Т. В. Марєєва, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. 

 

Постановка проблеми. Дошкільне дитинство – найсприятливіший 
період емоційної взаємодії дитини з природою, оскільки її розум і почуття 
розвиваються відповідно характеру відносин із довкіллям. Багато педагогів 
минулого надавали великого значення природі як засобу виховання дітей: 
Я. А. Коменський вбачав у природі джерело знань, засіб розвитку розуму, 
почуттів та волі; К. Д. Ушинський закликав вести дітей у природу, щоб 
повідомляти їм усе доступне й корисне для їх розумового і мовленнєвого 
розвитку. Низка педагогів засвідчувала потребу залучення дітей до природи, 
до формування стійкого і глибокого інтересу до неї, без якого неможливо 
накопичення різноманітних відомостей про оточуюче довкілля. 

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

Сучасна методика ознайомлення дошкільників з природою розглядає 
природу як важливий фактор усебічного розвитку. Особливий інтерес у дітей 
у процесі ознайомлення з природою викликають тварини. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням проблеми 
ознайомлення дошкільників із домашніми і дикими тваринами займалася 
низка науковців. Зокрема, розвиток загальноприродничих уявлень дошкільнят 
висвітлено в працях А. М. Богуш, Н. М. Горопахи, Л. І. Зайцевої, 
О. Л. Кононко, З. П. Плохій та ін. Більш конкретний педагогічний досвід 
роботи з розвитку цілісного уявлення дітей про домашніх і диких тварин 
репрезентовано Г. В. Бєлєнькою, Л. В. Лохвицькою, Л. Н. Согур, 
Н. Ф. Яришевою та ін. 

З огляду на те, що взаємозв’язок тварин із середовищем має певну 
варіативність, учені рекомендують під час ознайомлення дітей із 
представниками тваринного світу розкривати як загальну картину їхнього 
пристосування до умов навколишнього середовища, так і основні, суттєві і, 
разом з тим, яскраво виражені особливості в зовнішній будові (форма тіла, 
покрив, характер кінцівок тощо) та у способі життя (пересування, харчування, 
захист та ін.), які сприяють цьому процесу. 

Одним із ефективних засобів ознайомлення дітей дошкільного віку з 
тваринами є гра, як основний вид дитячої діяльності. Філософи, історики, 
етнографи, психологи, педагоги вивчають походження гри, її місце в житті 
дитини, можливості ефективного використання ігор для вирішення виховних 
завдань. Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для 
них – навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна форма виховання. 
Тобто, гра для дошкільників – засіб пізнання навколишнього. 

Нині існує велике розмаїття ігор, що використовуються в роботі з 
дітьми дошкільного віку. Найпоширенішою є така класифікація ігор: 
1) творчі: режисерські, сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри на 
тему літературних творів; 2) ігри з правилами: рухливі та дидактичні ігри 
(словесні, з іграшками, настільно-друковані); 3) народні (забави, рухливі, 
дидактичні, обрядові) – як окрема група ігор [2, с. 312]. 

Мета статті – висвітлити можливості використання дидактичних ігор 
у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з тваринами. 

Виклад основного матеріалу. Серед розмаїття ігор, які проводяться в 
закладах дошкільної освіти з освітньою метою, значне місце посідають 
дидактичні ігри. Виконуючи неабияку навчальну функцію, вони 
забезпечують дитині психологічний комфорт, дають можливість практично 
застосовувати знання, а відтак сприяють становленню її життєвої 
компетентності. Із раннього віку малята знайомляться з навколишнім світом, 
отримують відомості про різні предмети, їхні ознаки та особливості. Як 
правило, ці знання неповні та невпорядковані. Для їх уточнення та 
систематизації, а також практичного використання застосовують дидактичні 
ігри. Цей вид діяльності відомий з давніх-давен, згадаймо такі народні 
дидактичні ігри для наймолодших, як «Печу-печу хлібчик», «Сорока-
злодійка». З'являються й сучасні новинки, часто створені на зразок відомих 
телевізійних передач. 

Історія свідчить, що перші дидактичні ігри були створені ще народною 
педагогікою. В них багато веселих жартів, гумору, і в той же час вони 
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потребують від дітей напруженої розумової роботи, змагання в кмітливості, 
уваги. Про їх цінність К. Д. Ушинський писав, що придумати дитячу гру є, 
можливо, одним з найважчих завдань дорослого... Звернути увагу на народні 
ігри, розробити це багате джерело, організувати їх і створити з них чудовий і 
могутній засіб виховання – завдання майбутньої педагогіки [1]. 
К. Д. Ушинський відзначав, що для найменших дітей найбільш цікавими є 
ігри з природними матеріалами: піском, водою, листям, пелюстками квітів, 
овочами та фруктами. 

У дидактичній грі, як формі навчання, взаємодіють навчальна 
(пізнавальна) та ігрова (цікава) сторони. Відповідно до цього вихователь 
одночасно навчає дітей і бере участь у їхній грі, а діти, граючись, навчаються. 

Пізнавальний зміст навчання виявляється в його дидактичних 
завданнях, які педагог ставить перед дошкільниками не прямо, як на занятті, а 
пов’язує їх з ігровими завданнями та ігровою дією. Дидактична мета, 
прихована в ігровому завданні, стає непомітною для дитини, засвоєння 
пізнавального змісту відбувається не навмисне, а під час цікавих ігрових дій 
(приховування і пошуку, загадування і відгадування, елементів змагання в 
досягненні ігрового результату тощо). 

Щоб сформувати в дошкільників знання про тварин, доцільно 
організувати спостереження за свійськими тваринами, які є в дитячому садку 
(собакою, кішкою, курчатами, кроликами), розглянути картинки із 
зображенням тварин, знайомих дітям, і тих, яких вони не бачили в натурі. З 
цією метою вихователь проводить кілька таких занять. 

Використовуючи ілюстрації, діти порівнюють тварин (наприклад, 
корову – з конем, козу – з вівцею, собаку– з кішкою), складають невеличкі 
розповіді про них, застосовуючи раніше отриману інформацію з інших 
джерел та емпіричного досвіду. На заняттях із молодшими дошкільниками 
вихователь повинен навчити дітей виділяти типові ознаки певних тварин 
(риби мешкають у воді, тіло птахів покрите пір’ям, свійські і домашні 
тварини живуть поряд із людиною, дикі тварини мешкають у лісах та на 
луках), узагальнювати окремі поняття, підводити під загальне поняття 
конкретні назви (заєць, вовк, лисиця, ведмідь живуть у лісі – вони дикі 
тварини). Лише після такої підготовчої роботи можна переходити до 
дидактичних ігор з іграшками («Хто де живе?», «Великі і маленькі», 
«Зоопарк», «Чарівна торбинка»), настільно-друкованих («Знайди пару», 
«Зоологічне доміно», «Склади з частин»), словесних («Впізнай за голосом», 
«Хто покликав», «Чия це мама?») тощо. 

У процесі такого пізнання дитиною природи в неї формуються певні 
уявлення й поняття. Потрібно збагатити, закріпити ці уявлення й поняття 
визначенням істотних якостей і зв'язків, що легко зробити за рахунок 
створення різних варіантів однієї й тієї ж дидактичної гри з поступовим 
ускладненням змісту. 

Вікові можливості дітей старшого дошкільного віку дозволяють 
розширити їхні знання про тварин (чим вони харчуються, як пересуваються, 
як пристосовуються до сезонних змін у природі) та про правила поведінки з 
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ними. Із цією метою доцільно застосовувати настільно-друковані дидактичні 
ігри: «Хто де живе?» (з конкретизацією місця проживання тварини), 
«Погодуй тварину», «Хто як до зими готується?», «Чи правильно вчинив 
хлопчик?» тощо. Кількість ігор із використанням іграшок дещо зменшується, 
й натомість дошкільникам пропонують ігри з предметами (наприклад, «Що 
для чого потрібно?» – на закріплення правил догляду за тваринами). Все 
частіше вихователь із дітьми старшого дошкільного віку використовує 
словесні дидактичні ігри («Назви одним словом», «Відгадай за описом», 
«Опиши тваринку», «Літає, бігає, стрибає, плаває» тощо). 

Незалежно від того, який би вид дидактичної гри обрав вихователь, він 
обов’язково має дотримуватися методичних правил її проведення, 
запропонованих Н. Ф. Яришевою [3]. Так, із дітьми 4-го року життя 
дидактична гра починається із сюрпризного моменту з метою зосередження 
уваги малят. Потім відбувається розгляд предметів, з якими діти будуть грати 
і коротка бесіда про них. Далі педагог пояснює правила у ході гри й 
відбувається її безпосереднє проведення. І, нарешті, насамкінець вихователь 
дає позитивну оцінку всім дітям.  

У групі дітей 5-го року життя вказані методичні прийоми керівництва 
грою дещо змінюються. Наприклад, сюрпризний момент застосовують лише 
в першому півріччі, правила гри пояснюють і закріплюють безпосередньо 
перед її ходом, оцінка дій дітей у грі стає диференційованою.  

У групі дітей 6-го року життя немає необхідності застосовувати 
елементи сюрпризності на початку гри, тому з метою активізації знать дітей 
вихователь проводить коротку бесіду про об’єкти природи. Далі відбувається 
пояснення й закріплення правил гри та її хід у першому варіанті, а після цього 
пояснення правил, їх закріплення й проведення гри у другому варіанті, яких 
обов’язково передбачає ускладнення. У кінці гри вихователь підводить 
підсумок, диференційовано оцінює дії дітей, залучаючи до цього самих 
дошкільників.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проведення 
дидактичних ігор з дітьми дошкільного віку дозволяє розширювати, 
уточнювати й закріплювати їх знання про тварин, створюючи при цьому 
невимушену навчальну атмосферу. Вид гри та методичні прийоми 
керівництва нею педагог обирає виходячи з конкретних завдань програми 
розвитку, виховання і навчання дошкільників, матеріальних умов, що є в 
групі, вікових можливостей та інтересів дітей, етапу ознайомлення їх з 
тваринами, а також власного педагогічного досвіду. 
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Анотація. У статті розкрито можливості використання дидактичних 
ігор у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з тваринами. Наведено 
дидактичні ігри, які дозволяють ознайомлювати дітей із тваринами та 
методичні рекомендації щодо їх проведення в різних вікових групах. 

Ключові слова: дидактична гра, ознайомлення з тваринами, діти 
дошкільного віку. 

Annotation. The article reveals peculiarities of didactic game usage for 
formation pre-school age children’s knowledge about animals. There are didactic 
games for formation pre-school age children’s knowledge about animals and 
methodical recommendations for their conducting in different age groups in the 
article.  

Key words: didactic game, formation knowledge about animals, pre-school 
age children. 

 
 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗАЦІЇ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Шкромада Алла, магістрантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

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

 

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження 

обумовлюється необхідністю створення в суспільстві моральної атмосфери, 
яка сприяла б утвердженню в усіх ланках суспільного життя гуманного 
ставлення до людини, вимогливості до себе та інших, чесності, довіри, 
поєднаних з високою відповідальністю. 

Гуманізм – одна з фундаментальних характеристик суспільного буття і 
свідомості, сутність якого полягає в ставленні до людей як до вищої цінності. 
Він виявляється в альтруїзмі, бажанні творити добро, допомагати людям, 
милосерді, співчутті. Гуманізм завжди виступав у відповідь на будь-яку 
загрозу для людства. Звернення до гуманізму в наш час зумовлене складним 
соціально-економічним станом суспільства, коли постає загроза 
встановленню пріоритету індивідуально-споживацьких цінностей. Особливо 
відчутним є вплив на людину таких суспільних явищ, як агресивність, 
жорстокість, байдужість, внаслідок чого вона стає егоїстичною, пасивною в 
ситуаціях, де необхідно проявити гуманність. Тому важливим є виховання 
гуманної особистості, яка буде здатна реалізувати себе в соціумі через 
гармонію з внутрішнім «Я» та гуманістичну взаємодію з навколишнім світом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Психологічні 
дослідження Л. Виготського, О. Запорожця, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна 
засвідчили, що основи орієнтації на емоційний стан іншого закладаються в 
дошкільному віці, тобто дошкільний вік є найбільш сенситивним для 
виховання гуманної поведінки дітей.  
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Результати досліджень Л. Артемової, Л. Божович, С. Карпової, 
О. Кононко, В. Котирло, М. Лісіної, Т. Поніманської, Л. Почеревіної, 
Є. Субботського, Т. Фасолько, С. Якобсон засвідчили, що на етапі 
дошкільного дитинства моральні норми є мотивами поведінки. Тому гуманну 
поведінку особистості можна починати формувати в процесі ознайомлення 
дитини з відповідними нормами гуманності, які вимагають конкретизації в 
певній життєвій ситуації. 

У дослідженнях педагогів і психологів проблема виховання гуманної 
поведінки представлена такими окремими її проявами, як милосердя 
(І. Княжева), чуйність (М. Воробйова, О. Кононко, Т. Пономаренко), 
співчуття, співпереживання (Г. Кошелєва, Л. Стрелкова), гуманні взаємини 
(Л. Артемова, А. Гончаренко, В. Котирло, В. Павленчик), турботливість 
(І. Дьоміна, М. Тимошенко), взаємодопомога (А. Виноградова, Л. Пеньєвська, 
Т. Поніманська).  

Мета статті: розкрити основні засади реалізації принципу гуманізації 
в навчально-виховному процесі сучасного закладу дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік – найважливіший 
період особистісного становлення людини. А тим часом спостерігається 
суперечність між готовністю дитини до виховання, яке ґрунтується на 
самоствердженні, суб’єктній позиції у взаємодії з дорослим, та професійною 
непідготовленістю педагогів до реалізації такої позиції дитини (хоча 
переважна більшість начебто висловлює готовність до гуманістичного 
виховання). Адже суть гуманістичного спілкування полягає у ставленні до 
дитини не як до об’єкта, а як до повноправного суб’єкта в суб’єкт-суб’єктних 
взаєминах з дорослим. Однак здебільшого педагоги не сприймають усерйоз 
дитину як рівноправний суб’єкт спілкування, тож побудова відносин у 
системі «дорослий – дитина – дорослий» спричиняє труднощі.  

Вважаємо, що однією з найважливіших ролей педагога в просторі 
дитинства – роль посередника між дітьми й соціумом. Змістом його 
діяльності є допомога кожній дитині в процесі адаптації до соціуму, 
компенсація того, що дитина не отримує в соціумі. Звідси головні функції 
виховної діяльності, спрямовані на гуманізацію простору дитинства, – 
допомога дитині та її підтримка. А завдання педагога – будувати свою 
діяльність, розвиваючи в дитині її кращі риси й послаблюючи негативні, тож 
головне – розуміти дитину. Але щоб реалізувати гуманістичні ідеї в освітній 
роботі з дітьми треба, щоб вони були прийняті більшістю педагогів, щоб ідея 
дитиноцентризму з красивої фрази перетворилася на справді регулятивний 
механізм організації освітнього процесу [1, с. 38]. 

Варто зауважити, що сприятливими для особистісного зростання є такі 
умови виховання, за яких актуалізується процес саморозвитку дитини, 
формується її особистісна зрілість. Гуманний вихователь має орієнтувати 
дитину на себе самого, власне Я, усвідомлення своїх чеснот, виявлення 
здатностей прислухатися до своїх переживань та розуміти почуття іншої 
людини. Він спрямовує дитину на самовизначення, об’єктивне оцінювання 
власних та чужих дій. Відповідальність за впровадження суб’єкт-суб’єктної 
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взаємодії покладена на дорослих – батьків та педагогів. Від них залежить 
перебіг такої взаємодії, забезпечення спілкування, яке активізує дитину і дає 
змогу педагогу відстежувати її успіхи, а також своєчасно вносити корективи в 
освітній процес [2, с. 36]. 

Процеси саморозкриття, самоактуалізації, самопрояву мають носити 
характер розумного управління дитиною. Дитина не в змозі сповна 
усвідомлювати свій майбутній потенціал, вона лише розуміє власні потреби. 
Важливо привчати її самостійно приймати рішення, робити свідомий вибір і 
відповідати за нього. Слід уникати жорсткої регламентації, натомість 
надаючи дитині змогу реалізувати власні плани. Поступово навчаючи дитину 
діяти за власним вибором, педагог має м’яко скеровувати дитячі плани 
напрямку спільного інтересу. Що стосується малюків, то дорослому варто 
запропонувати їм декілька варіантів діяльності, як-от: малювати, читати, 
стрибати, ліпити, грати з м’ячем тощо, а кожна дитина має обрати те, що їй 
цікаво, і спрямувати власні сили і здібності на саморозкриття в обраній галузі 
діяльності. Звісно, дитина перебуває під владою тимчасового бажання, тож 
обов’язок дорослого – постійно пропонувати різні види діяльності, надаючи 
дитині змогу зануритися в той, який може бути корисним для неї. Тож 
гуманізація освітнього простору заснована на потребах особистості дитини, 
розкритті її внутрішніх сил для самореалізації [3, с. 29]. 

Таким чином, втілення ідей гуманізації в сучасній теорії і практиці 
дошкільної освіти можливе за розробки педагогічного процесу, в якому 
насамперед розв’язуються такі завдання: створення педагогічних умов, за 
яких дитина відчуває емоційний комфорт у спілкуванні з однолітками; 
створення педагогічних умов для активної творчої діяльності дитини у всьому 
її розмаїтті з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, потреб; 
забезпечення особистісної значущості педагога для вихованця [4, с. 5]. 

Для гуманізації виховання важливо актуалізувати проблему спільної 
діяльності дитини і вихователя. Нагадаємо: в педагогічному процесі 
дошкільного навчального закладу виокремлюють такі складові, як вільну 
самостійну діяльність дітей і спільну діяльність дітей і вихователя, що може 
здійснюватися у двох формах: планових заняттях та вільної спільної 
діяльності дорослого і дітей. Саме остання дає великі можливості для 
гуманізації процесу виховання. Адже якщо стосовно вільної самостійної 
діяльності дітей педагог виступає як автор розвивального середовища, що 
живить розвиток дитячої діяльності, а в процесі занять – як наставник, то саме 
означена форма взаємодії є партнерською в повному розумінні слова.  

Так, О. Козлюк позначає розглянуті форми взаємодії вихователя і 
дитини як «позиції поруч, над, разом з дитиною». Науковці обґрунтовують 
три позиції педагога у взаєминах з дітьми: авторитарна («роби, як я»); 
співробітництва («давай зробимо разом»); партнерства («давай поміркуємо, 
як нам зробити») [2, с. 36].  

Перебування дітей у дошкільному закладі не обмежується лише 
засвоєнням ними змісту, закладеного в основу занять. Адже освітньою може 
стати будь-яка ситуація чи епізод, що трапляються з дошкільниками 
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впродовж дня. Окрім того, сучасні підходи в дошкільній освіті надають 
вагомого значення індивідуально-груповим формам організації навчально-
пізнавальної діяльності дітей. Тобто реальні умови життя дітей у 
дошкільному закладі передбачають широкі можливості для розвитку кожного 
з них. І педагоги мають використовувати кожну таку можливість сповна. Це 
потребує від них гнучкості та творчого підходу до планування й організації 
буття дітей, причому з обов’язковим урахуванням їхніх потреб, бажань та 
можливостей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 
гуманістично орієнтований виховний процес не можна побудувати лише на 
основі рівних позицій дорослого та дитини, оскільки він потребує різної міри 
особистого внеску педагога залежно від можливостей та потреб дитини. 
Гуманістичне виховання замість маніпулювання дитиною дає змогу 
створювати «смислове поле цінностей», що забезпечує мотивоване введення 
її у предметне, діяльнісне й соціальне довкілля, належний рівень суб’єктності. 
Гуманістичне виховання передбачає не лише зміну позиції педагога, а й зміну 
позиції дитини стосовно нього, зміну їхніх взаємин. 
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Анотація. Проаналізовано дослідження з проблеми гуманістичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку. Розкрито основні засади 
реалізації принципу гуманізації в навчально-виховному процесі сучасного 
закладу дошкільної освіти.  
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Annotation. The researches on the problem of humanistic upbringing of 
children of the senior preschool age have been analyzed. The basic principles of 
implementation of the principle of humanization into the educational process of a 
modern institution of preschool education are revealed. 
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педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

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

 

Постановка проблеми. Професiйна пiдготовка вихователів закладів 
дошкільної освіти є важливою ланкою в системі безперервної освіти, 
концепція якої мiстить сукупнiсть iдей особливого всесвiтнього призначення 
педагога-професiонала, розроблених на основi системи принципiв творчої 
iндивiдуальностi, цiлiсностi, єдностi. Якiсть освiтнього процесу являє собою 
iнтегральну або системну властивiсть, що обумовлює здатнiсть педагогiчної 
системи задовольняти наявнi та потенцiйнi потреби особистостi та держави 
щодо пiдготовки квалiфiкованих фахiвцiв [1]. Серед означених потреб 
майбутнього вихователя дiтей дошкільного віку є потреба у творчому 
самовираженні в форматі діяльності сучасного закладу дошкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування 
творчої активностi особистостi, її самовиховання, саморозвиток завжди 
приваблювала дослідників і розроблялася представниками різних наукових 
напрямків як у зарубіжній, так і у вітчизняній науці. А. Маслоу першим 
підкреслив, що творчість – прагнення до самоактуалiзацiї є найбільш 
унiверсальною характеристикою, яка притаманна для кожної особистості від 
народження. 

Психофізіологічну основу теорії творчості створюють творчі здібності 
(О. Щеблянова, І. Аверіна, В. Дружинін), індивідуально-психологічні 
характеристики особистості, які сприяють високим інтелектуальним 
досягненням (Е. Голубєва, С. Ізюмова), творчу обдарованість (О. Матюшкін, 
В. Моляко), інтелектуальна активність (Д. Богоявленська), творча особистість 
(В. Дружинін, А. Лук), ментальний досвід суб’єкта (М. Холодна), потенційна 
актуальна креативність (М. Гнобко, В. Дружинін), творчий потенціал 
(В. Моляко), становлення творчої особистості, творчий процес (В. Романець) 
[2].  

Мета статті: теоретичне визначення педагогічних умов формування 
образотворчої компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «компетентність» у психолого-
педагогiчнiй лiтературi визначено неоднозначно. Про це свiдчать різні 
погляди науковцiв-педагогів щодо його сутностi. Так, Н. Бiбiк дає таке 
визначення компетентностi – це iнтегрований результат освiти, який 
передбачає змiщення акцентiв iз накопичення потрiбних знань, умiнь i 
навичок для формування та розвитку здатностi дiяти та застосовувати досвiд 
у проблемних ситуаціях [3]. Експерти міжнародної комісії Ради Європи 
розглядають поняття «компетентність» як загальні або ключові вміння, 
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фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння 
або навички, ключові уявлення, опорні знання [4]. А. Маслоу пропонує 
класифікувати всі компетентності на групи: особистісну, соціальну та 
функціональну. До особистісної групи належать: загальнокультурні та 
художньо-естетичні компетенції. Творча компетентність педагога є досить 
широкою категорією, адже творчість так чи інакше виявляється в окреслених 
компетентностях. Як видно із наведеної вище класифікації компетентностей 
творча компетентність входить до складу професійної. На особливій ролі 
творчої компетентності в професійній діяльності художника-педагога 
наголошували такі вчені-психологи: А. Матюшкін, В. Овчинніков, 
Н. Посталюк, Н. Уйсімбаєва, Я. Пономарьов та інші. Однак, обґрунтуванню 
цього наукового терміну присвячено обмежену кількість досліджень. Це 
праці Н. Комашко, О. Онопрієнка, М. Пічкура, Л. Полудень, А. Тутолміна, 
М. Явоненко та інших. Натомість значущість оволодіння цією професійною 
якістю майбутнім вихователем очевидна. 

А. Тутолмін розрізняє загальну категорію творчої компетентності як 
сукупність знань і способів діяльності, необхідних для створення, 
вдосконалення й оптимізації матеріальних і духовних цінностей для 
задоволення суспільних потреб [5].  

Аналiз наукової лiтератури дозволяє говорити про те, що в основному 
при визначеннi умов, що забезпечують результативнiсть процесу 
професiйного становлення майбутнiх вихователiв, увага дослiдникiв 
акцентувалася на дидактичних i методичних аспектах навчального процесу та 
вдосконаленнi методики й технологiї їхньої педагогiчної пiдготовки. Ми 
думаємо, що доцiльно видiлити тi умови, якi враховують iндивiдуально-
психологiчнi особливостi особистостi студентiв. Педагогiчна пiдготовка 
повинна бути особистiсно зорiєнтованою, тобто враховувати внутрiшнi 
властивостi, поведiнкові акти, потреби й бажання, розвиток внутрiшнього 
досвiду й самосвiдомостi студентів. Результативнiсть формування 
педагогiчної відповiдальності багато в чому визначається сукупнiстю умов, 
що забезпечують його особистiсно-орiєнтовану спрямованiсть. 

Проте, далеко не будь-яка органiзація навчального процесу забезпечує 
стійкість формування естетичної компетентності студентів. Л. Кондрашова 
вважає, що навчальний процес повинен розглядатися з позицій навчання як 
діяльності саморозвитку особистості студента. На її думку, до майбутнього 
фахівця необхідно підходити не тільки з урахуванням рівня його 
професійного становлення, але і його готовності до проектування 
розвивального освiтнього середовища. Якiсть пiдготовки студентiв до 
педагогiчної дiяльності пов’язана не тільки з урахуванням їхнiх 
індивiдуальних особливостей i схильностей, їхньої творчої своєрiдності й 
пiзнавального досвiду, але й з використанням у педагогiчному процесi 
дидактичних технологiй, що стимулюють у майбутнiх педагогiв позитивну 
мотивацiю до оволодiння образотворчою компетентнiстю та впливають на 
формування естетичної компетентності майбутніх вихователів. 
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Ефективнiсть нормативно-регулятивних механiзмів становлення 
вихователя закладу дошкільної освіти перебуває у прямій залежностi вiд 
особистiсної рефлексiї на психологiчному, феноменологiчному та 
методологiчному рiвнях [6]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ефективнiсть 
процесiв формування i розвитку естетичної компетентностi забезпечується за 
умов: 

– варiативності зв’язкiв у освоєннi змiсту навчально-виховного 
процесу, форм передачi досвiду, управлiння i корекцiї пiзнавальних процесiв 
залежно вiд рiвнів сформованостi професiйних ставлень; 

– домiнантності педагогiчних цiлей, змiсту i засобiв, якi визначають 
ефективнiсть художньо-педагогiчної дiяльності, високий рiвень спiлкування 
через мистецтво i рiзноманітність їх соцiально i особистiсно зорiєнтованих 
моделей естетичної поведінки; 

– дiалогічності реалiзації методiв, що забезпечують сприйняття 
мистецтва та iнтенсивність самореалiзації у художньо-педагогiчних ситуацiях; 

– взаємодія складників виховного потенціалу мистецтва і 
саморефлексії в процесі професійного становлення, перенесення ставлення до 
мистецтва на художньо-педагогiчну дiяльність; 

– екскурсії в картинні галереї та зустрічі із відомими митцями [7]. 
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Анотація. У статті розкриваються теоретичні основи проблеми 
формування естетичної компетентності в майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти. Охарактеризовано основні педагогічні умови формування 
образотворчої компетентності в майбутніх вихователів дітей дошкільного 
віку. 
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викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та 
здоров’я людини. 

  

Постановка проблеми. У сучасному світі однією з найактуальніших є 
проблема збереження здоров’я населення. Забезпечення умов для збереження 
та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства є пріоритетним завданням 
діяльності закладів дошкільної освіти (ЗДО). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання збереження 
здоров’я, формування основ здорового способу життя, культури здоров’я 
дітей дошкільного віку вивчали Є. Вільчковський, О. Дубогай, Н. Денисенко 
та ін. Організаційні питання валеологічної освіти дошкільників досліджують 
М. Гончаренко, Л. Лохвицька, Т. Андрущенко та ін. 

Що ж до розв’язання проблеми формування, збереження і зміцнення 
здоров’я дітей дошкільного віку на практичному рівні, то в ЗДО їх реалізація 
спирається на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова 
редакція), схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 04 травня 2012 року. Проводяться заходи щодо 
формування основ здорового способу життя, різні види фізкультурно-
оздоровчої роботи, валеологічна просвіта дітей і батьків [3].  

Мета статті: визначити основні шляхи використання 
здоров’язбережувальних технологій в закладах дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. У своїй роботі педагоги постійно 
звертаються до різноманітних педагогічних технологій. 

Технологія – це, перш за все, системний метод створення, застосування 
знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, 
що має на меті оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). 

Термін «здоров’язбережувальні технології» можна розглядати і як 
якісну характеристику освітньої технології, її «сертифікат безпеки для 
здоров'я», і як сукупність тих принципів, прийомів, методів педагогічної 
роботи, котрі доповнюючи традиційні технології навчання та виховання, 
наділяють їх ознакою здоров’язбереження. 
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Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті спрямовані на:  
– забезпечення високого рівня реального здоров’я вихованців закладу 

дошкільної освіти; 
– виховання валеологічної культури як сукупності усвідомленого 

ставлення дитини до свого здоров’я та здоров’я інших людей; 
– формування знань про здоров’я і вмінь підтримувати та берегти його; 
– сприяння становленню культури здоров’я, в тому числі культури 

професійного здоров’я вихователів закладів дошкільної освіти; 
– валеологічну просвіту батьків. 
В. Деркунська розділяє здоров’язбережувальні технології в дошкільній 

освіті на: медико-профілактичні; фізкультурно-оздоровчі; технології 
забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини; 
здоров’язбереження педагогів дошкільної освіти; валеологічної просвіти 
батьків; здоров’язбережувальні освітні технології в закладі дошкільної освіти 
[2, с. 23]. 

Основне завдання здоров’язбережувальних технологій – підтримання 
фізичного здоров’я на необхідному рівні; забезпечення емоційної 
комфортності і позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі 
спілкування з однолітками і дорослими в ЗДО і сім’ї; забезпечення соціально-
емоційного благополуччя дошкільника [5, с. 12]. Реалізація цих технологій 
забезпечить здоровий розвиток дитини в закладі дошкільної освіти.  

До цього виду технологій можна віднести: стретчинг – комплекс вправ 
та положень для розтягування певних м’язів, зв’язок, сухожиль тулуба та 
кінцівок; релаксацію що проводиться з дітьми в будь-якому приміщенні, 
залежно від стану вихованців та мети; пальчикову гімнастику яка 
проводиться з молодшого дошкільного віку індивідуально або з підгрупою 
одночасно в будь-який зручний час; дихальну гімнастику у процесі різних 
форм фізкультурно-оздоровчої роботи; гімнастику пробудження щоденно 
після денного сну; ортопедичну гімнастику для профілактики хвороб опорно-
рухового апарату; ритмопластику – систему фізичних вправ, що виконуються 
під музику; фітбол-гімнастику – виконання вправ на великих надувних 
еластичних м’ячах різного розміру, та ін. 

У закладах дошкільної освіти є можливість впровадження оздоровчих 
технологій терапевтичного спрямування, таких як пісочна терапія, 
сміхотерапія, казкотерапія, музична терапія, арт-терапія, кольоротерапія. 

Технології, спрямовані на розвиток культури здоров’я педагогів, в 
тому числі культури професійного здоров’я, розвиток потреби здорового 
способу життя необхідні безпосередньо працівникам закладів дошкільної 
освіти. Вихователь, який не володіє цими технологіями, не може ефективно 
формувати здоров’язбережувальні компетентності серед вихованців та їх 
батьків, оскільки в цій роботі необхідний особистий приклад перш за все. 
Розлади психічного здоров’я, деформація особистості педагога, прояви 
синдрому вигорання та відсутність навичок протистояння негативним 
впливам оточуючого середовища насамперед впливають на здоров’я дітей. 
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Головними вихователями дитини є батьки. Від того, як правильно 
організований режим дня дитини вдома, яку увагу приділяють батьки 
здоров’ю дитини, залежить її настрій, стан фізичного комфорту. Здоровий 
спосіб життя дитини, до якого її привчають в дошкільному закладі, може або 
знаходити щоденну підтримку вдома, і тоді ж закріплюватися, або ж не 
знаходити, і тоді отримана інформація буде зайвою та обтяжливою для 
дитини [1, с. 34]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Застосування в 
роботі закладів дошкільної освіти здоров’язберігаючих педагогічних 
технологій підвищує результативність навчально-виховного процесу, формує 
у педагогів та батьків ціннісні орієнтації, направлені на збереження і 
зміцнення здоров’я дітей, Потрібно створювати спрямовані середовище для їх 
адаптації залежно від конкретних умов і спеціалізації ЗДО і забезпечити 
індивідуальний підхід до кожної дитини. 

Освітня робота в закладі дошкільної освіти повинна допомагати дитині 
сформувати стійку мотивацію на здоровий спосіб життя та повноцінний 
розвиток особистості, оскільки сьогодення вимагає наявності у дитини 
здоров’я збережувальної компетентності. 
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