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ПЕРЕДМОВА 

У другому випуску збірника наукових праць «Дошкільна освіта у 
сучасному соціокультурному просторі» кафедри дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка розкрито теоретико-практичні аспекти освітньої 
діяльності закладів дошкільної освіти, представлено дослідження у 
галузі професійної підготовки майбутніх вихователів дітей 
дошкільного віку. 

До авторського колективу увійшли представники Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
вихователі закладів дошкільної освіти, аспіранти, магістранти.  

У статтях представлена апробація результатів досліджень за 
широким спектром проблематики сучасної дошкільної освіти. 
Авторами розкрито тенденції реалізації в умовах сучасних дошкільних 
навчальних закладів нетрадиційних форм та методів роботи, зокрема, 
включення в освітній процес дошкільного закладу «ляльки-персони» та 
визначення можливостей застосування методики «Persona Dolls», 
охарактеризовано особливості впровадження експериментальної 
технологї фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у 
взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, висвітлено аспекти 
впровадження інноваційних технологій як засобу управління 
педагогічним персоналом. На увагу заслуговують статті, які 
характеризують шляхи реалізації сучасних технологій у ЗДО: 
здоров’язбережувальних, формування соціально-психологічного 
благополуччя, інтегрованого навчання та виховання. 

Теоретичні положення актуальних проблем дошкільної 
педагогіки викладено у статтях присвячених характеристиці дитячого 
світовідчуття як умови інтеграційних процесів в дошкільній освіті. 
Окремі дослідження висвітлюють проблему співробітництва 
вихователів з родинами дітей, які відвідують заклад дошкільної освіти. 

Науковці-практики торкаються проблем формування 
екологічної, економічної компетентності дошкільників, доводять 
необхідність створення сприятливого психологічного клімату у процесі 
комунікативно-мовленнєвого розвитку, наголошують на важливості 
розвитку просторових уявлень у старших дошкільників засобами 
математичного моделювання, акцентують увагу на психолого-
педагогічних особливостях організації експериментально-дослідної 
діяльності дошкільників у природі. 

Необхідність формування креативності як необхідної здатності 
дітей дошкільного віку доведено у дослідженнях присвячених 
організації хореографічної роботи у закладах дошкільної освіти.  
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Виклики сучасності щодо необхідності формування у дітей 
дошкільного віку інформатичної компетенції знаходять своє 
відображення у дослідженнях, які актуалізують використання сучасних 
інформаційних технології в дошкільній лінгводидактиці та 
необхідність використання інтерактивної дошки у навчальному 
процесі.  

Тенденції з формування комунікативно-мовленнєвої компетенції, 
розвитку навичок говоріння дітей дошкільного віку, образотворчо-
мовленнєвої діяльності дітей на заняттях з іноземної мови, вивчення 
іноземної мови в дошкільному віці – сфера наукового пошуку окремих 
авторів збірника наукових праць. 

Великий інтерес, зумовлений об’єктивними причинами, 
викликають у сучасних науковців проблеми національно-
патріотичного виховання. Проблема виховного впливу календарної 
обрядовості українського народу, народні ігри як засіб виховання 
дошкільників, роль та можливості використання української народної 
іграшки у сучасному освітньому просторі, виховні домінанти 
українських народних ігор знайшли відображення у працях наших 
авторів. 

Актуальні питання дитячої психології висвітлені у роботах 
присвячених питанням особистісного розвитку дітей з проявами 
сором’язливості, характеристиці особливостей збереження психічного 
здоров’я дітей дошкільного віку, тривожності як індивідуально-
психологічної особливості дошкільника. Автори аналізують вплив 
неблагополучної сім’ї на формування особистості дитини, дають 
характеристику формування у дошкільників мотиваційної готовності 
до шкільного навчання, мультфільмам як чиннику психічного розвитку 
дошкільника 

Сучасні тенденції професійної освіти окреслені авторами у 
дослідженнях, які обґрунтовують необхідність підготовки майбутніх 
вихователів до роботи з дітьми раннього віку, до використання казки 
на занятті з іноземної мови. 

Збірник наукових праць надзвичайно корисний науковцям, 
викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, вихователям, 
магістрантам, студентам спеціальності 012 Дошкільна освіта. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «PERSONA DOLLS» 
У ПРАВОВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
У статті актуалізується проблема правового виховання дітей дошкільного 

віку, висвітлюються результати експериментального дослідження щодо 
включення в освітній процес дошкільного закладу «ляльки-персони» та визначення 
можливостей застосування методики «Persona Dolls» при формуванні правової 
вихованості старших дошкільників. 

Ключові слова: правове виховання, правова вихованість, методика «Persona 
Dolls», ляльки з особистими історіями, лялька-персона.  

 
Постановка проблеми. Зміни в різних сферах життя сучасного 

суспільства, переоцінка цінностей, побудова правової держави у 
відповідності зі сформованими в країні умовами диктують необхідність 
перегляду ставлення до правової вихованості дітей та її актуалізації в 
освітньому просторі дошкільного дитинства. На виконання завдань 
правового виховання орієнтують Концепція громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української державності, Концепція 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні, чинні програми для 
дошкільних закладів, які пріоритетним завданням визначають розвиток 
цілісної особистості, здатної діяти у межах своїх прав та обов’язків; 
формування правової компетентності дитини, що допоможе їй у 
визнанні життєвих орієнтирів, розвитку вміння правового захисту себе 
та інших у складних умовах сьогодення. 

Дуже важливим нині є використання новітніх засобів, прийомів в 
організації правового виховання дітей. Одним із таких засобів, на нашу 
думку, можуть бути «ляльки з особистими історіями», які допомагають 
дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права, формують 
почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей, 
розвивають прагнення дитини себе реалізувати, не порушуючи прав 
оточуючих її людей.  

Аналіз наукової літератури. Проблема правового виховання 
особистості не є новою в науці. Вона була предметом дослідження як 
зарубіжних так і вітчизняних науковців. У наукових працях Т. Барило, 
В. Бермана, Г. Маньковського, О. Нікітіна, В. Обухова, В. Оксамитного, 
М. Подберезького, Л. Твердохліб, Н. Ткачової, Я. Шевченко та ін. у 
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достатній мірі розкриті зміст і методика правового виховання учнів 
середніх і старших класів загальноосвітньої школи. Окремі питання 
правового виховання молодших школярів висвітлені у працях 
І. Козубовської, В. Оржеховської, М. Фіцули та ін. У науковому доробку 
цих учених обґрунтовуються механізми формування правової 
свідомості, правової культури особистості та морально-правової 
відповідальності; розглядаються педагогічні умови реалізації завдань 
правового виховання різних вікових категорій громадян; визначаються 
механізми та шляхи взаємодії сім’ї, школи і органів внутрішніх справ 
щодо правового виховання учнів; аналізуються питання морально-
правової відповідальності педагога тощо. 

Нині є незначна кількість праць, присвячених проблемі правового 
виховання і правової соціалізації дошкільників (Т. Доронова, С. Козлова, 
К. Крутій, А. Луб’янова, Н. Майданкіна та інші). Перші кроки щодо 
визначення змісту роботи з правового виховання дітей дошкільного віку 
зроблено у дослідженнях В. Дубровського, М. Конько, З. Петрушиної, 
О. Червинської, Т. Шумей. Аналіз досліджень дає можливість 
встановити, що правове виховання старших дошкільнят є складним 
процесом: він включає не лише повідомлення дітям знань, але і 
формування у них емоційно-оцінного ставлення до соціальних фактів і 
подій, а потім застосування цих знань в практичній діяльності. 

Вивчення чинних комплексних програм розвитку, виховання і 
навчання дітей дошкільного віку («Дитина в дошкільні роки», 
«Впевнений старт», «Дитина», «Українське дошкілля» тощо) свідчить, 
що в більшості з них правовому вихованню не приділяється належної 
уваги, а програмно-методичне забезпечення цього напряму виховної 
діяльності знаходиться на недостатньому рівні.  

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти впровадження 
правового виховання в умовах закладів дошкільної освіти 
характеризується розробкою і апробацією парціальних програм. 
Однією з таких є вітчизняна програма «Я – маленька людина» 
(2005 рік), укладачами якої є М. М. Конько, Т. М. Шумей, 
З. Л. Петрушина. Висвітлення аспектів правового виховання 
дошкільників знаходимо в методичному посібнику до парціальної 
програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 
«Україна – моя Батьківщина» (автор О. М. Каплуновська, 2017 р.). 

Серед навчально-методичних розробок на особливу увагу 
заслуговують посібники:  

‒ «Правова абетка для старших дошкільників» (автори 
В. Дубровський, О. Червинська) (2005 р.); 

‒ «Правове виховання в ДНЗ. 3-6 років» (автор В. Ніколаєнко, 
2010 р.).  

Аналіз наукової літератури з теми дослідження дає підстави 
стверджувати, що проблема правового виховання дошкільників є 
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недостатньо розробленою. Досвід навчально-виховної роботи у ЗДО 
свідчить, що вихователі на практиці недостатньо володіють методикою 
право-виховної роботи з дошкільниками, незначна увага приділяється 
застосуванню методики «лялька як персона». 

Мета статті полягає у висвітленні результатів 
експериментального дослідження включення в освітній процес 
дошкільного закладу «ляльки з особистими історіями» та її впливу на 
формування правової вихованості дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Методика «Persona Dolls» – це 
ефективна практична методика, що дає змогув комфортний і 
незагрозливий спосіб усувати упереджене ставлення і дискримінаційну 
поведінку. Методика використання ляльок-персон набула значного 
поширення у педагогічній практиці багатьох країн, зокрема Великій 
Британії, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, 
Ісландії та Німеччині, а також у Південній Африці. 

Ця методика наразі успішно поширюється в освітніх закладах 
України, зокрема на сході, де діти пережили особисту втрату або 
зазнали впливу терористичних актів та воєнних дій.  

Ляльки з особистими історіями допомагають долати інклюзію, 
підтримують тих, хто потерпає від неї, та дають змогу кожній дитині 
почуватися частиною колективу. Ці персонажі та їхні історії виховують 
у малюків відчуття справедливості, допомагають розвинути здатність 
співчувати, слухати інших і вчитися в них; усвідомити те, що інклюзія 
та несправедливість завдають болю, і зрозуміти, як їхня власна 
поведінка впливає на інших людей. Ляльки з особистими історіями 
розвивають у дітей емпатію, можливість оцінити глузування, знущання, 
біль несправедливого ставлення, а також психічне і фізичне 
насильство. Мета методики – навчити дітей відстоювати себе, якщо 
вони бачать несправедливе або упереджене ставлення. 

Ляльки-персони виховують емпатію і допомагають організувати 
розмову серед дітей про складні питання розмаїття та інклюзії за 
такими ознаками, як: фізична зовнішність; національна, расова, етнічна 
приналежність; культура і віросповідання; гендер; інвалідність / 
особливі потреби; сексуальна орієнтація; стан здоров’я; соціальний 
клас; внутрішньо переміщені діти. За допомогою «ляльок з особистими 
історіями» вихователь вчить дітей долати стереотипи й упередження, 
які лежать в основі ігнорування, виключення та дискримінації. 

Ця методика дає змогу обговорювати реальні проблеми в 
комфортній атмосфері, без будь-яких загроз. Ляльки та їхні історії 
допомагають дитині краще усвідомити власну індивідуальність, 
навчитися позитивно сприймати себе, свою культуру, соціальне 
походження, сімейні обставини та, водночас, навчитися поважати, 
цінувати і пізнавати культуру, соціальну приналежність та сімейні 
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обставини інших. Завдяки методиці «Лялька як персона» діти пізнають 
такі поняття, як: підтримка та допомога іншим, заохочення та 
покарання, жадібність, справедливість та несправедливість, рівність, 
вчаться співпереживати. 

Базою проведення експериментального етапу дослідження нами 
було обрано заклади дошкільної освіти № 40 та №74 м. Полтави. 
Метою констатувального дослідження було діагностування рівня 
правової вихованості дітей старшого дошкільного віку. Критеріями 
сформованості правової вихованості дітей старшого дошкільного віку 
виступили такі: когнітивно-знаннєвий; мотиваційно-ціннісний; 
емоційно-почуттєвий; діяльнісно-поведінковий. Нами було 
виокремлено показники правової вихованості дітей старшого 
дошкільного віку за кожним із критеріїв. 

Аналіз результатів констатувального експерименту свідчить, що 
найвищими виявилися результати за когнітивно-знаннєвим і 
найнижчими за діяльнісно-поведінковим компонентами. Припускаємо, 
що такі результати зумовлені тим, що виховання дітей за означеним 
напрямом здійснюється шляхом надання їм відповідної інформації, але 
не закріплюється на практиці у життєвих ситуаціях. На основі 
визначених критеріїв та показників було схарактеризовано три рівні 
сформованості правової вихованості дітей старшого дошкільного віку: 
високий, середній та низький.  

На основі комплексного аналізу результатів дослідження в 
експериментальних та контрольних групах було виявлено, що 
приблизно 42% (21 дитина) обстежених дітей мають низький рівень, 
48% (24 дітей) – середній, і лише 10% (5 дітей) можна віднести до 
високого рівня.  

З метою підвищення рівня правової вихованості старших 
дошкільників нами було організовано та проведено формувальний 
експеримент, який передбачав впровадження розроблених нами занять 
з «ляльками з особистими історіями». Розробляючи програму 
формувального етапу дослідження, виходили з того, що правомірна 
поведінка дитини формується під впливом найближчого соціального 
оточення: батьків та освітнього середовища, зокрема цілеспрямованого 
навчально-виховного процесу, який організовують педагоги.  

Нами було виготовлено ростові ляльки заввишки 70 см. Ляльки 
«приходили на гостини» до дітей тільки на спеціальні заняття. Ці 
ляльки не є іграшкою, і не знаходиться в ігровому куточку. Нами було 
організовано і проведено систематичні заняття з дітьми старшого 
дошкільного віку з використанням ляльок-персон з індивідуальними 
особливостями: стать, колір волосся, фізичні обмеження та ін. Для 
кожної ляльки ми створювали її особисту індивідуальність 
(ідентичність), закріплювали за нею певну історію життя, наділяли 
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особистісними рисами, родиною і культурним походженням, 
уподобаннями, страхами та здібностями.  

На заняттях поступово ми знайомили дітей із ляльками (Оля, 
Катя, Саша), описували ситуації, які з ними «сталися». Ми розповідали 
дітям про щасливі й не дуже радісні історії, які вони пережили. Ми 
ознайомили дітей старшого дошкільного віку з історією ляльки Олі, яка 
з малозабезпеченої родини. Вона проживає з бабусею і сестричкою у 
маленькій однокімнатній квартирі. А мама змушена заробляти кошти 
на утримання родини в далекій Італії. Оля дуже сумує за матусею і 
часто буває без настрою. І навіть іграшки, які мама надсилає на 
подарунок не тішать Олечку.  

Лялька Сашко повідомив діткам про свої хвилювання про те що 
батьки його розлюбили, оскільки у нього з’явилася маленька 
сестричка. Мама з татом опікуються доглядом за нею, а на Сашка 
звертають мало уваги.  

Лялька Катруся почала відвідувати дитячий садок, але вона 
частіше сидить осторонь від дітей, не бере участі у спільних іграх. 
Вона намагається приховати, що одна ручка в неї деформована, тому їй 
здається що ніхто з нею не захоче товаришувати і спільно грати. 

Ми допомагали дітям сформулювати свої запитання щодо 
особливостей ляльки або ситуації, в яку вона нібито «потрапила», 
усвідомити і висловити емоції з цим пов’язані, обговорювали, як можна 
діяти в цій чи цій ситуації. Під час роботи з ляльками-персонами діти 
на практиці вдосконалювали навички вирішення проблемних ситуацій, 
оцінювали різні варіанти їх вирішення й обирали ті, що найімовірніше 
приведуть до успіху. Під час спілкування з лялькою діти набували 
необхідних життєвих навичок для того, щоб постояти за себе та інших 
у різних обставинах, а також впевненості, коли доводиться стикатися з 
несправедливістю та упередженістю. Заняття проходили в колі, 
важливим моментом був фізичний контакт із лялькою на початку і 
наприкінці заняття.  

Порівнюючи дані експериментального дослідження, 
констатуємо, що в експериментальній групі високий рівень 
правової вихованості старших дошкільників зріс на 16%, середній 
– збільшився на 4%, а низький знизився на 20%. Згідно з 
експериментальними даними можна констатувати позитивні результати 
проведеної роботи.  

Висновки. Результати експерименту свідчать, що включення 
ляльки-персони в освітній процес ЗДО має позитивну динаміку: 

‒ діти старшого дошкільного віку стають більш доброзичливими, 
співчутливими, небайдужими до проблем інших, водночас 
позбавляючись власних комплексів та страхів; 

‒ виявляють розуміння своїх та загальнолюдських прав та 
обов’язків, демонструють розуміння різних культур. Діти вивчають свої 
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права та обов’язки в родині та в ширшому колі родичів, дружні 
стосунки, стосунки з однолітками та в ширшій громаді, типові для їхніх 
власних та інших відмінних культур; 

‒ розуміють, як їхня власна поведінка впливає на інших людей; 
‒ виявляють повагу до людей незалежно від їхнього зовнішнього 

вигляду, фізичних особливостей; 
‒ шукають вирішення проблемних питань, справляються з гнівом 

і конфліктними ситуаціями; 
‒ виражають та описують свої різні інтереси, здібності та емоції, 

здатні обстоювати свої права в різних ситуаціях; 
‒ висловлюють власні емоції та розмірковують над способами 

вирішення конкретних проблем, даючи, в такий спосіб, педагогові 
підказки, як саме допомогти малюкам. 

Отже, дані експериментального дослідження дозволяють 
стверджувати, що використання методики «ляльки з особистими 
історіями» є дієвим засобом правового виховання. А подальше 
застосування методики «Лялька як персона» у діяльності ЗДО 
сприятиме формуванню правової культури та соціалізації дітей 
дошкільного віку. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

 
Авторами характеризується виховна роль народної хореографії в сучасних 

соціокультурних умовах. Висвітлено традиційні та інноваційні підходи до 
проведення хореографічних занять для дітей дошкільного віку, зокрема, їх 
реалізація у дитячому хореографічному колективі.  

Ключові слова: хореографія, хореографічна освіта, дошкільники, 
інноваційні методи навчання, дитячий хореографічний колектив.  

 
Постановка проблеми. У період державних перетворень, 

боротьби за свою територіальну цілісність, перебудови і оновлення 
усіх сфер суспільного життя по-новому постають питання розвитку 
національної самосвідомості та процес інтеграції України в 
європейський культурний та економічний простір. На суспільній шкалі 
оновлення держави показник духовності людини стає дедалі 
зростаючою цінністю. Для розвитку повноцінної особистості сьогодні 
потрібна ґрунтовна освіта та створення сприятливих умов, за яких вона 
зможе найбільш повно розкрити свої творчі здібності.  

Оновлення всіх сфер діяльності суспільства породжує потребу в 
переоцінці світоглядних орієнтацій, пошуку нових форм та методів 
навчально-виховної роботи з дітьми. У певній мірі спостерігається 
підвищена увага до проблеми формування особистості, розвитку 
творчого потенціалу дітей дошкільного віку. Особлива роль у цьому 
процесі належить хореографії, яка повинна сприяти у підростаючого 
покоління розвитку естетичного смаку, почуття прекрасного тощо. 
Саме в юні роки закладаються основи світогляду, розуміння мети і 
завдань українського державотворення, становлення духовної 
особистості, здатної заради загальної справи пожертвувати своїми 
інтересами. Будь-який дитячий колектив, і, звичайно, художній 
повинен створити таку атмосферу, у якій ці якості особистості 
розвивалися б гармонійно. Тому колективам мистецького спрямування, 
зокрема хореографічним, належить провідне місце у здійсненні завдань 
виховного впливу. 

У 1991 році, коли спали тоталітарні окови і Україна отримала 
незалежність, відбулися досить значні перетворення, які визначили 
структурні зміни у системі культурно-мистецької освіти дітей 
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дошкільного віку. Створена ґрунтовна система виховної роботи з 
дошкільнятами, яка базується на наукових основах і характеризується 
багатством і різноманітністю форм та методів роботи. 

Сьогодні в Україні існує чітко вибудувана вертикаль безперервної 
хореографічної освіти: дошкільна, початкова, середня спеціальна, вища. 
На базі цієї вертикалі як єдиної системи існують творчі хореографічні 
колективи різних напрямків: класичного, народного, бального, сучасного. 
Батьки, які віддають дітей танцювати, переслідують різні цілі. Найбільше 
вони хочуть, звичайно, щоб дитина правильно розвивалася фізично, 
усунути певні недоліки, скоригувати поставу, ходу, привчити її до 
дисципліни та організованості тощо. Також досить важливим є здоров’я 
дитини, яке завдяки хореографії зміцнюється. Неабияку роль відіграє 
зайнятість дошкільника у вільний час. На сьогодні перед батьками і 
педагогічною громадськістю постає величезна проблема негативного 
впливу комп’ютера на організм дитини.  

Народна хореографія має значний вплив на всебічний розвиток 
особистості. У старшому дошкільному віці дитина обов’язково повинна 
залучатися до різних видів мистецтва, особливо хореографічного, яке 
має потужний потенціал для повного розкриття особистості. У народних 
танцях відображено трудові взаємини людей, відбито родинно-побутові 
відносини, знаходять свій вияв патріотичні почуття народу. Дослідник 
І. Дружинін, говорячи про прекрасне, зазначав: «Той, хто має в руках 
квіти, нічого поганого здійснити не може…» Науковець цими словами 
хотів указати на важливість добрих справ у житті людини, розкрити 
красу залучення особистості до світу мистецтва [1, с. 69]. Дитина, яка 
займається танцями, особливо народними, виростає чутливою до 
прекрасного, розуміє перевагу добра над злом. 

В. Шевченко зазначає, що одна з причин надзвичайної 
популярності народного танцювального мистецтва – відсутність 
мовних бар’єрів. Для розуміння танцювальної лексики не треба 
користуватися послугами перекладача, пояснювальною запискою чи 
знати мову. Українці чудово розуміють таджицькі танці, башкирські, 
естонські, російські. Неважко визначити смисл узбецьких ритмів. 
Яскравість і доступність форм ансамблевих уявлень – ще одна причина 
популярності [9, с. 160]. Філософський погляд науковців на мистецтво 
визначається як спосіб естетичного освоєння світу, тому дитина, що 
займається хореографічним мистецтвом, з раннього віку отримує такий 
обсяг знань, який у подальшому має на неї значний вплив, що 
супроводжується зміною відношення до життя [2, с. 135]. 

Л. Савчин зазначає, що хореографічне мистецтво в сучасній 
Україні фокусоване в освітньо-культурному просторі, взаємозв’язок 
якого модифікує художні потреби особистості. Як фактор стійкості та 
збереження художньої культури хореографія сприяє всезростаючим 
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прагненням осягнути палітру танцю та пізнати своє власне «Я» [3, с. 5]. 
Дійсно, танець, як засіб невербального спілкування до сьогоднішнього 
часу залишається загадковим видом творчості людини. До нинішнього 
дня закони хореографічної діяльності вивчені не повністю. Ця форма 
творчості дозволяє людині реалізувати її духовний та тілесний 
потенціал тріаді: моральність, знання, творчість [7, с. 3]. Особливо 
важлива, на наш погляд, виховна роль сьогодні покладена саме на 
народну хореографію.  

Аналіз останніх досліджень, на які спирається автор. 
Історико-мистецтвознавчі та педагогічні проблеми танцювальної 
культури, виховний потенціал хореографічного мистецтва розглядають 
у своїх працях такі сучасні дослідники: О. Жиров, Т. Благова, 
В. Кирилюк, Ю. Гончаренко, Л. Андрощук, В Богута, Л. Савчин, 
О. Таранцева, Т. Сердюк, О. Бурля, В. Шевченко, М. Коваль, В. Тітов, 
Т. Черніговець, А. Овсянникова, Д. Шариков, С. Легка, А. Шевчук, 
Б. Стасько, Т. Луговенко, В. Шкоріненко, В. Володько та ін. Серед 
провідних викладачів хореографії, які укладають методичні розробки 
варто назвати Л. Цвєткову, А. Тараканову, О. Мартиненко, 
Б. Колногузенка та ін.  

Метою статті є аналіз функцій народного танцювального 
мистецтва, традиційних та інноваційних підходів до проведення 
хореографічних занять для дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні дошкільні та 
загальноосвітні заклади мають унікальну можливість дати хоча б ази 
мистецької освіти усім дітям. У сучасних нормативно-правових 
документах зазначається, що система естетичного виховання – це 
цілеспрямовано організований процес художньо-естетичної освіти, 
розвитку та виховання дітей, який здійснюється у нерозривному 
зв’язку з іншими видами виховання, зі збереженням єдиних 
дидактичних і методичних принципів, обов’язкових для гурткових, 
студійних та інших форм занять, а також у щоденному житті і 
навчально-пізнавальній діяльності кожної дитини [5, с. 118]. 

Варто зазначити, що у сучасних умовах для створення і 
розкриття творчого потенціалу дошкільників, формування у них 
стійкої мотивації до занять хореографією педагоги використовують 
інноваційні методи роботи з дітьми, які включають такі компоненти: 
сучасні педагогічні технології розвитку лідерських якостей, педагогічні 
аспекти творчої діяльності, методи створення художнього середовища 
засобами хореографії, ситуації успіху [8, с. 101]. У цьому контексті на 
перший план виступає переосмислення ролі керівника дитячого 
хореографічного колективу в епоху інформаційних технологій. 

Так, наприклад, власний досвід впровадження інноваційних 
технологій в навчання хореографії дослідника О. Ризванюка являє 
собою застосування комплексного способу розучування народних 
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танців на основі прийому «від простого до складного» для розвитку 
танцювальних здібностей вихованців. 

Даний спосіб включає в себе: візуальний компонент 
(використання наочності при поданні нової інформації: відеоматеріали, 
зразки костюмів, хореографічна лексика); теоретичний компонент 
(пояснення правил виконання рухів з урахуванням вікових 
особливостей вихованців); практичний компонент (розучування і 
відпрацювання елементів танцювальної комбінації, закріплення через 
багаторазове повторення); рефлексивний компонент (передбачає аналіз 
виконаної роботи, оцінювання, виявлення недоліків та визначення 
шляхів їх подолання) [8, с. 101]. 

Враховуючи компетентнісний та особистісно-орієнтований 
підходи, у своїй роботі сучасні педагоги-хореографи також 
використовують такі інноваційні технології, як: навчання у співпраці, що 
передбачає індивідуально-групові форми роботи; навчання у грі (саме 
через гру вихованці дошкільних закладів засвоюють новий матеріал); 
проектна діяльність (разом з вихованцями відбувається реалізація 
проектів «Історія українського костюма», «Костюми народів світу» тощо; 
портфоліо; інформаційні технології, що переважно використовуються як 
допоміжні для забезпечення наочності успіху [8, с. 102]. 

Проте, як зазначає О. Ризванюк, впроваджуючи інноваційні 
технології, не доречно ігнорувати методи традиційного навчання. 
Адже процес збагачення художньо-творчої діяльності буде набагато 
ефективнішим при реалізації взаємозв’язку інноваційних і традиційних 
методів [8, с. 102]. 

Розглянемо функції народної хореографії в умовах стрімкого 
розвитку інформаційних технологій. Сучасні дослідники, зокрема 
О. Мерлянова, виділяють такі функції народної хореографії: естетично-
виховну (ця функція включає в себе, визначає і супроводжує всі інші 
функції творчої діяльності особистості); пізнавальну (дає можливість 
підростаючому поколінню опанувати знання про історичне минуле й 
сучасне того чи іншого народу, його культуру і мову, національні 
традиції, звичаї, обряди, стимулює прагнення особистості розширити і 
поглибити ці знання); комунікативну (для розуміння танцю не потрібен 
перекладач чи знання мови, українець чудово розуміє танець угорців, 
іспанців та естонців тощо); компенсаторну (відволікає від 
неприємностей та сприяє духовній гармонії людини) [4, с. 27-29]. 

Дослідниця А. Шевчук акцентує увагу на комунікативних функціях 
української хореографії. Вона зазначає, що оскільки для дітей 
спілкування є однією з провідних діяльностей, то використання 
комунікативних властивостей танцю для міжособистісного виховання 
має стати домінантою музично-рухової та хореографічної діяльності 
[10, с. 3]. Основним завданням педагога, на думку вченої, є зміщення 
акцентів з високих вимог до якості виконання дітей на щирість 
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спілкування, взаємодію як особливу форму реальної комунікації, 
вираження ставлення, почуття засобами виражальних і традиційних 
танцювальних рухів. Т. Павлюк виділяє ідеоністичну, рекреаційно-
оздоровчу та виховну функції у системі хореографічного мистецтва, які 
включають у себе зняття стресового стану, набуття позитивних емоцій, 
тренування вестибулярного апарату тощо [6, с. 57]. З огляду на це, 
варто констатувати, що у наш час відбулося значне розширення 
функцій, що покладається на хореографічне мистецтво, у порівнянні з 
недалеким минулим. 

Сучасні діти дошкільного і молодшого шкільного віку беруть 
участь у різних культурно-мистецьких заходах народного танцю, серед 
них необхідно згадати Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 
хореографії імені П. Вірського, «Барвиста хортиця», «Візерунки на 
Дніпрі», «Верховинця степова криниця», Міжнародний фестиваль 
«Сонячний каштанчик», Міжнародний фестиваль-конкурс танцю 
народів світу «Веселкова Терпсихора», «Таланти твої, Україно» та ін. 
Сьогодні кошти на проведення подібних заходів виділяються із 
державного, обласних та місцевих бюджетів, а також 
використовуються реєстраційні внески учасників та спонсорська 
допомога. Проведення оглядів, конкурсів, фестивалів дитячої 
художньої самодіяльності, танцювальних марафонів широко 
висвітлюється засобами масової інформації. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На відміну 
від радянських часів, сьогодні з’явилась значна кількість наукових 
досліджень, методичних розробок, публікацій, де фахівці висвітлюють 
питання педагогічної техніки та майстерності хореографа у роботі з 
дітьми, принципи і методи відбору дітей до хореографічних гуртків, 
формування національної свідомості, пластичної культури у дитячих 
хореографічних колективах дошкільних закладів, педагогічні засади 
розвитку естетичних цінностей на заняттях хореографії, жанрових 
скарбів українського танцювального мистецтва, особливості дихання у 
навчально-тренувальному процесі тощо. Великого значення набуває 
вільний доступ до мережі Інтернет, де вчитель може скористатися 
необхідною відеоінформацією. Усе це допомагає сучасним педагогам-
хореографам зробити свої заняття методично яскравими, своєрідними, 
насиченими цікавим хореографічним матеріалом та вдалими ігровими 
моментами. Однак, на наш погляд, упроваджуючи інноваційні 
технології для дітей дошкільного віку, вчителі хореографії повинні не 
забувати про традиційні методи навчання. 

Подальших наукових розвідок, на наш погляд, потребують питання 
порівняльного аналізу розвитку форм і методів хореографічного 
виховання в інших зарубіжних країнах та упровадження їхнього досвіду в 
сучасну хореографічну практику дошкільних закладів. 
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АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗМЕЖУВАННЯ 

ПОНЯТТЯ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я» 
ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН ЙОГО ПОРУШЕННЯ 

 
У статті автор розкриває теоретичні підходи з даної проблеми, 

інтерпретує погляди інших дослідників. Пропонує результати власного 
дослідження, які підтверджують актуальність та практичну необхідність 
дослідження окремих питань. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У педагогічній, 

психологічній і медичній науках існує безліч понять, що дають 
можливість оцінити функції організму людини на всіх рівнях його 
організації, особливості розвитку особистості, специфіку її внутрішніх 
станів та адаптаційних (дезадаптаційних) процесів. Дезадаптація – це 
порушення адаптації, пристосування організму до постійно мінливих 
умов зовнішнього чи внутрішнього середовища; стан динамічної 
невідповідності між живим організмом і зовнішнім середовищем, що 
призводить до порушення фізіологічного функціонування, зміни форм 
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поведінки, розвитку патологічних процесів або повна невідповідність 
між організмом і зовнішніми умовами його існування несумісне з 
життєдіяльністю. Ступінь дезадаптації характеризується рівнем 
дезорганізації функціональних систем організму. У залежності від 
характеру функціонування, виокремлюють дві форми дезадаптації: 
непатологічну: підтримання ґомеостазу можливо за режиму 
посиленого, але «нормального» фізіологічного функціонування; 
патологічну: підтримання гомеостазу можливо лише при переході до 
патологічного функціонування.  

Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш сутнісними, але в той 
же час, досить суперечливими, є дві дефініції – «психічне здоров’я» та 
«психологічне здоров’я». Сьогодні ще продовжують залишатися поза 
увагою і позитивним втручання діти, чий стан можна схарактеризувати 
як граничний щодо норми і кваліфікувати як «психічно не хворі, але 
психологічно вже не здорові». Зауважимо, що традиційний 
психіатричний сервіс передбачає роботу тільки з контингентом, що має 
фіксований медичний «статус» – діагноз, облікову форму тощо. За 
межами уваги лікарів-психіатрів виявляється значна частина дітей і 
підлітків з так званими донозологічними станами, які ускладнюють 
адаптацію дітей у соціумі, їх здатність виконувати вимоги освітньої 
програми, привносять значні внутрішні страждання [10, с. 9]. 
Визначення рівня психічного та психологічного здоров’я дошкільників 
і школярів має неабияке значення як для фахівців і батьків, які 
приймають рішення про своєчасну кваліфіковану допомогу дітям, так і 
для оцінки поширеності психічних розладів у дитячо-підлітковій 
популяції. 

Одним із способів оцінки психічного здоров’я дітей є моніторинг 
за допомогою систематичного і динамічного контролю низки 
психологічних, педагогічних, соціальних і медичних показників [8]. 

Психологічна служба закладу дошкільної освіти за умов 
правильної її організації здатна вести динамічне спостереження за 
дітьми, забезпечити раннє виявлення порушень психічного і 
психологічного здоров’я дітей, пов’язаних із дезадаптацією дітей 
дошкільного віку, корекцію і профілактику здоров’я, а за необхідністю, 
залучаючи сили фахівців сфери охорони здоров’я. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз дефініції 
«психологічне здоров’я», що найбільш часто використовується в 
суміжних науках – психології, педагогіці та медицині; визначення 
змісту поняття та запропонування авторських підходів до 
розмежування понять і критеріїв. 

Виклад основного матеріалу. Передусім визначимося з 
дефініцією здоров’я. У контексті нашого дослідження будемо 
використовувати тлумачення Всесвітньої організації охорони здоров’я 
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(ВООЗ), яка запропонувала таке визначення: це – «...стан повного 
фізичного, духовного і соціального благополуччя» [2], отже, здоров’я – 
це комплексний, багатоаспектний феномен, що охоплює медичні, 
психологічні, педагогічні та інші аспекти. 

У психології здоров’я багато авторів дотримуються системного 
підходу до його розгляду (О. С. Васильєва, Ф. Р. Філатов та ін.) [9]. У 
широкому значенні виокремлюють біологічний, психологічний, 
соціальний і духовний (ментальний) рівні функціонування здоров’я. 
Вивчаючи здоров’я людини, дослідники на біологічному рівні 
шукають механізми, що забезпечують його нормальну життєдіяльність; 
на психологічному рівні розглядають поняття «здорової особистості» 
та умов її формування; на соціальному рівні роблять акцент на 
повноцінному виконанні людиною своїх соціальних функцій; на 
духовному – гармонію тіла, душі та духу [3]. 

Розглянемо докладно цю дефініцію. Проблема психологічного 
здоров’я є актуальною, розроблялась і розробляється низкою 
дослідників (В. О. Ананьєв, Б. С. Братусь, І. М. Гурвич, І. В. Дубровіна, 
О. М. Леонтьєв, О. В. Хухлаєва та ін.) 

Поява терміну «психологічне здоров’я» пов’язана з розвитком 
гуманітарної методології пізнання людини. Цей термін фіксує два 
понятійних словосполучення: психологія людини і психологія 
здоров’я; це фундаментальні категорії для перспектив розвитку 
психології як науково-практичної дисципліни. І. В. Дубровіна визначає 
«психічне здоров’я» як нормальну роботу окремих психічних процесів 
і механізмів, а термін «психологічне здоров’я» відносить до 
особистості в цілому, до проявів людського духу, що дозволяє 
відокремити психологічний аспект від медичного, соціологічного, 
філософського. Саме психологічне здоров’я робить особистість 
самодостатньою [1]. 

На думку О. В. Хухлаєвої, розуміючи психологічне здоров’я як 
наявність динамічної рівноваги між індивідом і середовищем, слід 
вважати його критерієм гармонії між дитиною та соціумом. 

Науковцем виокремлюються такі рівні психологічного здоров’я: 
вищий – креативний, з наявністю стійкої адаптації та активним 
творчим ставленням до довкілля; дезадаптивний – діти з порушенням 
регулятивних процесів, з порушенням балансу «дитина-суспільство»; 
середній – адаптивний, на якому діти в цілому адаптовані до соціуму, 
але можуть проявляти ознаки дезадаптації в окремих сферах, 
підвищену тривожність [11]. 

Загалом, майже всі дослідники тотожні в таких ключових 
позиціях: психологічне здоров’я – це стресостійкість, гармонія і 
духовність. 
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Критеріями психологічного здоров’я є: добре розвинена 
рефлексія, стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси у важкій 
ситуації (І. В. Дубровина), повнота емоційних і поведінкових виявів 
особистості (В. С. Хомік), опора на власну внутрішню сутність 
(F. Pearls), самоприйняття і вміння справлятися зі своїми емоційними 
труднощами без шкоди для оточуючих, «самооб’єктивність» як чітке 
уявлення про свої сильні та слабкі сторони, наявність системи 
цінностей, що містять головну мету та надають сенсу всьому, що 
робить людина (G. Allport). 

Важливим критерієм психологічного здоров’я є характер і 
динаміка основних процесів, що визначають життя індивіда 
(Л. М. Аболін), зокрема, зміна його властивостей і особливостей на 
різних вікових етапах (К. А. Абульханова, Б. С. Братусь, 
С. Л. Рубінштейн та ін.). 

Отже, психологічне здоров’я безсумнівно пов’язано з психічним 
здоров’ям, саме останнє створює основу для здоров’я психологічного. 
Іншими словами, психічне здоров’я є видовим поняттям для розуміння 
психологічного здоров’я. 

У психологічній літературі достатньо глибоко проаналізовано 
чинники, що впливають на психологічне здоров’я дитини. Більшість з 
цих чинників носять соціально-психологічний, соціально-культурний та 
соціально-економічний характер [7, с. 124]. Коротко схарактеризуємо їх. 

Соціально-культурний характер чинників, що несприятливо 
впливають на психологічне здоров’я, обумовлено прискоренням темпу 
сучасного життя, дефіцитом часу, недостатніми умовами для зняття 
емоційного напруження і для розслаблення. Наслідком цього є 
надмірна завантаженість батьків, їхня невротизація, поява безлічі 
особистісних проблем у поєднанні з недостатньою поінформованістю 
про шляхи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів і про 
можливості психологічної та психотерапевтичної допомоги. Така 
особистісна дисгармонія батьків знаходить своє відбиття в розвитку 
дітей і негативний впливає на їхню психіку. 

На емоційну атмосферу родини і на психологічний стан її членів 
впливають також соціально-економічний чинник, серед яких 
О. І. Захаров виокремлює такі: незадовільні житлово-побутові умови, 
зайнятість батьків, ранній вихід матері на роботу і перехід дитини до 
ясел-садочка. 

Відвідування дітей у ранньому віці (до 3-х років) ЗДО або 
залучення няні для їхнього виховання є сильною психотравмувальною 
подією, оскільки такі діти ще не готові до розлуки з матір’ю. У ситуації 
нормального емоційного спілкування дитини з матір’ю до трьох років 
у дітей виформовується почуття «Я», тобто сприйняття себе як 
окремого індивіда, поступово зменшується відчуття залежності від 
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батьків. При частих і тривалих розлуках із матір’ю у дітей раннього 
віку наростає потреба в прихильності, що може призвести до появи 
невротичних реакцій. Лише наприкінці третього року життя в дитини 
з’являється бажання «розлучитися» з матір’ю і стати більш 
незалежною.  

Крім того, у цьому віці вже виникає стійка потреба в спілкуванні 
з однолітками, у спільних іграх з іншими дітьми. Тому дитину у віці 
трьох років можна вести до закладу дошкільної освіти, не ризикуючи її 
психологічним здоров’ям [4; 5, с. 75]. Фахівці одностайні в думці, що 
суб’єктивний стан дитини має безпосередній зв’язок з навколишніми 
обставинами (О. С. Васильєва, О. І. Захаров, А. С. Співаковська та ін.) 
Ґрунтуючись на аналізі досліджень, проведених у різних країнах світу, 
експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
констатували, що порушення психологічного здоров’я набагато 
частіше відзначаються в дітей, які живуть в ситуації дисгармонійних 
відносин з дорослими. Ці ж дослідження виявили, що переважна 
частина порушень здоров’я в дитячому віці має дві характерні риси: 
по-перше, вони являють собою лише кількісні відхилення від 
нормального процесу психічного розвитку, по-друге, їх прояви можна 
розглядати як реакцію на психотравмувальні ситуації [6]. 

До соціально-психологічних чинників, що впливають на 
психологічне здоров’я дітей, відносяться, перш за все, дисгармонія 
сімейних відносин і сімейного виховання або порушення у сфері 
дитячо-батьківських відносин. Проблемі подружніх і дитячо-
батьківських відносин приділяється пильна увага як у вітчизняній, так і 
в зарубіжній літературі. Сучасними дослідниками виокремлюються 
причини і характер внутрішньосімейних конфліктів, розглядаються 
шляхи їх корекції тощо. 

Висновки. Безумовно, найкращим профілактичним засобом 
дезадаптації є збереження психологічного здоров’я дітей, добрі 
стосунки батьків з дітьми, розуміння дорослими внутрішнього світу 
своєї дитини, її проблем і переживань, уміння поставити себе на місце 
своїх дітей. 

Перспективу подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у 
з’ясуванні дезадаптаційних феноменів у дітей різних вікових категорій. 
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ 

 
У статті автором здійснено пошук шляхів розвитку і вдосконалення 

системи підготовки педагогічних кадрів, зокрема для роботи з дітьми раннього 
віку. Запропоновано модель професійної підготовки студентів до роботи з дітьми 
раннього віку, яка ґрунтується на компетентнісних засадах. 

Ключові слова: професійна підготовка фахівця з дошкільної освіти, модель 
професійної підготовки, вихователі, робота з дітьми раннього віку. 

 
Зміни в державній політиці у сфері освіти призвели до оновлення 

системи професійної підготовки фахівців, у тому числі до підготовки 
фахівців у галузі дошкільної освіти. Відповідно до Закону України 
«Про дошкільну освіту» дошкільна освіта є обов’язковою первинною 
складовою частиною системи неперервної освіти в Україні. Держава 
визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови 
для її здобуття. Таким чином, одним із завдань професійної освіти є 
пошук шляхів розвитку і вдосконалення системи підготовки 
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педагогічних кадрів, зокрема для роботи з дітьми раннього віку. 
Процес підготовки вихователів в системі вищої професійної освіти має 
бути спрямований на формування цілісної системи універсальних 
знань, умінь, навичок і відповідати запитам дошкільних освітніх 
установ. Умови глобальної конкуренції на ринку праці вимагають від 
педагогів дошкільного виховання високого рівня професійної 
компетентності.  

Підготовці фахівців з дошкільної освіти на сучасному етапі 
розвитку освіти присвячені роботи А. Богуш, Т. Поніманської, 
Н. Гавриш, Г. Бєлєнької, К. Крутій, Н. Лисенко, І. Дичківська та ін. 

Сучасні діти дошкільного віку живуть у динамічному 
середовищі, яке постійно розвивається. Їхніми характерними рисами 
стають – висока емоційна чутливість, розумова активність і обізнаність 
у більшості доступних сфер оточуючої дійсності; неврівноваженість 
нервової системи; незадовільний стан здоров’я, відмінності у ціннісних 
орієнтаціях. Тому сьогодні вкрай необхідно привести у відповідність 
до нових стандартів розвитку дитини професійну діяльність 
вихователів ЗДО, сформувати їхню готовність до реалізації завдань 
креативного, творчого розвитку сучасного дошкільника. Сучасний 
вихователь повинен вміти працювати в умовах соціуму, котрий стрімко 
змінюється, розуміти, що тільки високий професіоналізм і творчість, 
ініціатива допоможе знайти місце і самореалізуватися в педагогічній 
професії. Все це вимагає від сучасних вихователів вміння знаходити 
нові шляхи щодо стимулювання розвитку дошкільників, 
індивідуалізації та диференціації освітньо-виховного процесу, тобто 
бути професійно компетентними [2]. Ефективність діяльності закладу 
дошкільної освіти залежить не лише від програм навчання і виховання, 
а й від особистості педагога. Тому вихователь має бути 
доброзичливим, відкритим у ставленні до вихованців і батьків, уміти 
налагодити співробітництво з усіма учасниками освітньо-виховного 
процесу в повсякденному житті, оскільки побут дає найбільше 
можливостей для розвитку дітей.  

Період раннього віку характеризується рядом особливостей. 
Основна з них – швидкий темп розвитку дитини. Відсутність, 
недостатність або однобічність виховних дій – все це негативно 
позначаються на розвитку дітей. Саме тому емоційно забарвлена 
педагогічна взаємодія, яка необхідна для розвитку дитини, як правило і 
забезпечує швидкий та позитивний ефект. Внаслідок цього особливу 
значущість набуває цілеспрямована підготовка вихователів до роботи з 
дітьми раннього віку. Одним із підходів до вирішення проблеми 
професійної підготовки майбутніх фахівців є моделювання 
педагогічної діяльності в освітньому процесі [1, с. 24]. Забезпечення 
системного підходу до удосконалення підготовки фахівців досягається 
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шляхом моделювання діяльності фахівців і відповідно моделювання їх 
підготовки. Модель – це уявна або матеріально реалізована система, 
яка, відображаючи або відтворюючи існуючий або проектований 
об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам 
нову інформацію про цей об’єкт.  

Модель підготовки фахівця для роботи з дітьми раннього віку 
знаходить своє вираження в навчальних планах, які передбачають 
перелік, обсяг в годинах і послідовність вивчення навчальних 
дисциплін, де визначено зміст знань і вмінь майбутнього вихователя. 
Тому випускникові спеціальності Дошкільна освіта необхідно такою 
мірою оволодіти професійними вміннями, щоб з самого початку 
самостійної роботи педагогічно грамотно виконувати професійні 
функції, забезпечувати освітньо-виховний процес в закладі дошкільної 
освіти.  

Модель професійної підготовки студентів до роботи з дітьми 
раннього віку грунтується на компетентнісних засадах і передбачає 
наступні цілі:  

‒ залучення студентів до майбутньої роботи з дітьми, формування 
до неї стійкого інтересу;  

‒ систематизацію, закріплення, поглиблення і розширення 
теоретичних знань і практичних умінь студентів;  

‒ усвідомлення самоцінності періоду раннього віку як 
фундаменту формування особистості;  

‒ формування основних педагогічних умінь, що включають 
вміння здійснювати кваліфікований нагляд і догляд за дітьми;  

‒ здатність визначати конкретні освітньо-виховні завдання з 
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей раннього 
віку;  

‒ розвиток вміння методично грамотно будувати освітньо-
виховну роботу (використовуючи різноманітні форми, методи і засоби 
відповідно до поставлених конкретних завдань);  

‒ формування вміння ставити освітні цілі, обробляти та 
узагальнювати результати, отримані в ході роботи з дітьми раннього 
віку;  

‒ розвиток вміння аналізувати і представляти теоретичні і 
практичні матеріали у формі повідомлень доповідей, рефератів тощо.  

Підготовка фахівців для роботи з дітьми раннього віку має 
декілька етапів. Перший етап – орієнтування в суб’єктах, в засобах, в 
способах і в умовах цієї діяльності, прогнозування її втілення в життя. 
Позаяк стійкі професійні мотиви у студентів поки відсутні і 
проявляються лише у формі інтересу, то повідомлення студентам 
нових цікавих знань з педагогіки дітей раннього віку сприятиме 
формуванню стійкої мотивації до оволодіння педагогічною професією, 
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створюється перспектива проектування професійної спрямованості 
особистості вихователя. На цьому етапі у багатьох студентів 
з’являється професійний мотив, прагнення до оволодіння 
професійними вміннями, тобто готовність до роботи з маленькими 
дітьми.  

Другий етап – це надбання психолого-педагогічних знань як 
основи виконання самої діяльності у формі навчання студентів, який 
передбачає визначення підходів до організації і забезпечення 
навчального процесу.  

Третій етап – це саморозвиток, самовдосконалення фахівця, який 
передбачає у студентів формування професійних знань і вмінь, глибше 
занурення в професійну діяльність в період педагогічної практики: 
вміння визначати конкретні освітньо-виховні завдання з урахуванням 
вікових і індивідуальних особливостей дітей раннього віку; вміння 
самостійно, будувати навчально-виховну роботу (використовуючи 
різноманітні форми, методи і засоби відповідно до поставлених 
конкретних завдань); вміння самостійно ставити освітні цілі, обробляти 
й узагальнювати результати, отримані в ході роботи з дітьми раннього 
віку, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і представляти 
матеріали у формі повідомлень, доповіді, реферату, під час участі у 
педагогічних конференціях молодих вчених тощо.  

Модель сприяє розвитку у студентів стійкого інтересу до 
професійної діяльності у роботі з дітьми раннього віку, розумінню 
зв’язку науки і практики, впевненості в можливості організації 
власного педагогічного досвіду з виховання і навчання дітей раннього 
віку не лише в ЗДО, але і в інших освітніх установах. Так, виховна 
діяльність передбачає організацію суб’єктно-суб’єктної взаємодії 
вихователя з дітьми раннього віку; виховання дітей раннього віку на 
основі особистісно орієнтованого підходу; психологічна підтримка 
батьків в освітньому процесі; здійснення здоров’язберігаючої функції 
діяльності вихователя. Освітня діяльність спрямована на здійснення 
цілісного педагогічного процесу відповідно до освітніх програм 
закладів дошкільної освіти; психолого-педагогічне забезпечення 
освітнього процесу; організацію і проведення ігор-занять на основі 
грамотної взаємодії з дітьми раннього віку; створення предметно-
розвиваючого педагогічного середовища як умови успішного розвитку 
дитини; організацію змістовного життя дітей і керівництво різними 
видами дитячої діяльності (спілкування, предметна, ігрова, та ін.); 
сприяння фахівцям в сфері корекційної діяльності з дітьми, що мають 
відхилення. Навчально-методична діяльність полягає у плануванні 
освітньо-виховної роботи на основі вивчення освітніх програм, 
навчально-методичної літератури; перетворення інформації про 
навколишній світ в доступні відомості для дошкільнят; проектування 
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освітньої роботи на основі аналізу досягнутих результатів; виконанні 
науково-методичної роботи, участь в роботі методичних об’єднань; 
аналіз власної діяльності з метою її вдосконалення і підвищення своєї 
кваліфікації. Соціально-педагогічна діяльність передбачає створення 
сприятливих умов для позитивної соціалізації дітей, ознайомлення їх зі 
світом оточуючих людей, організація їх спілкування, різноманітність 
приводів ініціативних звернень; консультативна допомога батькам, 
ознайомлення їх із практично значущими положеннями дошкільної, 
сімейної і пренатальної педагогіки, психології; ознайомлення батьків з 
прийомами виховання і навчання дітей раннього віку; захист інтересів 
дітей. Організаційно-управлінська діяльність полягає у: раціональній 
організації і проведенні виховного процесу з метою зміцнення і 
збереження здоров’я дітей раннього віку; взаємодію із співробітниками 
педагогічного колективу з метою забезпечення реалізації освітніх 
програм; організацію і проведення контролю розвитку і виховання 
дітей раннього віку; ведення педагогічної документації освітньої 
установи.  

Отже, майбутній вихователь повинен уміти, передусім, 
вирішувати спеціальні професійні завдання, спрямовані на формування 
знань і умінь, що сприяють ефективній взаємодії з дітьми раннього 
віку. Модель професійної підготовки студентів передбачає поетапне 
формуванням готовності студентів до активної мотивованої, 
професійної діяльності роботи з дітьми раннього віку. Професійна 
підготовка майбутніх вихователів є цілісним процесом реалізації 
взаємозв’язків теорії та практики, процесуальних, змістовних, 
організаційних, мотиваційно-особових компонентів. Такий підхід до 
навчання орієнтований на підготовку компетентного фахівця, готового 
здійснювати педагогічну діяльність, здатного до роботи з дітьми 
раннього віку.  
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ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ 
У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЇХ З ПРИРОДОЮ 

 
У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічної 

компетентності дошкільників у процесі ознайомлення їх з природою. А саме: 
розкрито особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку, визначили 
поняття екологічна компетентність дошкільників у процесі ознайомлення їх з 
природою, виділено основні чинники формування екологічної компетентності 
дошкільників. 

 
Постановка проблеми. Екологічне виховання є одним з 

найважливіших освітніх завдань сучасності, це не лише процес 
цілеспрямованого впливу суспільства на дітей та їхню позицію 
стосовно природного середовища, а й простір міжособистісних 
стосунків, у яких формується цілісна культура особистості та її 
невід’ємна екологічна складова. Виховання покликане значно 
посилити пізнавальні можливості дітей завдяки формуванню у них 
допитливості та стійкого інтересу до довкілля.  

Головною умовою екологічного виховання є створення еколого-
розвивального предметного середовища, що передбачає набуття 
уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, 
прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими 
вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в 
довкіллі, знати правила безпечної поведінки у природі, адже природа 
має відкритися перед дитиною як жива лабораторія, де можна 
спостерігати й вивчати її мешканців, як відповідна школа, у якій 
успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, 
уміннями та навичками розумного використання, примноження й 
охорони її багатства. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченням проблем 
екологічного виховання займалися видатні педагоги минулого: 
К. Ушинський, В. Сухомлинський, С. Русова. І в наш час багато 
науковців та педагогів-практиків присвятили свої дослідження даній 
проблемі, серед них: Н. Лисенко, Н. Яришева, Н. Глухова, В. Скребець, 
С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Кондратьєва та ін. Проблемі формування 
компетентності приділяли багато уваги відомі вчені С. Бондар, 
О. Кононко, Л. Лєпіхова, Л. Хоружа. У своїх дослідженнях вони 
здійснювали спроби дати визначення узагальненому поняттю та 
конкретизувати його. Найбільш послідовно це поняття розкрито в 
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дослідженнях З. Плохій: екологічна компетентність визначається як 
головна мета і результат екологічної освіти дітей, здатність оцінювати 
екологічні проблеми [1]. 

Метою статті є висвітлення особливостей формування 
екологічної компетентності дошкільників у процесі ознайомлення їх з 
природою. 

Виклад основного матеріалу. Одним із провідних завдань 
дошкільної освіти є формування екологічної компетентності дітей. 
Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах життєдіяльності 
дитини, на кожному етапі ставиться певна мета, завдання, добирається 
відповідна методика з огляду на вікові особливості. Сучасний ЗДО є 
першою сходинкою збагачення дітей знаннями про природне й 
соціальне оточення, знайомство із загальною, цілісною картиною світу 
та формування науково-обґрунтованого, морального й естетичного 
ставлення до нього. 

Компетентність – це не лише поінформованість із різноманітних 
проблем, а й відповідна поведінка, яка ґрунтується на знаннях і 
чуттєвому досвіду. Компетентність передбачає інтелектуальну та 
поведінкову самостійність, ініціативу. Творчість, незалежність, 
критичність, оптимізм, наполегливість, уміння доводити розпочате до 
кінця, брати на себе відповідальність за помилки. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти описаний ступінь 
компетентності, як комплекс особистісних якостей і властивостей, потреб 
і здібностей, елементарних теоретичних уявлень, що становлять систему 
знань дитини, життєво важливих практичних умінь, які гарантують 
здатність реалізувати можливості розвитку особистості [2, с. 157]. 

Ефективність формування екологічної компетентності дитини 
великою мірою залежить від середовища, у якому відбувається її 
життєдіяльність. Еколого-розвивальне середовище в широкому 
розумінні – це єдність природного, предметного, соціального та 
середовища внутрішнього «Я». Воно забезпечує набуття дитиною 
досвіду контакту із природним оточенням та спілкуванням із 
дорослими. Ефективність впливу довкілля на особистість дитини у 
дошкільному навчальному закладі залежить від здатності 
педагогічного колективу організувати комфортне еколого-розвивальне 
середовище. Щоб сформувати екологічну компетентність, дорослий 
має сам орієнтуватися у цих проблемах (глобальних, регіональних, 
місцевих), мати сформоване почуття громадянської відповідальності за 
стан природи, бажання та дієву готовність до її збереження [2, c. 162].  

Останнім часом екологічна компетентність виступає визнаним у 
світі критерієм та інтегрованим показником якості екологічної освіти. 
Демонструючи різні підходи до розуміння даного поняття залежно від 
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необхідності акцентувати увагу на певних аспектах процесу 
формування такої компетентності.  

Під екологічною компетентністю розуміємо: здатність 
особистості приймати рішення й діяти так, щоб наносити довкіллю 
меншої шкоди; здатність застосовувати екологічні знання й досвід у 
професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю 
екологічних цінностей.  

Обов’язковий компонент процесу формування екологічної 
компетентності – знання. Якщо людина нічого не знає про об’єкт, вона 
буде ставитися до нього байдуже. Екологічні знання сприяють 
формуванню свідомого ставлення до навколишнього світу, природи та 
закладають основи екологічної свідомості [3].  

Перед педагогами стоїть завдання – виховати підростаюче 
покоління в традиції гармонійного співіснування з природою, 
раціонального використання та відтворення її багатств, у психологічній 
готовності оберігати природні цінності. Найефективніший шлях 
розв’язання цього завдання – залучення дошкільників до практичної 
діяльності та безпосереднього спілкування з природою, яке 
відбувається у процесі спостереження, експериментів, трудової та 
ігрової діяльності. 

Ефективність формування екологічної компетентності в дітей 
залежить від багатьох чинників. Окреслимо деякі з них. 

1. Формування у дітей дошкільного віку знань про природу слід 
здійснювати у всіх видах діяльності. На організовані заняття зі сфери 
«Природа» слід виносити узагальнюючі теми після того, як діти 
набудуть досвіду безпосередньої взаємодії з об’єктами та явищами 
природи. 

2. Провідними методами екологічної освіти мають бути: 
спостереження, експериментування, моделювання, продуктивна 
діяльність, розв’язання проблемних ситуацій, педагогічне спілкування. 

3. Провідними принципами організації педагогічного процесу є 
багатоманітність форм і методів інтеграції. 

4. Домінувальною емоцією дитини має бути радість від процесу 
пізнання, взаємодії зі світом природи. 

5. Розвивальне середовище та педагогічний процес мають 
відповідати особливостям розвитку та саморозвитку дитини, 
формуванню особистісних якостей: сприйнятливості, чутливості, 
спостережливості, допитливості, розсудливості, відповідальності, 
самостійності, креативності [2, c. 176]. 

У системі екологічного навчання й виховання дошкільників вчені 
враховують той факт, що ставлення до природи включають такі 
аспекти. Перший виражає ставлення до природи як предмета 
матеріального виробництва, об’єкта праці та життєдіяльності людини. 
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Другий – як ставлення до особистих природних даних, до свого 
організму, який включений у систему екологічної взаємодії. Третій 
показує ставлення людей до діяльності, пов’язаної з вивченням і 
охороною навколишнього природного середовища. 

Відомо, що організовуючи будь-яку виховну роботу, педагогу 
необхідно враховувати природні здібності, нахили, психічні 
особливості дитини на кожному віковому етапі її розвитку. Потрібно 
зосереджувати основну увагу на тих формах роботи, які найбільше 
викликають захоплення у дітей певного віку. Важливо, щоб діти були 
не пасивними слухачами і глядачами під час занять, а активними їх 
співучасниками, для цього використовують різні підходи. Особистісно 
орієнтований підхід передбачає врахування вікових та індивідуальних 
особливостей дітей. Щоб визначити значення діяльності для 
конкретної дитини, важливо, насамперед, з’ясувати, у чому ця 
діяльність відповідає, а в чому суперечить потребам дитині.  

Великі можливості для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності зосереджені у проблемних завданнях, запитаннях, задачах, 
проблемних ситуаціях. Це один із найдоступніших для дітей засобів, що 
спонукають до пізнання. Вони розвивають продуктивне мислення, 
дають повний пізнавально-розвивальний результат, активізують уяву, 
увагу, пам’ять, допитливість, викликають прагнення поглибити знання. 
При постановці проблемно-пошукових завдань дітей вводять у стан 
загадки, відгадки, вибору. При цьому створюється атмосфера 
мимовільного інтересу до пошуку невідомого. Особливістю навчальних 
проблемних ситуацій є те, що діти засвоюють загальні способи 
вирішення конкретних практичних завдань, загальні способи дій.  

Найважливіша характеристика особистості з високим рівнем 
екологічної компетентності – прагнення до непрагматичної взаємодії зі 
світом Природи. Ця якість формується за умови освоєння особистістю 
відповідних технологій діяльності (пізнавальної діяльності). Крім того, 
екологічне виховання передбачає, перш за все, формування у дитини 
емоційного, бережливого ставлення до об’єктів природи, здатності 
бачити їх красу, а не детальні біологічні знання особливостей кожного 
виду рослин і тварин.  

Висновки. Таким чином, в екологічному вихованні дошкільників 
необхідно відмовитися від багатьох стереотипів, які були сформовані у 
попередні роки. Природа не повинна розглядатися лише з утилітарної 
точки зору. Перш за все, необхідно показати дітям її унікальність, 
красу й універсальність. Уже з дошкільного віку дітям можна і 
необхідно прищеплювати любов до навколишнього середовища, 
вміння оберігати «зелених друзів» та примножувати багатства. Ось 
чому на перший план виходить така галузь педагогіки, як екологічне 
виховання взагалі та дошкільників зокрема. Адже екологічне 
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виховання є складовою у системі навчально-виховної роботи з 
дошкільниками з метою всебічного розвитку дитини, оскільки 
формування особистості поза світом неможливе. Ознайомлення дітей з 
природою – один із головних засобів їх розвитку, формування 
екологічно компетентної особистості, здатної вільно орієнтуватися у 
природоохоронній ситуації. 

Підсумовуючи вище сказане, можна з упевненістю констатувати, 
що тільки при такій організації навчально-виховної роботи процес 
сприймання буде більш осмисленим, а знання ґрунтовнішими. Все це 
разом спрацьовуватиме на всебічний розвиток дитини.  
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Одним із пріоритетних напрямів виховання дітей дошкільного 

віку вважається сприяння зміцненню здоров’я, загартовуванню 
організму, всебічному фізичному розвитку особистості. У контексті 
цього дослідження особливого значення набувають наукові праці, які 
доводять, що період дошкільного дитинства – відповідальний етап у 
забезпеченні належного фізичного та морального здоров’я людини, й 
найкращі умови для цього створюються в процесі фізичного виховання 
особистості, що є важливим компонентом підготовки дитини до 
активного життя та професійної діяльності (Л. Виготський, 
О. Запорожець, Е. Аркін, Т. Осокіна та інші).  



31 

Проблема фізичного удосконалення та збереження здоров’я дітей 
старшого дошкільного віку стала предметом дослідження вчених 
різних галузей науки, зокрема психологів (Л. Виготський, 
О. Запорожець, О. Леонтьєв та інші), педагогів (В. Горіневський, 
А. Макаренко, П. Лесгафт, А. Онопрієнко, О. Сухомлинський, 
К. Ушинський), фізіологів та медиків (І. Аршавський, Г. Апанасенко). 
Значну зацікавленість викликають праці Г. Агаєва, Е. Вільчковського, 
А. Вольчинського, Н. Денисенко, Т. Осокіної, Б. Сермєєва, Б. Шиян та 
інших, в яких обґрунтовується необхідність залучення усіх дієвих 
чинників системи фізичного виховання, в тому числі й виховного 
потенціалу сім’ї (В. Постовий, С. Жевага, Р. Поташнюк, М. Безруких, 
Е. Бондаревський, Л. Мовчан, О. Куц, В. Леонова). 

Діти старшого дошкільного віку характеризуються великою 
природною руховою активністю. Цей факт є передумовою створення 
перспектив для міцного включення фізичної культури в спосіб життя 
дітей. Відомо, що вирішальний вплив у залученні дітей до фізичних 
вправ справляє особистий приклад батьків, їх ціннісні орієнтації, 
спільні заняття з дітьми, фізкультурно-спортивні уміння і фізкультурна 
грамотність, в тому числі правильна оцінка культурно-виховного 
впливу занять фізичною культурою і спортом. З огляду на 
вищезазначене, особливого значення набуває педагогічна взаємодія 
закладу дошкільної освіти і сім’ї у фізичному вихованні дітей старшого 
дошкільного віку. Дослідники Е. Вільчковський, Н. Денисенко, 
Б. Сермєєв відзначають необхідність реалізації всіх дієвих чинників 
системи фізичного виховання, в тому числі і виховного потенціалу 
сім’ї, що дає можливість впливати на організм дитини не епізодично, а 
перманентно [2; 3].  

Експериментальна робота щодо фізичного виховання дітей 
досліджуваного віку у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї була 
побудована з урахуванням результатів вихідних обстежень. На 
початковому етапі фізкультурно-оздоровчої роботи для дітей 
експериментальної групи створювалися сприятливі умови для 
подолання невпевненості у виконанні тієї чи іншої вправи, 
використовувались стимулюючі впливи, які викликали збудження 
позитивних емоційних переживань і мотивів до занять фізичними 
вправами. В ході фізкультурно-оздоровчої роботи необхідно 
підтримувати інтерес дітей до занять і таким чином планувати 
фізкультурно-оздоровчу роботу, щоб діти постійно відчували 
позитивну динаміку свого фізичного розвитку, рухової 
підготовленості. У дослідженнях Н. Денисенко розкрита роль інтересу 
у вихованні позитивного ставлення до занять фізичною культурою. 
Н. Денисенко стверджує, що розвиток інтересу дітей до занять 
фізичними вправами обумовлює активність дітей. Адже охоче і 
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старанно дитина робить те, що становить для неї інтерес [3, с. 128]. 
Батьки застосовували зовнішні стимули для виховання у дітей інтересу 
до фізкультурно-оздоровчої діяльності. Основними серед них були 
такі: створення ситуації успіху, заохочення, переконання словом і 
прикладом, оцінка результатів діяльності. Цьому також сприяли 
створення загальної позитивної атмосфери під час занять фізичними 
вправами; доброзичлива співпраця батьків та дитини у процесі 
навчання; допомога батьків порадами, які підводили дитину до 
самостійного виконання фізичних вправ; емоційність мовлення 
батьків; застосування цікавих ігор, змагальних ситуацій, тощо. 

Для подолання переживання та страху дітей під час виконання 
фізичних вправ, невпевненості у своїх силах, які були викликані 
тривалою відсутністю успіху, на спільних заняттях створювались такі 
навчальні ситуації, в яких дитина досягає успіху. Підтриманню 
бажання займатися фізичною культурою сприяло також ведення обліку 
особистих досягнень дитини. Для цього кожній дитині були розроблені 
індивідуальні завдання в залежності від рівня рухової підготовленості, 
які були для дитини особистою перспективою. Перевага такого підходу 
полягала в тому, що за умов систематичності та сумлінного ставлення 
до занять кожна дитина могла покращити свій результат. Завдяки тому, 
що дитина залежно від своїх вихідних фізичних даних досягала мети 
поступово, відкривалася можливість забезпечити їй успіх незалежно 
від рівня особистої рухової підготовленості. 

У процесі проведення фізкультурно-оздоровчих занять у сім’ї 
широко застосовувалося заохочення, позитивні оцінки діяльності дітей 
дорослими. Суть цього стимулу полягала у спонуканні дитини до 
активного, зацікавленого оволодіння навчальним матеріалом. 
Основними видами заохочення дитини під час занять фізичними 
вправами були довіра батькам, похвала, подяка тощо. З метою 
забезпечення ефективності заохочення дітей батьки дотримувався 
таких вимог: застосовували диференційований підхід; враховувалися 
досягнення, які були результатом власних зусиль і старанності 
дошкільника у виконанні індивідуальних завдань; додержувалися 
гласності в заохоченнях; знаходили об’єктивні підстави для 
заохочення; аргументували кожне заохочення і супроводжували його 
вказівками на те, що можна й потрібно зробити краще; досягали того, 
щоб заохочення було якомога конкретнішим і об’єктивнішим; 
домагалися обґрунтованості і справедливості заохочення з тим, щоб 
воно сприяло не тільки виконанню дітьми навчальних завдань, але й 
прояву в них працелюбності, ініціативності та інших позитивних 
якостей; враховували особистісні та індивідуальні якості дітей. 

Для розвитку стійкості позитивних емоційних переживань дітей і 
виховання у них мотивів до занять застосовувалося переконання 
словом і власним прикладом батьків. Для переконання словом 
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використовували такі прийоми, як роз’яснення, доказ, вказівка на 
практичне застосування вправ. Застосування вказаних прийомів мало 
на меті поглиблення знань дітей про зміст, призначення вправ та 
способи їх виконання. Ці прийоми сприяли активізації вольових 
зусиль, утвердженню у свідомості дошкільника впевненості у своїх 
силах, доступності в оволодінні фізичними вправами та закріплення їх 
як звичних дій. Загальне уявлення про вправу допомагало дитині 
виконати рухову дію без суттєвих помилок. При цьому в неї виникали 
емоції радості, успіху, досягнення мети, що позитивно впливало на 
ставлення до рухової дії. За таких умов вона ставала для дитини 
цікавою і це спонукало її до повторення вправи, щоб знову пережити 
приємні емоції. 

Особливий вплив на підвищення ефективності процесу занять 
фізичними вправами дітей старшого дошкільного віку у сім’ї 
справляло переконання позитивним прикладом. Виховний вплив цього 
прийому значно підсилювався особистим прикладом батьків, їхньою 
поведінкою, дотриманням вимог, які ставились перед дітьми.  

На процес фізичного виховання впливають емоційні 
переживання дитини. Е. Вільчковський визначив ефективні шляхи 
формування емоційної сфери старшого дошкільника у процесі 
фізичного виховання, виявив роль деяких складних моральних 
почуттів і вольових рис характеру та визначив раціональні методи їх 
виховання у дитини в процесі занять фізкультурно-оздоровчою 
діяльністю. На думку автора, повнота і глибина формування 
позитивних емоцій, почуттів і морально-вольових якостей дітей 
старшого дошкільного віку перебувають у прямій залежності від 
конкретних умов організації навчально-виховного процесу та 
створення відповідного оздоровчого середовища у сім’ї. Він відзначив, 
що за умов умілої, методично правильної організації виховання у дітей 
створюються оптимальні емоційні стани, що сприяють засвоєнню ними 
відповідних знань, позитивно впливають на процес формування 
рухових навичок. І навпаки, астенічні емоції демобілізують вольові 
зусилля дітей, знижують їхню рухову активність, гальмують процес 
формування правильних рухових навичок [2, с. 35]. Учений стверджує, 
що найефективнішим засобом формування емоційної сфери 
дошкільників у процесі фізичного виховання є змагальний метод 
проведення занять, який сприятливо впливає на швидкість рухових 
реакцій, зростання м’язової сили, покращення координації рухів, 
підвищення здатності до сприйняття і відтворення рухів та формування 
рухових навичок. О. Смірнов звернув також увагу й на те, що головна 
роль у створенні оптимальних емоційних станів дітей засобами 
фізичної культури належить батькам, їхнім особистісним якостям та 
досвіду [4]. 
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На наступному етапі основна увага приділялася розвитку 
когнітивного компонента, який передбачав засвоєння дітьми системи 
знань з фізичного виховання. Цей компонент оптимально поєднував 
роботу з формування у дітей всебічних знань з фізичного виховання з 
розвитком переконань у необхідності займатися ним. З цією метою 
батьки під час занять щоразу, пропонуючи дітям відповідні завдання, 
звертали увагу на перспективні цілі, пов’язані з необхідністю розвитку 
основних рухових якостей та підвищення рухової підготовленості; 
пояснювали правила і методи виконання фізичних вправ безпосередньо 
в процесі навчання, досягаючи свідомого засвоєння дітьми основних 
вимог правильного виконання вправ; створювали такі ситуації, які 
спонукали дітей до набуття і застосування знань у процесі здійснення 
контролю та допомоги, самостійного вивчення фізичних вправ та 
виконання індивідуальних завдань, тощо. 

Проведення різних форм роботи з фізичного виховання за 
експериментальною методикою сприяло формуванню у дітей системи 
знань з фізичного виховання, забезпечувало їхню високу розумову 
активність. Отримані знання діти застосовували під час виконання 
наступних завдань, у самостійній роботі, а їхні досягнення у цій роботі 
батьки оцінювали у подальших заняттях. В процесі вивчення вправи їм 
ставилося завдання подумати, чому результат при виконанні тої чи 
іншої рухової дії покращується від заняття до заняття; за рахунок яких 
прикладених м’язових зусиль виконується певна рухова дія, тощо. 
Активна розумова діяльність дітей старшого дошкільного віку під час 
вивчення вправи була важливою умовою усвідомленості рухових дій, 
розвитку довільного керування рухами, підготовки дітей до 
самостійного виконання вправи у режимі дня. За допомогою пояснення 
і показу батьки допомагали дітям включити раніше вивчені елементи у 
нову, складнішу вправу, що формувало у них уміння застосовувати 
набуті знання у неосвоєних діях. 

З метою оптимізації процесу виховання та свідомого ставлення 
дітей старшого дошкільного віку до занять фізичною культурою на 
кожному занятті, поряд з засвоєнням теоретичних відомостей, 
забезпечувалося свідоме вивчення ними нових рухових дій. Діти разом 
з засвоєнням вимог правильного виконання рухових дій з’ясовували, як 
впливає на розвиток організму певна вправа. Такі знання дозволяли їм 
свідомо виконувати вправи, здійснюючи при цьому аналіз і корекцію 
помилок й оцінювати ефективність своїх дій. Вивчення вправ за 
експериментальною методикою передбачало отримання дітьми 
досліджуваного віку знань про вплив фізичних вправ на організм; 
назви вправ, рухів, вихідних і кінцевих положень та характеристику 
рухів; правильне виконання вправ; утримання правильної постави, 
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дихання; прийоми самооцінки вправ, що виконувались; правила 
самостійних занять фізичними вправами.  

Поряд з активізацією пізнавальної діяльності дітей старшого 
дошкільного віку у процесі виконання регламентованих вправ, 
спрямованих на досягнення поставленої мети, батьки широко 
застосовували і більш вільну в цьому плані ігрову діяльність. У 
рухливих іграх дітям надавалася можливість творчо здійснювати свої 
рухові дії в межах установленого правилами гри порядку. Завдяки 
цьому вони виявляли свої рухові здібності за власними внутрішніми 
спонуками, глибоко переживали особисті успіхи, активно прагнули 
вдосконалювати свої дії. Це поступово переносилося на їхню 
повсякденну життєдіяльність, яка ставала більш творчою і 
цілеспрямованою. 

Для виховання активності у процесі фізкультурно-оздоровчої 
діяльності батьки використовували схильність дітей досліджуваного 
віку до виявлення самостійності. Вони створювали на заняттях такі 
ситуації, в яких діти реалізовували цю схильність і завдяки цьому 
розвивали свою готовність до самостійних занять фізичними вправами. 
Батьки спонукали дітей до проявлення самостійності такими 
завданнями, які вимагали самостійного вибору способу дій і 
застосовування засвоєних знань та рухових умінь на практиці. Для 
цього дітей залучали до оцінювання правильності власних рухів, 
самостійно виконувати ті чи інші рухові дії та різноманітні ігрові 
завдання.  

Таким чином, використання описаної вище системи розвитку 
кожного компонента фізичної вихованості дітей старшого дошкільного 
віку у сім’ї дозволило батькам знаходити оптимальні шляхи його 
виховання у процесі виконання різних форм фізичного виховання у 
сім’ї. Виходячи з цього, спеціальні виховні засоби підбиралися 
батьками з урахуванням особистісних та індивідуальних якостей 
кожної дитини, а також результатів обстежень рівнів фізичного 
розвитку, рухової підготовленості, ступеню оволодіння основними 
рухами, рівнем знань дітей, станом здоров’я. Це створювало 
сприятливі умови для організації процесу фізкультурно-оздоровчої 
діяльності у сім’ї. 
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У статті розкрито сутність поняття «інтерактивна дошка», названо 

складові інтерактивного мультимедійного програмно-технологічного навчального 
комплексу, подано загальні й специфічні характеристики інтерактивної дошки в 
контексті електронних засобів навчання; окреслено напрями роботи з 
інтерактивною дошкою; теоретично обґрунтовано можливості її застосування у 
практиці роботи сучасних закладів дошкільної освіти. 

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивна дошка, заклад 
дошкільної освіти, дошкільники, педагог. 

 
Прагнення України зайняти гідне місце серед країн європейської 

спільноти і мати партнерські стосунки з іншими розвинутими країнами 
світу, інтегрувати у високотехнологічне конкурентне середовище 
вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її 
змісту та застосування інноваційних педагогічних підходів, технологій, 
методів і засобів, які модернізують освітній процес. Особливий 
науковий інтерес становлять інформаційно-комунікативні й 
інтерактивні технології, зокрема електронні засоби їх реалізації, що 
мають навчальне призначення і відрізняються видами матеріально-
технічних носіїв інформації, на яких цей засіб знаходиться, 
зберігається і відтворюється. До них відносяться: персональні 
комп’ютери, магнітні носії інформації (CD-ROM, CD-R, CD-RW, 
флеш-пам’ять, дискети, жорсткі диски тощо), програвачі запису, 
інтерактивні дошки тощо. Оптимальному вирішенню завдань 
навчання, виховання і розвитку особистості дошкільника сприяє 
застосування інтерактивного мультимедійного програмно-
технологічного навчального комплексу на основі технології SMART 
Board, що більше відомий під назвою «інтерактивна дошка». Проблема 
використання інтерактивної дошки під час навчання жваво 
дискутується в науковій літературі: описано компонентний склад, 
призначення, інструменти інтерактивного навчального комплексу 
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(Антоненко В. А., Бонч-Бруєвич Г. Ф., Осадчий В. В. [1; 3; 4]; зроблено 
спробу обґрунтувати методику застосування інтерактивної технології в 
освітньому процесі (Абрамов В. О., Бонч-Бруєвич Г. Ф., Носенко Т. І.) 
[4]; визначено можливості використання електронної інтерактивної 
дошки в освітньому процесі вищих навчальних закладів 
(Осадчий В. В.) [5]. Однак, проблема використання інтерактивної 
дошки у роботі з дошкільниками ще недостатньо висвітлена в науково-
педагогічній літературі і потребує розширення кола інформаційних 
джерел з цього питання. 

Мета статті – розкрити сутність поняття «інтерактивна дошка», 
теоретично обґрунтувати можливості її застосування у практиці роботи 
сучасних закладів дошкільної освіти. 

Інтерактивна дошка – сучасний інтерактивний мультимедійний 
програмно-технологічний засіб з високим ступенем інтерактивності, що 
поєднує в собі як усі якості традиційної шкільної дошки, інтерактивні 
властивості електронно-цифрових ресурсів і сенсорні властивості 
апаратних засобів для відтворення цих ресурсів та колективної роботи з 
ними [6, с. 18]. До складу інтерактивного мультимедійного програмно-
технологічного навчального комплексу входять: комп’ютер, що передає 
сигнал (зображення) на проектор; мультимедійний проектор, який 
передає зображення на інтерактивну дошку; мультимедійна 
інтерактивна дошка, яка працює одночасно і як звичайний або 
сенсорний екран, і як пристрій керування комп’ютером (в тому числі 
програмними додатками); відповідне програмне забезпечення, до складу 
якого входять такі інструменти, як записник (SMART Notebook), засіб 
відеозапису (SMART Recorder), відеоплеєр (SMART Video Player), 
додаткові (маркерні) інструменти (Floating Tools), віртуальна клавіатура 
(SMART Keyboard) [4]. Робота з інтерактивною дошкою може 
проводитися у двох напрямках: 1) використання готових інтерактивних 
програм у процесі навчання; 2) розробка авторських програм для 
підвищення ефективності процесу навчання. Аналіз наукової літератури 
засвідчує, що інтерактивній дошці притаманна низка характеристик 
спільних для всіх електронних засобів навчання і властивих лише 
програмно-технологічному комплексу «Інтерактивна дошка». До 
загальних характеристик, за М. Бовтенко, відносяться: інтерактивність, 
мультимедійність, адаптивність, нелінійність представлення інформації, 
індивідуальність дизайну, необхідність спеціальної підготовки 
користувача для роботи з програмою. Специфічними вважаються – 
полісенсорність (можливість залучити слуховий, зоровий і тактильний 
аналізатори у процесі роботи із засобом); «безрозмірність» (інформація, 
що фіксується, може розташовуватися на площі необмеженого розміру, 
при цьому все, що записується на цій дошці, може зберігатися 
безкінечно довго); універсальність (можливість навчання за принципом 
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«всіх усього»); поліфункціональність (забезпечення виконання 
комплексу навчальних завдань завдяки різноманітності функціональних 
можливостей) [2, с. 30]. 

З використанням інтерактивної дошки в освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти пізнавальний процес здійснюється на більш 
високому рівні, ніж за умови проведення звичайних класичних занять. 
Це пов’язано з тим, що інформацію з інтерактивної дошки дитина 
усвідомлює на основі зорового (графіка, анімація, текст), слухового 
(звук, відео), дотикового (клавіатура, інтерактивна дошка) сприймання, 
що активізує її мислення. Робота з інтерактивною дошкою на заняттях 
зумовлює перехід від пояснювально-ілюстративного способу навчання 
до діяльнісного, за якого дитина стає активним суб’єктом, а не 
пасивним об’єктом педагогічного впливу, усвідомлено засвоює знання, 
що робить інтерактивну дошку універсальним інструментом, який 
допомагає педагогу організувати освітній процес так, щоб у дітей 
підвищився інтерес до занять, стійкість уваги, швидкість мислительних 
операцій, мотивація до оволодіння нових знань. Працювати з 
інтерактивною дошкою в дитячому садку можна на заняттях майже зі 
всіх розділів програми – ознайомлення з довкіллям, математика, 
розвиток мовлення, підготовка до навчання грамоти, а також під час 
інтегрованих занять, віртуальних подорожей та екскурсій у форматі 
різних типів форм організації дітей (фронтальні, групові, 
індивідуально-групові, індивідуальні).  

Відомо, що у старших дошкільників більше розвинута 
мимовільна увага, яку сконцентрувати легше тоді, коли дітям цікаво, 
бо лише тоді вони швидко сприйматимуть, переосмислюватимуть і 
запам’ятовуватимуть. За допомогою різноманітних захоплюючих 
програм з навчання читанню і математиці, розвитку пам’яті й 
логічного мислення дітей можна зацікавити «науками». Для цього, 
організовуючи роботу дітей з використанням інтерактивної дошки, 
необхідно ретельно продумати, як задіяти найбільшу кількість дітей, 
використовуючи різні варіанти їхньої організації під час виконання 
завдань. Прикладами такої організації можуть бути: підгрупа дітей біля 
дошки почергово (ланцюжком) виконує завдання на ній; 3-4 дитини 
одночасно використовують завдання з використанням маркерів; дитина 
індивідуально виконує завдання на дошці, діти пропонують їй варіанти 
відповідей; дитина самостійно виконує завдання на інтерактивній 
дошці, а решта дітей перевіряє й оцінює правильність їх виконання; 
діти з робочих місць дають завдання дитині, яка працює на 
інтерактивній дошці.  

Працюючи з інтерактивною дошкою, педагог може самостійно 
створювати інтерактивні ресурси для використання на заняттях, що 
сприятиме розвитку його творчості й самореалізації. Це – комплекти 
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ілюстративного матеріалу різної тематики, розвивальних завдань, 
відеоматеріали, розробки занять, мультимедійні слайд-презентації, 
розвивальні інтерактивні ігри тощо. 

Отже, робота з інтерактивною дошкою у поєднанні з 
традиційними методами й інноваційними технологіями значно 
підвищує ефективність виховання й навчання дітей дошкільного віку, 
якість засвоєння ними програмного матеріалу. Відтак, форми роботи з 
використанням інтерактивної дошки мають ряд істотних переваг над 
класичними – мотивація й інтерес до навчальної діяльності, 
розширення кругозору дітей і діяльнісних меж їхнього буття, шляхом 
проектування й виконання освітніх завдань, моделювання і 
віртуального перебування в різних життєвих ситуаціях, які в умовах 
дитячого садка не вдалося б відтворити. 
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Актуальність дослідження. Сьогоднішні дошкільники 
складатимуть підґрунтя творчого, інтелектуального потенціалу 
України другої половини ХХІ століття. Відомо, що дошкільний вік – це 
період, коли відбуваються найбільш інтенсивні процеси росту і 
розвитку організму, формування особистості дитини. Саме в цьому віці 
закладаються основи майбутнього стану здоров’я, фізичної 
підготовленості, розумової діяльності людини [5]. 

Базова програма приділяє особливу увагу впровадженню в 
освітньо-виховний процес здоров’язбережувальних технологій, що 
дають змогу проводити оздоровлення в цікавих формах, забезпечують 
фізичне,соціально-психологічне, інтелектуальне благополуччя малюків. 
В умовах ЗДО вихователі можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі 
та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального 
характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості 
вихованців. У контексті зазначеного вище актуалізується завдання 
забезпечення здоров’язбережувального освітнього процесу та 
життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах та сім’ях, 
формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.  

Реалізації поставленого завдання сприяє впровадження 
здоров’язбережувальних технологій та технологій соціально-
психологічного благополуччя, зокрема, в освітній процес закладів 
дошкільної освіти [7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми створення 
здоров’язбережувального освітнього середовища та особливості 
реалізації здоров’язбережувальних технологій розглянуто в працях 
М. Безруких, Н. Захаревич, С. Лупаренко, О. Попов, П. Потейко. 
Проблемам виховання здорового способу життя у дошкільників, 
формування ціннісного ставлення до здоров’я присвячено праці 
Т. Андрющенко, О. Іванашко, Н. Левінець. Розробці компонентів 
здоров’язберігаючого середовища в дошкільному закладі присвячені 
праці Н. Денисенко, К. Крутій Т. Овчиннікової [1]. 

Дослідники Е. Вільчковський [3], О. Дубогай [4] відзначають, що 
одним із кризових явищ вітчизняних традиційних і авторських систем 
освіти є розрив між фізичним вихованням й іншими сторонами 
виховання дітей дошкільного віку, відсутність реальних механізмів, які 
обумовлюють взаємозв’язок пізнавальної та рухової діяльності у 
процесі навчання. Суть такої взаємодії полягає у формуванні системи 
навчання, яка передбачає інтегрований освітній, оздоровчий, загальний 
виховний ефект як запоруки оптимального розумового і фізичного 
розвитку дитини, що в наш час є найбільш актуальним [8].  

У зв’язку з цим актуальною є проблема розробки науково-
обґрунтованого підходу до оптимізації навчально-виховного процесу 
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та окремих його режимних моментів як одного зі шляхів реалізації 
здоров’язбережувальних технологій в режимі дня ЗДО. 

Мета: характеристика особливостей впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес ЗДО.  

Виклад основного матеріалу. З метою збереження і 
профілактики соціально-психологічного благополуччя дітей 
дошкільного віку, в режим роботи ЗДО впроваджуються 
здоров’язбережувальні технології. Здоров’язбережувальні технології у 
дошкільній освіті – технології, спрямовані на розв’язання пріоритетного 
завдання сучасної дошкільної освіти – завдання збереження, і підтримки 
та зміцнення здоров’я суб’єктів педагогічного процесу в ЗДО: дітей, 
батьків та вихователів.  

Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають 
послідовну систему активних дій усіх учасників навчально-виховного 
процесу, спрямовану на створення здорового середовища для 
формування таких життєвих навичок, які зумовлюють збереження і 
зміцнення здоров’я та орієнтують на утвердження цінності здоров’я, 
здорового способу життя, розвиток фізично й психічно здорової 
особистості. На сьогоднішній день провідними психологами, 
педагогами, медиками створено багато різних здоров’язбережувальних 
методик, які можна класифікувати за деякими групами. Це медико-
профілактичні, фізкультурно-оздоровчі технології, технології 
здоров’язбереження педагогів ЗДО, технології, спрямовані на 
забезпечення соціально-психологічного благополуччя дошкільників, 
валеологічної просвіти дітей та батьків.  

Так, технології забезпечення соціально-психологічного 
благополуччя дитини, це технології, що забезпечують психічне і 
соціальне здоров’я дошкільника. Основне завдання цих технологій – 
забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного 
самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і дорослими 
в дитячому садку і сім’ї, забезпечення соціально-емоційного 
благополуччя дошкільника. Реалізацією даних технологій займається 
психолог за допомогою спеціально організованих зустрічей із дітьми, а 
також вихователь і фахівці дошкільної освіти в поточному 
педагогічному процесі. До цього виду технологій можна віднести 
технології психологічного і психолого-педагогічного супроводу 
розвитку дитини в педагогічному процесі [6].  

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ЗДО 
може здійснюватись тільки у плідній співпраці з усіма суб’єктами: 
дітьми, батьками, педагогами та спеціалістами різного профілю 
(дефектологами, медиками та ін.) у разі необхідності. Перед 
психологічною службою сьогодні стоїть складне завдання: як в умовах 
кризи соціального і культурного життя, за ситуації, коли сфери 
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вітчизняної освіти і охорони здоров’я ще не мають достатньої 
державної підтримки, забезпечити збереження і захищеність 
психологічного здоров’я конкретної дитини. Ідея психологічного 
супроводу освітнього процесу ґрунтується на необхідності бачення 
педагогами загальної картини проблем навчання дітей в системі 
дошкільної освіти [2]. 

За твердженням сучасного дослідника О. Байєр технології 
психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини з метою 
збереження її соціально-психологічного благополуччя реалізовуються 
в декілька етапів: діагностико-прогностичний етап, когнітивно-
розвивальний етап, корекційно-рефлексивний. Наприклад, перший 
етап передбачає роботу з педагогами, яка включає діагностику 
соціально-психологічного клімату в колективі; знань, професійних 
умінь педагогів з проблеми розвитку емоцій та охорони емоційного 
здоров’я дитини; діагностику стилю взаємодії педагогів з дітьми, з 
батьками проводиться діагностика щодо стилю взаємовідносин в сім’ї; 
батьківських уявлень щодо розвитку та емоційного благополуччя 
дитини; емоційного розвитку дитини в сім’ї; порушення прав дитини в 
сім’ї, а дітей діагностують на предмет особистісних особливостей 
емоційного розвитку; тривожних станів та фобій; емоційного 
благополуччя в ситуаціях педагогічної взаємодії; емоційного розвитку 
и благополуччя в сім’ї.  

На другому етапі реалізації технології передбачено навчання 
педагогів: проблемні семінари; консультації; завдання щодо 
самоосвіти; педчитання; библіотерапія; оволодіння педтехніками; 
педконсіліум. Для батьків організовують консультації; батьківські 
клуби спілкування; батьківська медіатеки; відеосемінари; тренінги 
ефективності батьківської взаємодії. Для дітей забезпечують сприяння 
у розвитку емоцій; позитивного образу – Я; соціальної впевненості; 
комунікативних навичок.  

Останній етап для учасників освітнього процесу в ЗДО 
передбачає організацію для педагогів тренінгу профілактики 
професійного вигоряння. У дітей відбувається корекція вад емоційного 
розвитку у співпраці із сім’єю та медичними спеціалістами. Батьків 
запрошують на тренінг з розвитку навичок емоційної саморегуляції та 
ефективного спілкування  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Ефективність позитивного впливу на здоров’я дітей різних оздоровчих 
заходів, складових здоров’язбережувальних технологій, визначається 
не стільки якістю кожного з цих прийомів і методів, скільки їх 
грамотної «злагодженістю» в загальній системі, спрямованої на 
зміцнення здоров’я дітей і педагогів. Вважаємо, що саме реалізація 
технологій соціально-психологічного благополуччя, зокрема 
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технологій забезпечення психолого-педагогічного супроводу 
забезпечує ефективне та комплексне вирішення проблем розвитку 
дитини в освітньому процесі ЗДО у взаємодії з педагогами і батьками.  
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства 
активно відроджуються культурні цінності нашого народу, які 
донедавна були забуті. Одним із таких надбань є народні ігри, які 
відображають історію народу, його психологію, характер, 
темперамент, побут, звичаї українців.  

У дошкільному віці гра є основним видом діяльності. Граючись, 
дитина пізнає світ, навчається спілкування з іншими, виконує побутові 
дії, фантазує. Особливе місце в системі ігор для дошкільників 
посідають народні ігри, які створені народом так само, як казки, 
приказки, легенди, загадки і передаються з покоління в покоління. 
Вони є чудовим засобом усебічного виховання дошкільників: сприяють 
розширенню уявлень дітей про навколишній світ, розвитку 
кмітливості, логічного мислення, психічних процесів, загартуванню 
волі, витримки і, зрештою, залученню дітей до вивчення історії свого 
народу. Граючись в народні ігри, діти знайомляться з традиціями свого 
народу, звичаями та обрядами, віруваннями, культурою, що є 
запорукою виховання їх національної самосвідомості [1, с. 19]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі 
над проблемою української народної педагогіки працюють як 
педагоги-теоретики, так і педагоги-практики. У своїх дослідженнях 
вони розкривають теоретичні засади народознавства, методику 
ознайомлення дітей з українською культурою. Відродженню та 
ефективному впровадженню народних ігор у освітньо-виховний процес 
закладів дошкільної освіти присвячено багато сучасних наукових 
досліджень: А. Богуш, Е. Вільчковського, А. Вольчинського, 
Г. Воробей, Н. Луцан, Н. Лисенко, М. Мельничук, Є. Приступи, 
Н. Рогальської, Н. Химич, А. Цьося та ін.  

У працях Л. Вількіна, М. Зотова, Н. Каган, О. Курка, 
В. Соловйова розкрито педагогічне значення народних рухливих ігор 
та їх вплив на розвиток рухових якостей дітей. Народні ігри як засіб 
виховання дітей також високо оцінювали педагоги минулого: 
В. Верховинець, Є. Водовозова, С. Русова, Є. Тихєєва, О. Усова, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський, М. Стельмахович та ін. 

Мета статті – висвітлити вплив народних ігор на виховання 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Народні ігри як фольклорний 
жанр мають специфічні особливості. Це ігри гуртові, вони об’єднують 
від 10-ти до 20-ти і більше дітей, їх структурна особливість дозволяє 
об’єднати всіх бажаючих грати. Вони можуть проводитись у будь-якій 
обстановці: у помешканні, на галявині, на подвір’ї і біля ставу, на 
луках і на річці. 
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Народні ігри багатоваріантні, адже одна й та сама гра у різних 
регіонах України має неоднакові приспіви, повтори. Ці ігри образні, в 
кожній із них відбивається якась подія або випадок, близький за своїм 
змістом дитині. За своєю структурою більшість їх – прості, 
однопланові, завершені, в них в єдине ціле поєднуються слово, рух, 
пісня. 

Скарбниця народних ігор надзвичайно велика і тому науковці 
класифікують їх за такими групами: дидактичні, рухливі з обмеженим 
мовленнєвим текстом, рухливі хороводні ігри, ігри мовленнєвої 
спрямованості, обрядові та звичаєві ігри, ігри історичної 
спрямованості, ігри з відображенням трудових процесів і побуту 
народу [3, с. 24]. 

Народні ігри мають оздоровче, освітнє та виховне значення. 
Оздоровче значення полягає у тому, що вони сприяють гармонійному 
росту організму дитини, формують правильну поставу, загартовують 
організм, підвищують працездатність, зміцнюють здоров’я. Дійсний 
оздоровчий ефект має проведення народних ігор на свіжому повітрі 
незалежно від пори року. Це зміцнює мускулатуру, покращує 
діяльність дихальної, серцево-судинної системи, збільшує рухливість 
суглобів, міцність зв’язок, стимулює обмінні процеси, позитивно 
впливає на нервову систему, підвищує опірність організму до 
простудних захворювань. 

Сутність освітнього значення народних ігор полягає 
у формуванні рухових умінь та навичок з бігу, стрибків, метання. Вони 
дають основи знань з валеології, народознавства, історії рідного краю, 
розвивають фізичні якості – швидкість, силу, спритність, гнучкість, 
витривалість. 

Виховне значення народних ігор виявляється у вихованні 
моральних та вольових якостей дітей, любові до рідного краю, звичаїв і 
традицій українського народу, прагненні до щоденних і систематичних 
занять фізичними вправами [4, с. 6]. 

Українські народні ігри відображають соціальне життя кожної 
епохи. Вони збереглися і дійшли до наших днів із глибокої давнини, 
передаючись з покоління в покоління. Ще з давніх-давен діти 
проходили школу пастушків. Вони пасли гусей, свиней, корів, овець, 
коней, а також доглядали хатнє господарство. Так поступово виникали 
народні рухливі ігри: «Гуси», «Квочка», «Кози», які навчали дітей бути 
вірними помічниками батьків. Відомо, що піжмурки були в ужиткові ще 
в докиївські часи і призначалися для фізичного загартування підлітків. 
Багатий ігровий матеріал, створений народом, знайомить дітей з 
традиціями, звичаями, привчає їх до праці, вчить шанувати людей праці, 
створює основу для розвитку патріотичних почуттів [4, c. 6]. 
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За допомогою народних ігор діти опановують перші елементи 
грамоти, вивчають напам’ять вірші, скоромовки, лічилки. Окремі ігри 
– «Деркач», «Піжмурки», «Цурка» – окрім рухів, розвивають 
математичні здібності, мову дітей, збагачують їхній словник 
образними словами [4, с. 6]. 

Усі народні ігри проводяться відповідно до вікових можливостей 
дітей. Зокрема, з дітьми раннього віку використовують переважно 
індивідуальні ігри-забавлянки: «Кую, кую чобіток», «Мишечка-
скреботушечка», «Дибки-дибки», «Печу, печу хлібчик», «Тосі, тосі», 
«Сорока-ворона», «Зайчику, зайчику, де ти бував?», «Котику 
сіренький», «Ой чук, чук». 

З дітьми третього-четвертого року життя народні ігри бажано 
проводити на прогулянці. Текст слів у іграх простий, це переважно 
заклички: «Дощику, дощику», «Вода холодна», «Зозулю-кавулю», 
«Вийди, вийди, сонечко», «Гайку, гайку», «Ой ходила Марусенька»; 
рухливі хороводні ігри: «Курочка-чубарочка», «Кізонька», «Де ж наші 
ручки?», «Подоляночка»; ігри парами: «Моталки», «Дрібу-дрібу-
дрібушечки». 

Дітям п’ятого-шостого року життя доступні і складніші ігри: 
«М’яч сусідові», «Не лови ґав», «Хто швидше», «У навбитки», «У 
кидка» (розвиток окоміру, спритності, сили, координації рухів). Окрім 
цих ігор пропонуються хороводи, але вже з різними атрибутами – 
віночком, хусточкою, стрічкою [2, с. 24].  

Перш ніж запропонувати дошкільникам певну народну гру, 
вихователі знайомлять дітей з її походженням, атрибутами та дійовими 
особами, розповідають, як у цю гру грали в давнину. Таку інформацію 
вони добирають до кожної гри, а також знаходять уривки оповідань, 
народних казок, загадки та прислів’я [5, c. 42]. 

Чимало народних ігор використовують вихователі для 
закріплення звуковимови, звуконаслідування. Серед них: «У 
волосянку», «Прослужив я в пана цілий рік», «Задумала бабусенька», 
«Довгоносий журавель». Наприклад, зі старшими дітьми для 
вправляння у вимові голосних звуків та регулювання сили голосу 
можна запропонувати гру «У волосянку».  

В українських народних рухливих іграх часто використовується 
природний матеріал (шишки, гілочки, жолуді, камінчики тощо). 
Більшість з них супроводжується віршованим текстом і майже всі 
народні рухливі ігри граються в колі (замкненому чи розірваному). 

Зазначимо, що у дітей старшого дошкільного віку руховий досвід 
багатший, і це дає можливість ширше використовувати в іграх 
різноманітні і складніші рухи, якими вони ще недостатньо володіли в 
середній групі. Наприклад, лазіння по парканчику в грі «Переліт 
птахів», «Мавпочки», «Миші в коморі», «Курочка і горошинки», «Діти 
і вовк», кидання та ловіння м’яча в іграх «Мисливці і зайці», 
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«Кільцекид», «Серединка», «Штандер», «Круговий», «Городковий 
м’яч», «Круг», «Пошивай» [7, с. 89]. 

У рухливих народних іграх, які супроводжуються пісенним 
текстом, на першому плані – слова, рухи нескладні (ходьба по колу), 
після закінчення співу – можливий повільний біг. Серед таких ігор 
найвідоміші: «Огірочки», «Подоляночка», «Іде-іде дід» та ін. 

У практиці роботи дошкільних закладів вихователі 
використовують: сезонно-обрядові ігри («Перепілочка», 
«Подоляночка» та ін.); побутові народні ігри («Гуси», «Коваль», «Нема 
пана вдома»); ігри-лапанки («Піжмурки», «Квач», «Панас»); рухливі 
ігри з обмеженим мовленнєвим текстом: («Квочка», «Їду, їду», 
«Котилася бочка» та ін.); рухливі хороводні ігри: («Іде, іде дід», 
«Огірочки», «Подоляночка» та ін); ігри-забави та ігри-атракціони: 
(«Пес», «Бій півнів» та ін.) [6, с. 104]. 

Ігри історичної та соціальної спрямованості відбивають характер 
тієї епохи, коли вони складались. У їхньому змісті трапляються 
архаїзми, які виступають гравцями: «Пан», «Царівна», «Король», «У 
короля», «Воротарчик», «Пускайте нас», «Нема пана дома», «Дзвін», 
«Прослужив я в пана рік», «Кружок». 

Ігри побутової спрямованості відображають у своєму змісті 
буденне життя людей: «Жили у бабусі», «Ой сусіди сусідоньки», «Куй, 
куй, ковалі...». Чимало серед них ігор із сюжетами про сімейне життя: 
«Батько», «Батько й діти», «Сімейка» тощо. Характерною особливістю 
цих народних ігор є навчальний зміст, який подається в ігровій формі. 

Вибираючи зміст різних сюжетів, слід враховувати коло знань та 
інтересів дітей, відповідність народних ігор поставленим завданням на 
кожному конкретному занятті. Зміст ігрових вправ повинен бути 
зрозумілим дітям і цікавим для них, відповідати їхньому емоційно-
інтелектуальному досвіду, віковому і психофізичному розвитку дітей, 
ґрунтуватися на їхніх почуттях [4, с. 7].  

Народні рухливі ігри в дошкільному закладі проводяться в 
ранкові години, на прогулянці, в другій половині дня. Вони також 
входять до складу занять з усіх розділів програми, ними бажано 
закінчувати заняття для піднесення емоційного тонусу дітей. Без 
народної рухливої гри не може обійтись жодне народне свято чи 
розвага.  

Висновки. Отже, використання українських народних ігор у 
роботі з дітьми дошкільного віку має велике оздоровче, освітнє та 
виховне значення. Вони допомагають формувати особистість дитини, 
сприяють гармонійному розвитку її організму, вивченню звичаїв і 
традицій свого народу. Народні ігри є дієвим засобом виховання таких 
рис особистості, як дисциплінованість, кмітливість, сміливість, 
витривалість, винахідливість, спритність, наполегливість, 
організованість. 
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У всіх гуманістичних теоріях та практиках дошкільного 
виховання минулих часів, як і сьогодні, проблемі створення 
предметно-ігрового середовища надавалося першочергове значення. 
Вчення Марії Монтессорі, видатного італійського науковця, базується 
на принципі природної доцільності розвитку закладених у дитини 
життєвих сил і творчих здібностей. Ігровий простір повинен сприяти 
орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує засвоєння нових 
знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних 
процесів дитини. 

«Без відповідного середовища немає конструктивної діяльності 
дитини, – пише М. Монтессорі – Оточення дитини – це не просто 
поєднання предметів для ігор або якогось їх застосування, оточення 
мусить мати цілісну форму (образ) і орієнтуватись на цілісне 
сприймання дитини, а не на суму його можливостей». Дитині не 
потрібне дороге середовище. Навпаки, в ньому має бути «визначена 
(окреслена) незавершеність, але не безформність». 

Особливе місце у предметно-ігровому середовищі відводиться 
дидактичним, розвивальним матеріалам, які використовуються 
цілеспрямовано та спонукають до роздумів. 
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У Монтессорі матеріали своєю структурою та логічною 
послідовністю сприяють сенсорному розпитку. Сенсорний розпиток 
дитини, з одного боку. забезпечує отримання уявлень про довкілля, а з 
другого – закладає підмурівок загального розумового розвитку. 
Матеріали М. Монтессорі – це ключ, що дозволяє дитині потрапити до 
світу сучасної культури та цивілізації, зрозуміти природу становлення 
своєї самостійності, своєрідної незалежності від дорослого, а відтак 
сприяє розвиткові почуття гідності та самоцінності 

Німецький вчений Р. Штайнер, засновник Вальдорфської 
педагогіки мас дещо інший погляд на зміст та функцію предметного 
середовища, яке вчений називає «фізичним середовищем». Штайнер 
виступає проти готових іграшок – «продуманих та сфабрикованих 
інтелектуальною цивілізацією». В дитячих садках Вальдорфської 
школи вихователі виготовляють іграшки власноруч – це шиті або 
плетені з ниток ляльки і тварини здебільше без намальованих «облич». 
Такі іграшки не нав’язують дитині готового образу, а дозволяють 
творити його під час гри. Вважається, що м’які іграшки з ситцю та 
вовни заспокоюють дитину, тоді як жорсткі, пластмасові породжують 
напруженість. Так само для будівельних ігор вальдорфці пропонують 
дошкільнятам дерев’яні дощечки, палички, а не кубики правильної 
форми чи конструктори: з готових блоків. Посуд для ляльок 
виготовляється з природного матеріалу – дерева або глини. 

Відзначимо, що й французький педагог С. Френе вважав довкілля 
дитини важливою умовою ефективної підготовки її до майбутнього 
самостійного життя. Цілком сучасно звучать його слова про те, що 
навколишнє середовище має бути організоване так, аби спонукати 
дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму, 
фізичних та психічних можливостей. 

Такі конструкції дають дошкільнятам змогу не лише отримати 
нову оглядовість. а й, що особливо важливо, спілкуватися з дорослими 
з висоти, себто, знаходячись, так би мовити, над ними, а не поруч. Діти 
повністю можуть реалізувати свою потребу у лазінні, стрибках, 
повзанні. У їхньому розпорядженні різноманітні затишні будиночки з 
гарним інтер’єром, де можна як усамітнитися, так і побавитися разом з 
друзями. Втручання дорослих при цьому зведене до мінімуму. 

Створити таке предметно-ігрове середовище можливо за умови 
дотримання таких вимог: 

‒ предметно-ігрове середовище має бути адекватне вікові дітей 
та відповідати їх функціональним можливостям з незначним 
перевищенням ступеня складності; 

‒ предметно-ігрове середовище має бути динамічне, варіативне, 
різноманітне. Хоча воно організовується дорослими, але повністю 
підвладне дитині, не обмежує її діяльності, забезпечує повну свободу; 
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‒ не можна забувати про значення форм і кольору – саме вони 
надають виразності об’єктам та подіям і завдяки зіставленню 
допомагають дитині отримати достовірні знання про дошкілля. Всі 
ігрові предмети мають бути якісні, бо що досконаліша форма, то 
повніше реалізується її призначення. Забороняється використання 
предметів з розмитими контурами, пропорціями, перекошеними 
кутами, погано підігнаними з’єднаннями, адже все те впливає на 
розвиток окоміру, не сприяє вдосконаленню точності рухів. Зовнішній 
вигляд іграшки (її конструкція, колір, форма, фактура) має спонукати 
дитину до гри; 

‒ необхідно включати у предметно-ігрове середовище 
національні, етнокультурні особливості, аби маля творчо прилучалося 
до духовних цінностей народу, вчилося любові до рідної землі. 

Зміст розвивального предметного середовища має задовольняти 
всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих 
здібностей. Психолого-педагогічну концепцію ампліфікації 
(збагачення розвитку) розробив академік А. Запорожець.  

Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище 
особливе. Наприклад, у дітей середнього дошкільного віку потреба в 
русі надзвичайно велика, тому в групі слід виділити місце для 
спортивного куточка. Можна створити в кімнаті доріжку руху, де за 
допомогою модулів, картинок та знаків буде визначено, які рухи 
повинні виконувати діти (ходьба, повзання, лазіння, подолання 
перешкод тощо). 

Середній вік – розквіт сюжетно-рольової гри. Діти цього віку вже 
можуть використовувати предмети-замінники. символи, які 
дозволяють вийти за рамки реальної предметної дії та відтворити 
загальний задум у скороченій ігровій формі (наприклад, ляльку 
годувати не з чашки, а з кубика, уявляючи його чашкою). Ця 
особливість відіграє важливу роль в інтелектуальному розвитку 
дитини, отже бажано замість реальних предметів якомога більше 
пропонувати предметів-замінників. Враховуючи, що в середньому 
дошкільному віці інтерес проявляється до мови, ігрове середовище 
необхідно наповнити дидактичними іграми. Більш різноманітним, ніж 
у молодшому віці, стає матеріал для будівельних та конструктивних 
ігор, виникає потреба у місці для експериментування. 

Одне слово, будь-яке середовище має забезпечувати розвиток 
творчих компонентів мислення дітей, давати їм можливість вільно 
маніпулювати об’єктами, конструювати різні моделі бачення світу, 
вирішувати творчі завдання.  

Предметно-ігрове середовище організується так, щоб кожна 
дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення 
матеріалу згідно з зонами дозволяє дітям об’єднуватися в підгрупи за 
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інтересами. Ігрове середовище не запрограмоване, отже надає 
можливість для експериментів, конструювання, театралізованої 
діяльності. Дошкільня має можливість реалізувати свої знання про 
оточуючий світ у різноманітних іграх, самотужки вирішуючи, що йому 
для цього потрібне. 

Оскільки ігри орієнтовані на стимулювання творчої та 
пізнавальної активності дітей, середовище можна перетворювати в 
міру розвитку дитячих інтересів, знань та умінь. У такій зоні мають 
бути: набори великомасштабних конструкторів кількох розмірів, 
призначені для дітей різного віку; набори модулів різних форм та 
різного кольору, з різних матеріалів для спорудження об’єктів; ігрові 
стінки з дидактичними та проектними іграми, багатосекційні ігрові 
ширми; площини та пристосування для сидіння у спеціально 
відокремленій зоні для настільних ігор (їх краще робити не 
прямокутними, а складної конфігурації); м’які низькі меблі – для 
лежання та сидіння, коли діти відпочивають у перерві між іграми та 
заняттями; м’які легкі блоки для спорудження «печер», для 
усамітнення; ляльковий театр (подіум-сцена з мікрозалою для 
глядачів); спортивне знаряддя: велоергометр, бігова доріжка тощо; 
різноманітні іграшки (м’які, надувні, плоскі, механічні та ін.). 

Уся універсальна ігрова зона наповнена дендрологічними 
куточками та альпінаріями, де поряд з квітучими рослинами та 
зеленню розміщуються акваріуми, клітки з птахами, а також екрани, на 
які можна проектувати різні, періодично змінні, краєвиди (море, 
квітуче поле, яблуневий сад, засніжений ліс, осінні пейзажі). У таких 
зонах дітям добре буде розслабитись та відпочити. 

Середовище екологічного розвитку складається з різноманітних 
елементів, де кожний виконує свою функцію. Доцільно створити 
зимовий сад з різноманітними рослинами, які відрізняються за видовим 
складом, зовнішнім виглядом та географічними особливостями. Може 
бути спеціальна екологічна кімната, яка розподіляється на низку 
екологічних зон: міні-музеї з колекціями комах, кристалів, листя, 
насіння, камінців, кімнатних рослин тощо.  

Культурно-збагачувальне розвивальне середовище має сприяти 
залученню дітей до звичаїв, традицій свого народу. Особливу роль 
належить приділити етнокультурним особливостям свого регіону, 
народним святам і обрядам. 

Фізичне розливальне середовище передбачає такі умови, де б 
дитина вільно, в індивідуальному режимі реалізувала свої потреби в 
бігу, лазінні, стрибках тощо. Складається з добре обладнаної зали для 
фізкультурних занять, майданчика, басейну, фізкультурних зон у 
групах та на прогулянкових майданчиках. 
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Територія дошкільного закладу також є складовою 
розвивального простору. Пропонується виділити на території такі 
тематичні зони: екологічну (сад, город), де б діти могли займатися 
різними видами сільськогосподарської праці; архітектурно-
ландшафтну; спортивно-ігрову; ігрову для моторних, дидактичних, 
конструктивних, сюжетно-рольових ігор тощо. 

Для дидактичних ігор виділяється невеличка тиха зона, де є 
столики і місце для сидіння. Зона для моторних ігор – це лабіринти, 
шведські стінки, драбинки, доріжки і майданчики для їзди на 
велосипедах, педальних машинах тощо. 

У зоні для конструктивних ігор має бути обладнання, яке легко 
трансформується, варіюється, має невелику вагу, надійне в 
користуванні. 

Крім перелічених зон, обов’язково повинен бути майданчик для 
сюжетно-рольових ігор – ознайомлення дітей з правилами дорожнього 
руху і формування навичок правильної поведінки в сучасному місті. 

Для дітей раннього віку краще створити окрему універсальну 
ігрову зону, яка відділена від тематичних ігрових зон, оскільки такі 
малята потребують більшої уваги, постійного нагляду й керівництва з 
боку вихователя, фізичні можливості їх також обмежені, тому 
навантаження мають бути значно менші, ніж на дітей старшого віку. 
Зону для малюків обладнують пісочницями, фонтанчиками, басейнами 
для плюхання, невеличкими гойдалками, тунелями, кубами з отворами 
для лазіння і пролізання.  

Орієнтація на те, що діти будуть проводити прогулянковий час у 
тих іграх, які вони вибрали самі, а не в одновікових групах, вимагає 
нетрадиційної роботи педагогів. Відтак, вихователів доцільно 
розподіляти за тематичними зонами, аби вони прийшли дітям на 
допомогу, коли це буде необхідно. Доцільно також створити на 
території закладу невеличку зону для відпочинку та спілкування 
батьків. Вона має бути затишна, добре озеленена, аби тата й мами, 
чекаючи дитину, могли відпочити, поділитися досвідом виховання, 
поговорити з педагогами. 
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У статті розривається проблема виховного впливу календарної 

обрядовості українського народу в освітньому просторі закладів дошкільної 
освіти. Визначено поняття традиція, звичаї, обряди, календарна обрядовість 
українського народу. Представлено основні форми народознавчої роботи з дітьми, 
які можуть використовуватися в закладах дошкільної освіти. 

Ключові слова: календарна обрядовість, традиції, звичаї українського 
народу, освітній простір, заклад дошкільної освіти. 

 
Постановка проблеми. Дошкільний заклад повинен виховувати 

майбутніх громадян України на основі культурно-історичного досвіду 
нашого народу, його багатовікової мудрості та духовності. Як уже було 
доведено, ефективним засобом цієї роботи виступають національні 
традиції які мають потужні виховні можливості.  

Ця робота здійснюється педагогами закладів дошкільної освіти в 
різних напрямках: на заняттях, гуртках, під час проведення різноманітних 
виховних заходів. Так, вихователі майстерно використовують на заняттях 
українські народні звичаї, традиції, обряди та символіку.  

Дітей треба навчити не просто споглядати, а й бачити 
навколишнє, помічати поруч дивне й загадкове, приховане, 
використовуючи при цьому український народний календар. Беручи 
активну участь у підготовці та відзначенні свят, звичаїв і обрядів 
народного календаря, дошкільники проймаються глибокими 
патріотичними почуттями, життєстверджуючим оптимізмом, почуттям 
господаря рідної землі. При цьому вони успішно оволодівають 
трудовими уміннями і навичками, народною мораллю, естетикою, 
побутовою культурою, нормами поведінки.  

Мета статті полягає у доведенні ролі виховного впливу 
календарної обрядовості українського народу та важливості 
впровадження її у освітній простір сучасних закладів дошкільної 
освіти. 

Важливого значення народно педагогічній спадщині надавали 
такі педагоги минулого як К. Ушинський, О. Духнович, Г. Ващенко, 
С. Русова, В. Сухомлинський та ін.  

У свій час М. Стельмахович зазначав, що провідні принципи 
української етнопедагогіки репрезентують сукупність основних 
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вихідних положень та ідей, що визначають основне спрямування, зміст 
і організацію виховних дій. Вони є переконаннями, нормою, правилом, 
якими керуються батьки з метою дійового впливу на своїх дітей 
[6, с. 41]. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасних дослідженнях 
О. Павленко, О. Семеног, Л. Плетенецької та ін. піднімаються питання 
реалізації надбань української етнопедагогіки у вихованні 
підростаючого покоління. Різнобічні аспекти виховання особистості 
засобами української етнопедагогіки розглядаються у багатьох 
наукових дисертаційних роботах. Зокрема, О. Єрмоленко зосереджує 
увагу на питаннях системного підходу до формування національних і 
загальнолюдських моральних цінностей в українській етнопедагогіці.  

Виклад основного матеріалу. У народнопедагогічних джерелах 
існує де кілька визначень понять традиція, звичаї, обряди та 
календарна обрядовість. Так, найуживанішим є тлумачення традиції як 
досвіду, звичаїв, поглядів, смаків та норм поведінки, що склалися 
історично і передаються з покоління в покоління. Педагогічне значення 
народних традицій полягає в тому, що вони виступають водночас і як 
результат виховних зусиль народу протягом багатьох віків, і як 
незмінний виховний засіб. Через систему традицій кожен народ 
відтворює себе, свою духовну культуру, свій характер і психологію 
своїх дітей [1, с. 13]. 

У нерозривній єдності з традиціями перебувають народні звичаї. 
Звичай – це загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у 
громадському житті і побуті певного народу, суспільної групи, 
колективу [1, с. 13]. 

Невід’ємною і складовою частиною етнопедагогіки є звичаї і 
обряди, пов’язані з народним календарем. Науковці визначають 
народний календар як систему історично обумовлених дат, подій, 
спостережень за навколишньою дійсністю, народних свят, 
урочистостей, які в певній послідовності відзначаються впродовж року 
і залучають дошкільників до живої енциклопедії побуту й дозвілля 
народу. Народний календар місяць за місяцем, тиждень за тижнем, 
день за днем передбачає, відповідно до конкретних умов даної 
території, всі сторони і види хліборобської праці, особливості життя, 
зміни в природі [1, с. 13]. 

У контексті визначеної нами проблематики наголосимо, що 
українські народні звичаї та обряди є цікавими, насиченими, глибоко 
моральними. Таке розмаїття виховних заходів як за змістом так і за 
формою дозволить виховати у дітей любов до свого краю, українського 
народу, чесність, працьовитість, доброту, почуття прекрасного. Тому 
доцільно в освітньому просторі закладів дошкільної освіти на заняттях 
з народознавства залучати дітей до вивчення пір року через українські 
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народні звичаї, обряди та традиції. На таких заняттях ознайомлюють 
дітей із народними звичаями зустрічати весну величальними піснями – 
веснянками (гаївками, ягілками, маївками), зустрічати літо – Зеленими 
святами, осінь – святом Врожаю, зиму – колядками та щедрівками.  

На заняттях пізнавального циклу щомісяця доцільно 
ознайомлювати дітей з усіма святами, які тісно пов’язані із працею 
людей, народними повір’ями. Ці народні традиції найкращий матеріал 
для розвитку мовлення, для пошукової роботи дітей, їх активності, 
зацікавленості на занятті. Діти мають змогу ознайомитися з такими 
символами українського народу як калина, коровай, домовик, сопілка, 
калинова колиска, рушник.  

Велике значення у вихованні любові до національної обрядовості 
та культури українського народу відіграє виховна робота з 
використанням народних традицій, звичаїв та обрядів. Це такі виховні 
заходи, як гра-подорож «Пори року», естетична бесіда «Шануй свого 
батька, матір свою», свято «Роде наш красний, роде наш прекрасний», 
«Хліб усьому голова», театралізоване свято «Козацька берегиня», 
«Пісня – душа народу», спортивно-розважальне свято для дітей та їх 
батьків «Козацькі забави» тощо [1, с. 130].  

Важливе місце у вихованні дошкільників займають родинні 
традиції. Діти знайомляться з родоводом. Проходяться родинні свята, 
«Мати – берегиня роду», «Вклонися батькам своїм», «Шануй батька і 
неньку», «Бабуся рідненька», «Мій дідусь», «Міцна сім’я – опора 
України». Їх мета – виховання поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, 
свого народу [1, с. 131].  

Проведенню свят передує велика пізнавальна діяльність дітей. 
Вони дізнаються про історія та походження свят і традицій, про 
моральний характер обрядів і звичаїв українського народу у всіх 
областях України. Все це не залишає дітей байдужими і сприяє 
швидкому запам’ятовуванню та розумінню традицій. 

У дошкільному закладі народний календар є природовідповідною 
програмою національного виховання. Календарні традиції, звичаї і 
обряди українського народу розмаїті за призначенням, змістом, 
характером, функціонуванням і виховним впливом на дитину. Вони 
пов’язані з природою рідного краю, природою самої людини, трудовою 
діяльністю народу в різні пори року, поглиблюють емоційні зв’язки з 
життям, працею, красою рідного краю; відображають українську 
дійсність, національний характер народу, його самобутній культурно-
історичний шлях. 

Змістове наповнення та моральна спрямованість народного 
календаря виховують у дитини добропорядність, добродійність, 
милосердя та інші чесноти. Активна, доступна дошкільникам участь у 
підготовці та святкуванні значних подій, урочистостей поглиблює 
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зв’язок дітей з сім’єю, рідним народом. У дітей виховується почуття 
господаря рідної землі, працьовитість, дбайливість, ініціативність, 
підприємливість, якості турботливого сім’янина, охоронця природи.  

Під час виховної роботи, яка ґрунтується на народній дидактиці, 
вихователь повинен чітко ставити перед собою мету власної виховної 
діяльності, чітко окреслити завдання, котрі ставить перед собою, 
базуватися на загальнопедагогічних принципах, використовуючи 
особливі методи роботи. 

Висновки. Отже, ознайомлення дошкільників у освітньому 
просторі та активне залучення їх до української народної календарної 
обрядовості сприяє піднесенню загальної культури вихованця, 
підготовка до життя і праці, вихованню справжнього патріота і 
громадянина своєї держави.  
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психологічного, фізичного та соціального благополуччя дитини. Однак, 
соціально-економічні негаразди, зростанням насилля, нестабільність та 
напруженість в суспільстві – це ті фактори, які призводять до 
емоційного дискомфорту, формування тривожності. Поява тривожності 
свідчить про незадоволення значимих потреб людини. Вона негативно 
впливає на емоційне самопочуття, соціалізацію дітей, є основою ряду 
психологічних труднощів у спілкуванні та взаємодії з навколишніми, 
серйозним ризик-фактором для виникнення стресових станів, гальмує 
процес становлення особистості в цілому, призводить до 
психосоматичних змін. 

Аналіз останніх досліджень. Різноманітні аспекти проблеми 
тривожності стали предметом наукових досліджень як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених (В. Астапов, Г. Аріна, Т. Артемова, Н. Білопільська, 
О. Волошок, О. Захаров, В. Каган, Ю. Кисельов, В. Кисловська, 
H. Коваленко, Б. Кочубей, К. Лебединська, В. Лубовський, 
Л. Макшанцева, О. Новікова, Я. Неверович, Л. Пасєчник, Г. Прихожан, 
Г. Сельє, Ч. Спілбергер, І. Троїцька, У. Ульєнкова, П. Якобсон та ін.). 

Мета статті: аналіз й узагальнення поглядів вчених на явище 
тривожності у дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи до вивчення 
тривожності особистості та визначення самого поняття. Так, у 
психологічній енциклопедії подано таке визначення тривожності: 
«індивідуально-психологічна особливість, яка виявляється в схильності 
людини до переживання стану тривоги в очікуванні несприятливого 
розвитку подій. Іноді є показником неблагополучного особистісного 
розвитку. Вона може бути передвісником неврозу або результатом 
складної фізичної чи психічної травми» [6, c. 367]. 

На думку Г. М. Прихожан, тривожність – це емоційно-
особистісне утворення, яке має когнітивний, емоційний і 
операціональний аспекти. Згідно з її точкою зору певний рівень 
тривожності в нормі властивий всім людям і є необхідним для 
оптимального пристосування людини до дійсності. Наявність 
тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в 
особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, 
діяльності, спілкуванню. Тривожність як стійке утворення обумовлена 
незадоволенням провідних соціогенних потреб, перш за все потреб «Я» 
[5].  

Волошок О. зазначає, що під тривожністю розуміють і гіпотетичну 
«проміжну змінну» і тимчасовий психічний стан, який виникає під 
впливом стресових факторів, і фрустрацію соціальних потреб, і 
властивість особистості, яка дається через опис внутрішніх факторів і 
зовнішніх характеристик, і мотиваційний конфлікт. З іншого боку, між 
дослідниками існує згода по ряду основних моментів, які дозволяють 
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окреслити деякі «загальні контури» тривожності (розгляд її у 
співвідношенні «стан-властивість», розуміння функцій стану тривоги, 
стійкої тривожності) і виділення тривожного типу особистості [1, c. 126]. 

Тривожність має захисну (передбачення небезпеки і підготовка 
до неї) та мотиваційну функції (легка тривожність посилює мотивацію 
досягнення). Нормальний (оптимальний) рівень тривожності 
розглядається як необхідний для ефективного пристосування до 
дійсності (адаптивна, мобілізуюча тривога). Надмірно високий рівень 
розглядається як дезадаптивна реакція, що виявляється у загальній 
дезорганізації поведінки і діяльності. У руслі вивчення проблем 
тривожності розглядається і повна відсутність тривоги як явища, що 
перешкоджає нормальній адаптації, та стійка тривожність, яка заважає 
нормальному розвитку і продуктивній діяльності [1, c. 123]. 

Тривога – емоційний стан людини, що виникає в умовах 
несподіваностей як при затримці приємних ситуацій, так і частіше при 
очікуванні неприємностей. В основі феноменології тривоги з точки 
зору сучасної психології лежить переживання страху. Страх як будь-
яка базова емоція (радість, гнів, відраза, презирство тощо) може 
варіювати у своїй інтенсивності, бути вираженим слабо, помірно і 
сильно [8, c. 835]. 

Тривожність – це доволі складне та багаторівневе утворення в 
структурі особистості індивіда. Стан тривожності як емоційний стан 
особистості, що призводить до напруження, занепокоєння, хвилювання 
та відрізняється внутрішнім дискомфортом, відчуттям страху, недовіри 
до інших, зростанням рівня хвилювання та занепокоєння в умовах 
соціальної взаємодії, а також очікуванням необхідності здійснення 
соціальних контактів називається соціальною тривожністю [2, c. 96]. 

Рівень соціальної тривожності показує внутрішнє ставлення 
дитини до певного типу ситуацій і дає непряму інформацію про 
характер її взаємин з однолітками й дорослими в сім’ї, дитячому садку, 
школі [4, c. 129]. 

За стабільністю проявів виділяють особистісну та ситуативну 
тривожність. Особистісна тривожність як базова риса особистості 
проявляється підвищеним хвилюванням в ситуації, яка загрожує 
особистості або здається такою, закріплюється вже у ранньому 
дитинстві [6, c. 367].  

Для дітей з високим рівнем тривожності характерними є постійне 
відчуття тривоги, очікування небезпеки. Вони дуже чутливі до своїх 
невдач, гостро реагують на них, не рішучі у прийнятті рішень. Їм 
притаманна занижена самооцінка, яка виявляється в невпевненості у 
собі, несміливості, пасивності. Такі діти рідко проявляють ініціативу в 
спілкування, малоконтактні. У більшості випадків статусне положення 
таких дітей у групі однолітків – неприйняті або ізольовані. Діти з 
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високим рівнем тривожності важко адаптуються до нових умов, 
відчувають дискомфорт у незнайомому оточенні.  

Діти з середнім рівнем тривожності характеризуються 
переживаннями, тривожними станами лише під час певної діяльності. 
Чутливі до своїх невдач, але більш рішучі у прийнятті рішень. Рідко 
проявляють ініціативу у спілкуванні, хоча із задоволенням йдуть на 
контакт. Для них характерна дещо занижена самооцінка, яка 
проявляється в несміливості. Статусне положення таких дітей у групі – 
прийняті. Спокійно поводять себе під час ігрової діяльності та у 
спілкуванні з однолітками. При потребі звертаються за допомогою до 
вихователя або іншої дорослої людини, але дещо невпевнено.  

Для дітей з низьким рівнем тривожності характерним є 
переживання тривожності лише в тих ситуаціях, які є дійсно 
небезпечними, можуть становити певну загрозу для малюка. Вони 
мають адекватну самооцінку, впевнені у собі, у своїх силах, можуть 
рішуче приймати рішення. У спілкуванні проявляють ініціативу, 
активно взаємодіють з оточуючими. Адекватно реагують на свої 
невдачі, готові працювати над їх виправленням, прагнуть до виконання 
будь-яких завдань. Легко адаптуються до нових умов, почувають себе 
комфортно як із знайомими людьми, так і з незнайомими, але за умови, 
що це не може бути небезпечним [3, c. 95]. 

У дошкільному і молодшому шкільному віці основною 
причиною тривожності є неправильне, деспотичне ставлення батьків 
до дитини [6, c. 367]. 

На думку Саллівана Г. С. однією з причин появи тривожності є 
порушення емпатійного зв’язку зі значущою, більш старшою 
людиною. Тривожність має зовнішнє походження, і тому дитина не 
може її усунути. Тривожність не пов’язана ні з якими органами. У ній 
немає нічого специфічного, конкретного, щоби дозволило її виділити і, 
проявляючи певну активність, звільнитись від неї. Основне джерело 
тривожності – несхвалення значущих людей. Якщо у дитини з самого 
початку буде створено почуття міжособистісної надійності, то воно не 
дозволить розвинутись тривожності [7, c. 267]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
тривожність, її роль у розвитку особистості є темою численних 
наукових розробок. Феномен тривожності багатоаспектний і 
багатогранний. Тривожність у дітей дошкільного віку виявляється у 
схильності до переживання емоційного дискомфорту, стану тривоги 
пов’язаного з очікуванням неблагополуччя, з передчуттям можливої 
небезпеки та позначається на соціальних контактах.  

Перспективу подальшого дослідження тривожності вбачаємо в 
пошуку шляхів профілактики та корекції різних видів тривожності у 
дітей дошкільного віку.  
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У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ 

 
У статті розглядаються ефективні шляхи виховання культури поведінки у 

дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО, яка проявляється в діяльності, 
спілкуванні з оточуючими та сформованості культурно-гігієнічних навичок. 
Наголошується, що використання різних форм і методів, залучення батьків до 
співпраці, творчість педагогів є запорукою успішного виховання культури 
поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

педагогічної науки проблема формування основних культурних засад у 
підростаючого покоління є дуже актуальною. Необхідно навчити 
дитину скрізь і в усьому поважати суспільство в цілому і кожного його 
члена окремо та ставитися до них так, як він ставиться до себе, і щоб 
інші так само ставилися до нього. Навчити дитину скрізь і в усьому 
поважати суспільство в цілому і кожного його члена окремо та 
ставитися до них так, як він ставиться до себе, і щоб інші так само 
ставилися до нього. У повсякденній практиці людські стосунки далеко 
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не всіма і не завжди здійснюються. А тим часом культура – людських 
відносин, спілкування людей між собою відіграють важливу роль у 
житті. Якщо дитина культурно спілкується з близькими, знайомими, 
вона буде так само поводитися і зовсім з незнайомими людьми. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему морального 
виховання, зокрема, виховання культури поведінки у дошкільників 
досліджують такі педагоги, як Т. Поніманська, О. Кононко, 
Л. Артемова, А. Богуш, Р. Буре, Н. Виноградова, Г. Годіна, Л. Князєва, 
В. Нечаєва, Л. Островська, Т. Титаренко та інші. Всі вони розглядають 
його як необхідну умову для гармонійного розвитку особистості. 

Метою статті є висвітлення особливостей формування культури 
поведінки у старших дошкільників. 

Виклад основного матеріалу. У старшому дошкільному віці 
продовжується цілеспрямований процес залучення дитини до 
моральних цінностей суспільства. Ми погоджуємось з думкою 
Т. Поніманської, що моральне виховання – це «основа формування 
особистості та її поведінки». Сутність морального виховання полягає у 
формуванні моральної позиції, ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб 
особистості. Педагог зазначає, що успішність цього процесу залежить 
від єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є 
роль дорослого як «соціального провідника», зразка для наслідування, 
організатора соціального досвіду дитини [2]. 

Розглядаючи теоретичні аспекти морального виховання, ми 
прийшли до висновку, що процес морального формування особистості 
відбувається нерівномірно. У кожний період дошкільного віку дитина 
виходить на якісно нові рівні морального розвитку. Такими рівнями є:  

1. Уявлення про моральні норми, засвоєння яких відбувається у 
такі етапи.  

2. Виникнення моральних почуттів і мотивів поведінки. 
3. Вироблення звички моральної поведінки. 
4. Засвоєння основ соціальної компетентності (йдеться про вплив 

середовища і ставлення до нього дитини). 
Одним із напрямків морального розвитку дитини є виховання 

культури поведінки, у процесі формування якої необхідно спиратися на 
такі основні цінності, як: 

‒ людські: соціальний захист особистості, допомога, підтримка 
його індивідуальності, творчого потенціалу;  

‒ духовні: сукупний досвід людства, відбитий у філософських 
теоріях і способах мислення;  

‒ практичні: способи практичної діяльності, перевірені 
практикою освітньо-виховної системи;  

‒ особистісні: здатність, індивідуальні особливості особистості, 
власної життєтворчості. Інтреналізація цих цінностей складає світову 
культуру [3].  
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Проаналізувавши літературу з даної проблеми ми розкрили 
поняття «культура поведінки» – це дотримання основних вимог та 
правил людської взаємодії, вміння знаходити правильний тон у 
спілкуванні з оточуючими; це сукупність форм повсякденної поведінки 
людини, в якому знаходять зовнішнє вираження моральні естетичні 
норми цієї поведінки. 

За С. Петеріною [1] культура поведінки включає такі 
компоненти: 

‒ Культура діяльності – проявляється у вмінні дитини тримати в 
порядку місце, де вона трудиться, займається, грає, у звичці доводити 
до кінця розпочату справу, бережно ставитися до книг, речей, іграшок. 

‒ Культура спілкування – проявляється у виконанні дитиною 
норм і правил спілкування з дорослими та однолітками, заснованих на 
повазі й доброзичливості, ввічливе поводження у громадських місцях, 
в побуті. 

‒ Культурно-гігієнічні навички – уміння охайності, утримання в 
чистоті обличчя, тіла, зачіски, одягу, взуття, іграшок продиктоване не 
тільки вимогами гігієни, а й нормами людських відносин. 

Виховання культури поведінки як складової частини морального 
виховання здійснюється в процесі всієї життєдіяльності особистості. 
Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, 
творчість педагогів – запорука успішного виховання культури 
поведінки дітей старшого дошкільного віку, яке відбувається завдяки 
використанню таких шляхів та засобів:  

1) в першу чергу це приклад для наслідування, як метод 
морального виховання дає конкретні зразки, активно впливаючи на 
свідомість й поведінку вихованця;  

2) привчання, як метод виховання, що передбачає організацію 
планомірного і регулярного виконання вихованцями певних дій з 
елементами обов’язковості, примусу з метою формування конкретних 
звичок у поведінці;  

3) ведення етичних бесід, які допомагають з’ясовувати рівень 
знання дітьми норм і правил поведінки;  

4) роз’яснення, як метод впливу на свідомість дітей, 
прищеплення їм моральних норм і правил поведінки;  

5) створення виховних ситуацій, як спеціально організовані 
педагогічні умови для формування у дітей мотивів позитивної 
поведінки; 

6) використання ігор, в яких дитина активно пізнає навколишній 
світ, стосунки між людьми, правила і норми поведінки; 

7) використання заохочення, як всяке схвалення, похвала, 
вираження довіри і подібний педагогічний вплив, розрахований на 
стимулювання позитивних емоцій вихованця; 
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8) покарання, як будь-який осуд, погроза, осудження для корекції 
поведінки дітей у деяких складних ситуаціях; 

9) застосування казкотерапії, тобто використання казки, як 
форми корекції негативної поведінки, розвитку творчих здібностей, 
навичок культурної поведінки. 

Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього успіху 
можливі лише при індивідуальному підході до кожної дитини, при 
створенні позитивного мікроклімату та умов ЗДО. 

Зміст роботи педагога, спрямованої на виховання у дітей 
усвідомленого ставлення до правил поведінки, що визначає 
доброзичливе ставлення до однолітків та себе, на думку Є. Яковенко-
Глушенкової включає: 

а) встановлення довірливих відносин з дітьми в ході особистісно 
орієнтованого спілкування при повідомленні ввідних правил; 
досягнення розуміння дитиною їхнього змісту і моральної цінності для 
себе і оточуючих; 

б) виховання у дошкільнят орієнтира на емоційний стан 
однолітків на основі розвитку емпатійного відгуку на переживання 
іншого; 

в) збагачення практичного досвіду прояву дітьми вольових 
зусиль при виконанні правил на основі взаємозв’язку у впливі на 
когнітивну, емоційну і вольову сферу дитини. Дієвим прийомом при 
вирішенні обговорюваних задач є використання бесід на основі 
обговорення художніх творів, ілюстрацій, реальних ситуацій, що 
складаються в повсякденному житті дітей [4]. 

Висновки. Отже, сьогодні педагогічні проблеми зумовлюють 
відродження гуманістичних ідей у суспільстві. Нове світосприйняття 
та світовідчуття сучасних вихователів спричиняють зміну в освітніх 
поглядах на розвиток і формування особистості дитини, визначають 
можливості, завдання, мету й засоби освіти. Тільки систематична, 
планомірна робота з проблем формування духовних цінностей у дітей, 
починаючи з дошкільного віку, створення умов, за яких вони мають 
можливість закріплювати знайомі морально-етичні правила та 
засвоювати нові правила поведінки, забезпечить досягнення високих 
результатів у роботі з формування у вихованців культури поведінки. 
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Постановка проблеми. Сором’язливість і породжені нею 

труднощі спілкування є однією з головних психологічних проблем 
сучасності. Це зумовлено тим, що більшість людей проживає 
концентровано в містах, де необхідність взаємодії особливо актуальна. 
При цьому навантаження на психіку відбувається порівняно більше, 
ніж раніше. Воно визначається високим ритмом життя, великою 
кількістю інформації, своєрідністю способів її здобуття та іншими 
обставинами.  

Аналіз останніх досліджень. Різноманітні аспекти проблеми 
сором’язливості, її прояви, причини, шляхи подолання стали 
предметом наукових розробок багатьох вчених (А. Білоусова, 
М. Бурно, Д. Бретт, Л. Галігузова, В. Зеньковський, Ф. Зімбардо, 
І. Зіміна, І. Кон, В. Куніцина, З. Курбанова, Г. Щербак та ін.). Однак, 
ціла низка питань залишається недостатньо вивченою. 

Мета статті: проаналізувати особливості прояву та причин 
виникнення сором’язливості у дітей.  

Виклад основного матеріалу. Сором’язливість – особливість, 
характерна як для дітей, так і для дорослих. Сором’язлива людина 
вбачає у спілкуванні загрозу, особливо з незнайомими людьми. На 
сьогодні у психології поширена точка зору, що ця риса формується у 
результаті негативних переживань, які виникають у дитини в процесі 
спілкування і поступово закріплюються у свідомості [6]. 

Ізард К. зазначає, що сором’язливість являє собою суміш або 
конфлікт позитивних і негативних почуттів по відношенню до 
соціальних взаємодій. Сором’язливі індивіди і тягнуться до людей, і, у 
той же час, схвильовані питанням, яке вони справлять враження на них. 
Вони не впевнені в тому, що зможуть ефективно підтримати розмову і 
залишити приємне враження про себе. Переживання сором’язливості 
часто супроводжується переживанням інтересу, особливо до людей, і 
страху перед соціальною взаємодією [3, с. 235-236]. 
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Куніцина В. уважає, що сором’язливість виникає в результаті 
розбіжності між тим, як людині хочеться виглядати, і тим, як вона 
дійсно виглядає. Інакше кажучи, сором’язливість викликається 
несподіваною і недоречною дискредитацією основної установки на 
характер відносин. Збентеження іноді пояснюють тим, що людина 
опиняється в центрі уваги проти свого бажання. У результаті 
виникають емоційні реакції (червоний колір обличчя, погляд в підлогу, 
схвильованість), які називаються і переживаються як сором’язливість 
[4, с. 150-151]. 

На основі вивчення особливостей сором’язливості у дорослих, 
дослідники констатували, що у дошкільників вона проявляється як 
вибірково, так і поширюється на все соціальне оточення дитини. 
Однією з причин її виникнення може бути занижена самооцінка чи 
невпевненість у собі. Уважаючи себе гіршою за інших, дитина починає 
уникати контактів із оточуючими, підсвідомо не бажаючи травмувати і 
так ущемлене самолюбство. Часто дитяча сором’язливість і 
замкнутість є наслідком того, що дитину не навчили спілкуватися. Але 
для цього потрібно лише докласти зусиль, і головне – бажання та 
розуміння. 

Ройз С. наголошує, що якщо сором’язливість не заважає життю 
дитини, то це не проблема. Можливо, це вияв особливостей 
темпераменту – стриманості, інтроверсії. Багато дітей дають раду 
сором’язливості, набуваючи різноманітного досвіду спілкування [6]. Та 
якщо сором’язливість заважає самій дитині – знайомитися, відповідати 
на запитання вчителя, складати усні іспити – тоді необхідне своєчасне і 
дуже делікатне втручання.  

Після проведення ряду досліджень, психологами було зазначено, 
що для сором’язливих дітей є характерними опущена голова, сутулі 
плечі, погляд у підлогу, вбік, у стелю та майже ніколи в очі 
співрозмовникові, совання на стільці, тихий голос, труднощі під час 
відповіді на найпростіші запитання. Вони готові сховатися куди 
завгодно, хоч крізь землю провалитися, тільки б їх не чіпали. Дитина 
може бути зовсім не сором’язливою від природи, а навпаки, мати 
невгамовне бажання бути лідером. Але не вміючи його реалізувати і 
відчуваючи невдачу, воліє уникати контактів. У цьому випадку 
необхідно боротися не із сором’язливістю, а визначити діяльність, що 
буде для неї успішною [5, с. 10].  

У сором’язливих дітей сильний потяг до спілкування, однак вони 
не вміють установити контакт і самі від цього страждають, хоча й не 
завжди зізнаються у своїх стражданнях. У результаті мало хто із 
сором’язливих людей може досягти успіху в житті [5, с. 10]. 

На думку Ф. Зімбардо, бути сором’язливим – означає боятися 
людей, особливо тих, які з тієї чи іншої причини негативно впливають 
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на емоції: незнайомців (невідомо, що від них можна очікувати); 
начальників (вони мають владу); представників протилежної статі 
(вони наводять думки про можливе зближення) тощо. Він виділив ряд 
обумовлених сором’язливістю специфічних проявів: поява 
занепокоєння при знайомстві з людьми; виникнення негативних 
емоційних станів у ході спілкування; проблеми у вираженні своєї 
думки; зайва стриманість; невдале пред’явлення себе, що утруднює 
адекватну оцінку сором’язливої людини іншими людьми [2, с. 18-19]. 

Атамасова О. зазначає, що сором’язливість є результатом реакції 
на емоцію страху, яка виникає в певний момент при взаємодії дитини з 
іншими людьми та закріплюється. Сором’язливість супроводжується 
також підвищеною тривожністю, невпевненістю в собі, боязкістю. У 
10-20% випадків у таких дітей бувають страхи темряви, самотності, 
вони скуто себе почувають у присутності незнайомих людей, мовчазні, 
замкнені [1, с. 108-110]. 

Смирнова О. О. та Холмогорова В. М. зазначають, що 
сором’язливі дошкільники будуть відчувати особливу боязкість і 
збентеження, коли їм пропонується діяльність, яка свідомо не 
схвалюється дорослими. У цій ситуації малюки начебто чекають 
підступу, злякано і збентежено відмовляються навіть доторкнутися до 
чужих речей, ховають руки за спину, завмирають на місці, ледь 
ворушать губами, намагаючись вимовити потрібні слова, зніяковіло-
винувато дивляться на дорослого [7, с. 69-70]. 

Вияви сором’язливості частіше виникають у сім’ях, де основним 
стилем виховання є гіперопіка, де дорослі зосереджені виключно на 
дитині і несвідомо «прив’язують» її до себе. При цьому більшість 
батьків уважають, що не так вже й погано мати сором’язливого 
малюка. Незначна сором’язливість не завадить дошкільнику, але в 
більш вираженому варіанті вона негативно позначається на бажанні 
досліджувати і пізнавати світ, звужує коло спілкування і навіть може 
погано впливати на успішність у початковій школі [6]. 

Психологи пропонують батькам залучати свого малюка частіше 
спілкуватися з молодшими дітьми. У розмові з дошкільником 
дорослим слід бути обережними й тактовними, оскільки дитина може 
зрозуміти їх «не так». Найскладніше для малюка – це знайомство з 
новими людьми. Тому батькам варто допомогти йому у цьому. Одним 
із найпростіших і найпопулярніших варіантів для залучення 
сором’язливих дошкільників до спілкування є порада батькам частіше 
ходити у гості разом із дитиною та запрошувати гостей до себе додому. 

Варто також не намагатися все зробити за малюка. Щоб 
реалізувати це, дорослим слід давати йому більше доручень, 
пов’язаних зі спілкуванням. Доречними будуть також підтримка та 
похвала дитини за кожний крок. Дослідники закликають не навішувати 
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на неї ярлик сором’язливості. Адже варто пам’ятати, що сила сугестії 
дуже велика. Натомість вони пропонують створити у родині й у 
найближчому оточенні дошкільника такий клімат, щоб дитина 
почувалася комфортно й затишно. Батькам слід не проявляти, хоча б 
зовні, занепокоєння щодо їхнього малюка. А якщо виникнуть з цим 
проблеми, то можна довідатися у педагога або психолога про 
спеціальні вправи, які допоможуть дитині позбутися сором’язливості. 
Дослідники закликають дорослих не акцентувати увагу дошкільника на 
його сором’язливості. Вони пропонують частіше розмовляти та 
спілкуватися зі своєю дитиною [5, с. 11]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 
психологічної літератури показав, що сором’язливість є актуальною 
проблемою. Сором’язливій дитині притаманні характеристики, що 
здатні порушувати стан її психологічного благополуччя, позитивне 
сприймання себе та впливати на ефективне функціонування в соціумі. 
У зв’язку з цим батькам та педагогам варто звернути увагу на таку 
особливість дитини.  

Перспективу нашого дослідження вбачаємо у аналізі ефективних 
методів корекції та психотерапевтичних заходів для покращення 
комунікативної компетентності дитини, відновлення і збагачення її 
внутрішніх ресурсів щодо ефективності міжособистісної взаємодії. 
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У статті висвітлюється проблема економічного виховання дітей в умовах 
закладу дошкільної освіти. Наголошується на необхідності формування основ 
економічної компетентності у дітей дошкільного віку, зазначаються засоби, 
наведені приклади дидактичних ігор, які використовуються у навчально-виховному 
процесі з метою засвоєння елементарних економічних знань і формування умінь 
дошкільників. 

Ключові слова: економічне виховання, економічна освіта, економічна 
компетентність, формування, дошкільник. 
 

Постановка проблеми. Становлення соціально-орієнтованої 
ринкової економіки в Україні неможливо без кардинальних змін в 
економічній освіті, першочергове завдання якої – підготовка дітей до 
дорослого життя в сучасних умовах. Показниками такої підготовки є 
виховання культури особистості, однією зі складових якої є економічна 
культура. Сучасна дитина постійно стикається з проблемами економіки 
у повсякденному житті. Щодня їй доводиться спостерігати рекламу 
різних товарів, купівлю продуктів, речей, іграшок. Усе це висуває 
перед дошкільною освітою завдання економічного виховання та 
формування економічної компетентності дошкільників, що дозволить 
їм розібратися у складних економічних поняттях та набути першого 
економічного досвіду. Тому важливо з дитинства формувати 
економічну компетентність, що є невід’ємною складовою життєвої 
компетентності особистості.  

Результати досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних учених у 
галузі педагогіки, психології та соціології щодо початкового 
економічного виховання дітей дають підстави вважати, що дошкільний 
вік є сензитивним для засвоєння елементарних економічних понять, 
потреб, виховання бережливого та усвідомленого ставлення до 
власного одягу, іграшок, праці, природи, грошей та вияву цих відносин 
у певних видах діяльності [4, с. 20].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціально-
педагогічні аспекти економічної освіти та виховання успішно 
розробляють такі вчені сучасності як Л. Дрозденко, Л. Кураков, 
А. Нісімчук, О. Падалка, Н. Хроменков, Б. Шемякін, О. Шпак та інші 
науковці. В їх працях розглядаються економічні основи виховання, 
ефективні шляхи і засоби його підвищення, взаємозв’язок із трудовим і 
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моральним вихованням, соціально-педагогічні умови економічного 
виховання дітей в родині.  

На необхідність формування економічної компетентності у дітей 
дошкільного віку наголошують такі дослідники як Н. Грама, 
Г. Григоренко, Р. Жадан, Е. Кладієва Є. Курак, Л. Лохвицька, 
Т. Михайліченко, Н. Побірченко, І. Сасова, А. Сазонова, А. Смоленцева, 
А. Шатова та ін. Висновки науковців свідчать про необхідність 
упровадження економічної освіти з дошкільного віку, коли діти 
отримують первинний досвід в елементарних економічних відносинах. 

Мета статті – висвітлити особливості та охарактеризувати 
засоби формування економічної компетентності дітей дошкільного 
віку. 

Виклад основного матеріалу. Економічне виховання 
дошкільників – систематичний і цілеспрямований виховний вплив з 
метою формування у дітей економічних знань, умінь, навичок, потреб, 
інтересів. У відповідності до цього структура змісту економічного 
виховання включає, по-перше, економічні знання й уміння; по-друге, 
організаційно-економічну діяльність. Економічні знання та уміння 
включають результат засвоєння дітьми системи економічних понять 
(товар, виробник, споживач, духовні, матеріальні блага) та вплив умов 
матеріального життя на розвиток суспільства [1, с. 80]. 

Як зазначають науковці Г. Григоренко та Р. Жадан, формування 
майбутньої економічної діяльності починається саме в дошкільному 
віці, бо «...якщо не сформувати її своєчасно, то можуть проявитися 
негативні якості в поведінці дітей – недбальство, неохайність, 
байдужість до пошкоджених речей, книг, іграшок, матеріалів, до ігор 
та занять; більш того, формуються нерозумні, а іноді й невиправдані 
потреби, порушується процес правильної ціннісної орієнтації»[2, с. 10]. 

Формування економічної компетентності дітей дошкільного віку 
є важливим завданням сучасної дошкільної освіти, вирішення якого 
дозволяє не тільки наближати дитину до реального дорослого життя, 
навчати її орієнтуватися в сьогоденні, пробуджувати економічне 
мислення, давати знання про нові професії та вміння розповісти про 
них, а й сформувати ділові якості особистості: уміння правильно 
орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, самостійно, творчо діяти та 
надалі будувати своє життя більш організовано, розумно, змістовно, 
цікаво. При цьому відмітимо, що у дошкільника збагачується словник, 
починають розвиватися почуття власної гідності, вміння чесно 
змагатися і не боятися програвати, прагнення доводити розпочату 
справу до кінця, здоровий інтерес до грошей [2, с. 10]. 

Під економічною компетентністю дошкільника розуміємо 
обізнаність дитини з елементарними економічними поняттями, 
наявність у неї певних економічних знань ціннісного, вартісного, 
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раціонального, споживчого змісту, сформованість елементарних умінь 
і навичок економічної діяльності. 

Важливими засобами формування економічної компетентності 
дітей дошкільного віку є дидактичні, сюжетно-рольові ігри, кросворди 
та ребуси на економічну тематику, цікаві завдання та задачі, художня 
література, український народний фольклор тощо. Кожен із названих 
засобів має свій освітній потенціал, проте, враховуючи вікові 
особливості дітей дошкільного віку, найбільш дієвою є ігрова 
діяльність. У процесі ігор педагог має можливість спрямувати увагу 
дітей на ті явища, зміст яких цінний у виховному процесі. Керуючи 
грою, вихователь через неї впливає на всі сторони особистості дитини: 
на її свідомість, почуття, волю, поведінку, і використовує гру також з 
метою розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку. 
Різні за формою і змістом ігри вводять дитину в коло реальних 
життєвих явищ, забезпечують засвоєння соціального досвіду дорослих, 
певну систему економічних знань, умінь, навичок, способів дій, 
моральних норм і правил поведінки. Джерелом, яке живить гру, є 
навколишня дійсність. Очевидно, що в групах має бути досить 
різноманітне предметно-іграшкове середовище [3, с.64].  

Аналіз дитячих ігор, розмов, запитань, свідчить про інтерес дітей 
до проблем, пов’язаних з економікою. Саме дидактичні ігри 
передбачають надання певного обсягу знань дітям, формування 
економічних умінь та особистісних якостей, розширюють життєві 
можливості дітей дошкільного віку, оскільки у процесі їх проведення 
формується економічна і правова культура, завдяки якій вони можуть 
швидше адаптуватися в умовах суспільного життя. Наприклад, під час 
ігор «Виробник-товар», «Економічний ланцюжок» діти закріплюють 
такі економічні поняття, як «виробник» – той, хто виготовляє 
продукцію для задоволення потреб людей, «товар» – це продукт праці, 
виготовлений на продаж. Крім того, у процесі ігор дошкільники 
отримують відповідну інформацію про професії.  

У ході гри «Чия праця важливіша?» діти закріплюють знання 
про джерела грошових прибутків, вчаться диференціювати види 
трудової діяльності людини відповідно до їхньої цільової 
спрямованості, у них виховується повага до людей праці. Діти також 
здобувають не лише певні економічні знання, а й вчаться компетентно 
приймати рішення, обговорювати й оцінювати отримані результати, 
пізнавати особливості власного характеру і виробляти у себе бажані 
риси. Під час гри «Допоможи Федорі» дошкільники узагальнюють 
знання щодо бережливого, охайного ставлення до речей, іграшок, 
вчаться аналізувати ситуації та робити самостійні висновки. Діти 
старшої групи з великою зацікавленістю беруть участь у таких іграх, як 
«Маленькі господарі», «Скарби чарівної скриньки», «Реклама в 
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нашому житті», «В гості до фермера», «На Сорочинський ярмарок», 
«Крамниця самообслуговування». Такі ігри сприяють формуванню у 
дошкільників розумних потреб, ощадливого ставлення до грошей, 
закріплюють економічні поняття «бартер», «угода», «купівля-продаж», 
знання про народні промисли своєї місцевості [6, с. 12]. 

Чільне місце у процесі формування економічної компетентності 
дошкільників посідають ігри-драматизації. Зокрема, проведення ігор 
«Мандрівка з Гномом-економом», «Працелюбні зайці», «Подорож 
валізи» сприяє закріпленню економічних понять: товари, гроші, 
ярмарок, ринок, реклама, розвитку уміння узагальнювати поняття, 
вихованню бережного ставлення до продуктів праці. У ході проведення 
ігор – драматизацій за змістом казок «Котик і півник», «Івасик 
Телесик», «Троє поросят» вихователі закріплюють поняття «спонсор», 
вчать розрізняти матеріальні та духовні потреби. Узагальненню понять 
«товар», «оренда», «бартер», «гроші», «конкуренція» сприяють ігри-
драматизації за змістом казок «Солом’яний бичок», «Бабина дочка і 
дідова дочка», «Царівна-жаба», «Коза-дереза», «Лисичка сестричка і 
вовк-панібрат».  

Варто зазначити, що вже з дошкільного віку важливо закласти 
основи виховання у дітей таких якостей, як працьовитість, ощадливість, 
ініціативність, організованість, самостійність, діловитість, сформувати 
розумні економічні потреби і переконання в тому, що особиста сумлінна 
праця є засобом задоволення потреб, а також уміння співставляти власні 
потреби з реальними можливостями [5, с. 12].  

Однак, формування економічної компетентності неможливо без 
взаємодії з сім’єю, де проходить економічна соціалізація дитини, опори 
на наявний сімейний досвід. Перші пізнання про економіку діти 
отримують саме в сім’ї, оскільки вона дуже тісно пов’язана з 
економічним життям усього суспільства. Традиційно, однією із 
функцій сім’ї є її господарсько-економічна діяльність, що є необхідною 
умовою життя і розвитку сімейних відносин. Повсякденний облік 
сімейних витрат і доходів, правильне використання дорослими кожної 
копійки, дбайливе ставлення батьків до продуктів харчування та речей 
демонструють дитині повагу до праці, людей праці, формують 
дбайливе ставлення до всього, що створено людиною, вчать 
дошкільника раціональної організації праці. Тому педагоги повинні 
встановлювати і підтримувати постійний контакт з батьками в галузі 
економічної освіти дітей дошкільного віку [4, с. 23]. 

Висновки. Отже, економічне виховання дітей дошкільного віку 
спрямоване на вироблення умінь застосовувати набуті економічні 
знання у посвякденному житті й діяльності, раціонально 
використовувати матеріальні та духовні цінності, на виховання таких 
моральних якостей як відповідальність, діловитість, підприємливість, 
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свідоме і творче ставлення до праці. Цілеспрямована, різнопланова 
робота вихователя, тісна співпраця з сім’єю з формування економічних 
знань, умінь сприятиме повноцінній системі економічної освіти і 
формуванню економічної компетентності дошкільників. 
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ДИТЯЧЕ СВІТОВІДЧУТТЯ – УМОВА ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 
 
У статті особливості дитячого світобачення представлені як умова 

освітніх реформ. Запровадження інтегральної технології у вітчизняний 
дошкільний освітній простір виступає сучасною інновацією, що найбільше 
відповідає природі дитини дошкільного віку. 

Ключові слова: дитяче світобачення, анатомо-фізіологічні, 
психофізіологічні особливості, дошкільник, інтегральна технологія. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розуміння 

реформ відбувається тоді, коли є усвідомлення заради кого вони 
здійснюються. Освітні реформи здійснювати досить складно: освіта 
виконує соціальне замовлення сьогодні, а жити «відреформованій» 
дитині доведеться завтра – в нових політичних і соціально-
економічних умовах. Інтелектуальний педагогічний простір 
ХХІ століття вже накопичив достатньо знань і досвіду моделювання 
освітніх середовищ та особистості, зібрав величезний банк 
інноваційних освітніх технологій для того, щоб звичайний педагог – 
вихователь дітей дошкільного віку – зміг не вдаватися в крайнощі, не 
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діяти інтуїтивно-експромтно, а максимально природно входити в світ 
дитинства, елегантно та делікатно будувати відносини з дитинством, 
ставитися до дітей не як до нетямущих маленьких створінь, а як до 
своїх учителів. 

Паростки такого підходу, на нашу думку, можна знайти в історії 
педагогічної думки. Згадаємо суфійську притчу (суфії – східні 
мудреці), людина у своєму розвитку проходить три стадії Верблюда, 
Лева і Дитини. На стадії Верблюда вона підкоряється правилам, несе 
вантаж турбот і не чинить опору обставинам. Як верблюд, що 
перетинає пустелю, вона володіє великим запасом міцності. Але коли її 
терпіння і сили вичерпуються, людина стає Левом. Тепер вона активно 
чинить опір обставинам, бореться за справедливість, досягає певних 
висот. А потім раптом розуміє, що все – метушня, що те, чому вона 
присвячує своє життя, віддаляє її від істини, а життя її, незважаючи на 
досягнення і видиму значущість, позбавлене чогось головного, 
простого і гармонійного. І тоді Лев стає Дитиною: дивиться на життя 
розплющеними очима, бачить прекрасне в дрібницях, яких раніше не 
помічав, наново відкриває для себе світ і власні можливості [2, с.5].  

Як зазначає С. Білецька, дитяче світовідчування є наймудрішим, 
його необхідно досягати. Вихователь, розвиваючи в собі Дитину за 
допомогою спілкування з дітьми, може відкрити додаткові творчі 
здібності, гнучкість мислення, різноманітність емоцій, радісне 
сприйняття життя, жадання пригод. Проте на таке здатні лише дорослі, 
які усвідомлюють себе, які готові до діалогу з дитинством, до 
розуміння принципів дитиноцентрованої педагогіки, партнерської та 
інтегральної педагогіки. 

Саме дитяче світовідчуття є умовою введення інтегрованого 
підходу в освітній простір. Інтегроване навчання – одна із 
інноваційних технологій, яка здатна найбільшою мірою повернути 
«обличчям до дитини» дошкільну освіту, зробити дитину центром 
«педагогічного всесвіту», визнати унікальність дитячого 
світосприйняття і повести траєкторією саморозвитку, самореалізації 
кожну дитину.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження останніх років, 
присвячені проблемам дитинства, виявляють розуміння сутності 
дитинства і ставлення до нього як культурно-історичного, соціально-
психологічного, соціально-педагогічного феномену, а саме: 
обґрунтовано підхід до проблеми розвитку людини, яка росте, як 
особистості на основі поняття «соціальний розвиток у просторі – часу 
Дитинства» (Д. Фельдштейн), культуротворча функція дитинства в 
розвитку суспільства (В. Кудрявцев), наявність у свідомості дітей 
символів світоустрою (Ю. Аксьонова) та ін. Відомо, якщо простір, у 
якому живе дитина, не задовольняє її вікових потреб, вона відчуває 
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сильний дискомфорт, отже, виростає емоційно й фізично недозрілою, 
не здатною до особистісних відносин із середовищем тощо 
(М. Осоріна). Інтегрований підхід до освіти – ключовий у Базовому 
компоненті дошкільної освіти, Концепції Нової української школи, 
державних програмах навчання, виховання і розвитку дошкільника. На 
сучасному етапі спостерігається великий інтерес науковців та 
практиків до проблеми запровадження інтеграції в дошкіллі 
(Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Поніманська, Н. Лаба, Ярина та Марія 
Квасецькі, Л. Шелестова, Л. Шульга та ін.). 

Мета статті – висвітлити запровадження інтегральної технології 
в дошкіллі як закономірне і природовідповідне освітнє явище. 

Виклад основного матеріалу. Прагнення до інтеграції в освіті є 
загальнокультурною тенденцією. Вітчизняним педагогічним 
співтовариством визначається позитивний вплив цілісної освіти на 
стан здоров’я дітей, розвиток вербального і невербального інтелекту, 
на мотивацію навчання, формування соціальної зрілості учнів. 
Звертаючи увагу на подібні освітні тенденції, необхідно відмітити 
перш за все факт існування інтегральної педагогіки – педагогіки, 
метою якої є цілісний і гармоній розвиток універсальних здібностей 
людини: мислення, почуття і волі згідно з їх триєдиною суттю-істиною, 
красою і добром, а також збереження і зміцнення здоров’я тіла 
методом єдності логіко-психологічної, етико-естетичної і духовно-
фізичної діяльності учасників педагогічного процесу [5, с.198]. 
Інтегративний підхід розглядається стосовно навчальної діяльності. А 
для педагогів закладів дошкільної освіти це природовідповідний стиль 
освітньої діяльності, оскільки вихователі й діти проживають певний 
період часу в тісній духовній та фізичній єдності.  

Дитяче світовідчуття характеризується анатомо-фізіологічними 
та психофізіологічними факторами. Розглянемо їх у загальному виді. 

Незрілість дитини є біологічним фактом життя. Знання 
педагогом особливостей анатомо-фізіологічного розвитку сприяє 
виробленню освітньої стратегії. У цьому відношенні зробимо акцент: 
діяльність нервової системи носить інтегративний характер. На 
цілісний характер діяльності нервової системи впливають умовні та 
більшість безумовних рефлексів. Саме це зумовлює пристосувальний 
характер поведінки людей до зовнішніх умов життєдіяльності та 
суспільства інших людей. Об’єднання відділів центральної нервової 
системи в цілісну діяльність орієнтовно починається з віку 3-ох років. 
Результатом такої діяльності є вироблення планувальної функції, що 
проявляється тільки після 6-7 років. У дітей дошкільного віку 
безпосередні дії можуть передувати їх плануванню, а здатність діяти, 
подумавши, повільно виробляється до 10-12 років [1, с.102].  
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Інтегративні процеси нервової системи лежать в основі 
психічних функцій, у тому числі таких як сприйняття, увага та пам’ять. 
Мозкові структури задіяні у формуванні важливої психологічної якості 
людини – мотиваційно-емоційної сфери. Мотивації і емоції виникають 
у дітей з перших днів життя. До 5-6 років у дітей переважають 
біологічні мотивації, емоції в цей час несталі, їх зовнішнє проявлення 
може бути нестримним і дуже контрастним. Тільки накопичення 
пізнавальної інформації впливає на характер мотивації, яка набуває 
пізнавальних аспектів, призводить до стримування емоцій. Але це вже 
період шкільного дитинства [1, с.103-105]. 

Важливо відзначити, що у людини, на відміну від тварин, 
існують дві сигнальні системи сприйняття зовнішньої інформації. На 
підставі врівноваженості першої і другої сигнальних систем 
сприймання дійсності, І. Павлов виділив ще і такі типи ВНД, які 
властиві тільки людині: художній, творчий і середній. До художнього 
типу (переважає перша сигнальна система) належать люди, які 
сприймають дійсність загалом, чутливими образами, маючи образно-
предметне мислення. У людей з таким типом ВНД спостерігається 
переважаюча активність правої півкулі. До їх числа переважно 
належать актори, художники, дизайнери та ін. Люди творчого типу 
(перевага другої сигнальної системи над першою) сприймають 
дійсність через аналіз її складових компонентів, що у подальшому 
з’єднуються у єдине ціле. Вони мають творчу натуру, здатні до 
абстрактного мислення, прогнозування та ін. У людей такого типу 
ВНД спостерігається переважаюча активність лівої півкулі. До них 
належать письменники, науковці та ін. Середній тип ВНД 
характеризується врівноваженою діяльністю обох сигнальних систем і 
таких людей більшість [1, с.99].  

Вчення І. Павлова ще раз підтверджує цілісний характер 
діяльності вищої нервової системи. Але слід пам’ятати, що перші 
ознаки розвитку другої сигнальної системи з’являються у дітей на 6-8 
місяцях життя і лише в 5-7 років у дітей друга сигнальна система 
починає здійснювати регулюючий вплив на першу сигнальну систему. 
До цього можна відзначити тільки цілісний характер сприйняття 
дійсності дитиною дошкільного віку.  

Прикладом прояву синтетичних здібностей дошкільників є 
закономірне явище у мовленнєвому розвитку дошкільників – «дитяче 
словотворення» (О. Гвоздев, С. Цейтлін, К. Чуковський та ін.). 
Словотворення – активний процес неусвідомленого створення нових 
слів і граматичних форм на основі чуття рідної мови. Це своєрідна 
«мовленнєва лабораторія» оволодіння дитиною мовою. Дитяче 
словотворення ще називають «інноваціями» (С. Цейтлін). Дитячі 
інновації – це самостійно створені дитиною мовні одиниці або 
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модифіковані одиниці дорослої мови. Серед видів дитячих інновацій 
найпоширенішими є: конструювання нових слів («дитячі неологізми»); 
дитяча етимологія слів; розширення або звуження значення слів 
[3, с.427-428]. Прикладами дитячого словотворення, що зумовлюються 
синтетичними процесами мислення (Т. Ушакова) можуть служити такі 
слова: жукашечка (жук+букашечка), піджакет (піджак+жакет), 
мазелін (мазати+вазелін), горобей (укр. горобець+рос. воробей) тощо 
[3, с. 430-431]. 

Звернемо увагу також на психофізіологію дитинства. У 
дошкільному віці (3-6 років) психіка дитини робить черговий крок у 
своєму становленні. Насамперед це пов’язано з удосконаленням 
гальмівних механізмів, їх стабілізацією. Цей процес тісно пов’язаний із 
структурно-функціональними перебудовами в мозку, зміною характеру 
обміну речовин, який в 5-6 років встановлюється за типом дорослого. 
Діти в цьому віці дуже емоційні, проте їх емоції нестійкі, носять 
характер афектів. Поступово афективна сфера знижується, і на 
передній план виходить словесне мислення з внутрішньою промовою, 
а друга сигнальна система – мова – починає переважати над першою, 
побудованої на інформації від органів чуття.  

У поведінці дітей складається індивідуальна мотиваційна 
система. Серед різних мотивів у дошкільнят виділяються домінуючі 
(альтруїстичні, егоїстичні і т.д.), частина з яких тісно пов’язана з 
відповідними вродженими механізмами – інстинктами. Якщо 
виявляється вираженим інстинкт домінування, дитина буде прагнути 
лідирувати, в усьому бути першою. Спроба позбавити її лідерства 
призведе до того, що дошкільник буде цьому опиратися, відчувати 
дискомфорт, проявляти агресивність. З іншого боку, якщо такого 
вираженого лідерства немає, не можна намагатися звалювати на 
дитину цей тягар, оскільки рано чи пізно вона його не витримає. 

Особливості розвитку психіки дитини в цей період потребують 
індивідуального виховного середовища, в якій вроджені програми 
можуть отримати адекватні умови для своєї реалізації. Дитина-
альтруїст повинна мати можливість проявляти свої якості, лідер – свої і 
т.д. Однак життя дорослої людини завжди багатопланове і вимагає від 
неї виконання різних ролей. Тому дитину необхідно навчати, 
виховувати в широкому діапазоні можливостей з метою множення 
його потенціалу [4].  

На думку С. Білецької, незрілість дитини є біологічним фактом 
життя, але способи розуміння цієї незрілості і її значущості – це 
результат культури. Дитинство є результатом очікувань дорослих 
[2, с.254]. Дитинство як об’єкт дослідження й аналізу соціальних наук 
характеризується мінливістю. Питання дитинства тісно пов’язані з 
питаннями класу, статі й етносу. 
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Особливістю сучасного педагогічного мислення і провідних 
країн світу, і, зокрема, України полягає у трансформації поглядів на 
сферу «дитина – дорослий». З’являються нові наукові розробки, галузі 
науки, в яких розглядаються різні аспекти дитинства. Важливим 
ключовим моментом нової парадигми соціології дитинства (А. Праут і 
А. Джеймс, 1990 р.) є визнання дитини як активного суб’єкта у 
визначенні свого життя. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні ще у 1998 році 
через запровадження компетентнісного підходу задекларував: дитина – 
це НЕ недосконалий дорослий, а особистість із набором властивих 
саме її віку характеристик, які дозволяють оцінити її як повноцінну 
особистість. 

Нині в Україні система дошкільної освіти зорієнтована на 
впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку 
особистості, формування у дошкільника цілісної картини світу 
(уявлення про навколишнє середовище та внутрішнє, духовне життя) 
(О. Кононко, Т. Піроженко, Н. Гавриш). Його застосування в навчанні, 
розвитку і вихованні дітей дошкільного віку має прояви у системності, 
структурності, сталості, самостійності цілого і вимагає врахування всієї 
сукупності матеріальних, соціальних, моральних, культурних, 
психолого-педагогічних та інших умов, що впливають на розвиток 
дитини дошкільного віку; передбачає необхідність врахування 
педагогом життєвих обставин, у яких перебуває вихованець і які 
впливають на його розвиток; стверджує тезу, що дитину неможливо 
виховувати окремими, ізольованими порціями, частинами, а тільки 
через цілісну взаємодію тілесних, душевних та духовних чинників; 
забезпечує систему педагогічних впливів, орієнтованих на всі сторони 
особистості в їх комплексі, дозволяє за допомогою використання 
різних органів чуття дитини, психічних процесів будувати процес 
сприймання картини світу в її цілісності [7]. 

У дошкільній освіті інтегративний підхід у навчанні реалізується 
у використанні інтегральних технологій; інтегральному плануванні 
життєдіяльності; в застосуванні окремих інтегрованих занять, 
інформація з яких поглиблюється на предметних, або закріплюється 
після проведення серії предметних занять. 

В Україні розроблені інноваційні технології інтегрального 
художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників (Н. Гавриш); 
інтегрального психомоторного розвитку у фізичному вихованні дітей 
2-5-го років (О. Лахно); розвитку творчих здібностей на інтегруванні 
різних видів мистецтва (Л. Шульга); технологія розвивального читання 
з поєднанням навчання читання із зображувальною діяльністю 
(Л. Шелестова); технологія виховання інженерного мислення 
STREAM-освіта (К. Крутій); театр фізичної дій (М. Єфименко) та інші.  
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Інтегрована дошкільна освіта реалізується через циклічне 
планування (Н. Гавриш), блочно-тематичне планування (навчально-
виховні блоки) (Т. Поніманська, Н. Лаба), розвивальний простір 
(Ярина та Марія Квасецькі, м. Чернівці). 

Н. Гавриш розглядає інтегровані заняття, їх структуру і різновиди: з 
пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань; соціально-
природознавчої спрямованості з елементами експериментування; 
соціально-валеологічної спрямованості; художньо-естетичного циклу. 
Сучасні методи інтегрованого навчання: інтелектуальна карта або карта 
розумових дій; коректурна таблиця (Н. Гавриш), лепбук – інтерактивна 
тека, яка об’єднує елементи теми в цілісність та ін. 

Які б технології інтегрального підходу не розроблялись, вони 
обов’язково повинні дотримуватися загальних принципів, а саме: 

‒ принцип формування інтегрального змісту; 
‒ принцип презентації навчального матеріалу на інтегральній 

основі; 
‒ принцип формування цілісних знань учнів; 
‒ принцип розвитку особистісного потенціалу учня. 
Як ми бачимо, інтеграція змісту освіти – це складне професійне 

інтелектуально-пізнавальне та проектно-прогностичне завдання. Воно 
не є легким для вихователів закладу дошкільної освіти, тому над 
плануванням роботи за інтегрованим підходом може працювати 
колектив педагогів, музичний керівник, інструктор фізичної культури, 
психолог і логопед. Складність технології полягає у необхідності 
шляхом формування цілісних знань про об’єкти створити умови для 
повноцінного розвитку і самореалізації дошкільника. 

Наведемо основні завдання будь-якої інтегральної технології: 
1) розкрити особистісний потенціал дитини; 
2) сформувати інтерес, реальні мотиви навчання і розвитку; 
3) стимулювати механізм самоактуалізації і самореалізації 

дитини; 
4) сформувати особистість дошкільника, який зуміє провести в 

життя свою вільну і незалежну думку. 
Висновки. Отже, сучасна педагогічна еліта схильна визнавати 

ефективність інтегральної технології. Ефективність її застосування в 
дошкільній освіті буде залежати від професійної готовності фахівців – 
від системи сформованості їх професійних знань, умінь і навичок, 
ерудованості та комплексу особливих індивідуально-психологічних 
властивостей особистості. 
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У статті висвітлено вплив матері на виховання особистості дитини, 

наголошується на її ролі у формуванні основ соціальної поведінки, розвитку 
емоційної, інтелектуальної та духовної сфери дітей. 

Ключові слова: мати, особистість, розвиток, формування, дитина. 
 

Постановка проблеми. Одними з актуальних питань сьогодення 
є формування творчої, успішної, інтелектуально і духовно розвиненої 
особистості, яка є запорукою майбутнього. Займатися вихованням 
дитини важливо з перших днів її народження, адже це важливий період 
розвитку та формування здібностей, моральних, емоційних якостей та 
інтелектуального потенціалу. Саме батьки беруть на себе місію та 
відповідальність за створення оптимальних умов для всебічного 
розвитку дітей. Особлива та вагома роль у вихованні належить матері, 
адже від її догляду, турботи та спілкування залежить становлення 
дитини у всіх сферах життя.  

Аналіз джерел та публікацій. Проблеми виховання дитини в 
родині висвітлено в дослідженнях учених (Л. Верб, А. Гончаренко, 
З. Зайцева, О. Колеснікова, Т. Кочубей, Т. Поніманська, І. Рогальська, 
Т. Спіріна, О. Хромова). Формування сімейних взаємин та їх роль у 

http://medbib.in.ua/vozrastnyie-psihofiziologicheskie-osobennosti.html
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вихованні дітей досліджували І. Деснова, О. Звєрєва, І. Савченко, 
І. Трубавіна. Науковці Н. Авдєєва, Н.Денисевич, О. Кривопишина, 
О. Петренко, Л. Повалій, О. Половіна, В. Сухомлинський, 
О. Тимофеєва, Г. Шевцова у своїх роботах переконливо доводять 
важливість взаємин дитини з матір’ю. 

Мета статті – висвітлити вплив матері на формування 
особистості дитини та охарактеризувати особливості успішної 
співпраці матері та дітей. 

Виклад основного матеріалу. Родинне життя – це 
мікросередовище дитини, де закладається підґрунтя для становлення її 
соціалізації, особистісного розвитку, соціальної поведінки, світогляду 
та переконань. У сім’ї визначається її соціальний статус, права та 
обов’язки, встановлюються морально-етичні ідеали та уподобання. 
Мати – це головний носій культурних норм та цінностей, яка 
допомагає дітям засвоїти знання та функціонувати як активний член 
суспільства. Вона подає приклад вирішення побутових, світоглядних 
проблем, є зразком сімейних та суспільних взаємин. Мати стає першою 
об’єднуючою ланкою між дитиною і соціумом, сприяє формуванню 
дитячого світогляду та способу життя. Найбільше вплив матері 
поширюється на інтелектуальний, соціальний, емоційний та духовний 
розвиток дитини. Ці складові розвитку особистості тісно пов’язані і є 
органічним процесом. 

Варто зазначити, що мати виступає провідним фактором 
соціалізації дитини на макрорівні і реалізує соціальні функції, які 
полягають у забезпеченні гармонійного розвитку індивіда, формуванні 
потенційних можливостей та здібностей, забезпеченні почуття безпеки, 
допомагає в оволодінні дитиною основних соціальних норм. Т. Спіріна 
наголошує: «Вплив сім’ї на її молодших членів, його зміст і характер 
пов’язані з деякими психологічними механізмами соціалізації дитини в 
родині. По-перше – це підкріплення. Заохочуючи певну поведінку 
дитини, караючи її за порушення тих чи інших правил, батьки 
впроваджують у її свідомість певну систему норм. По-друге – це 
ідентифікація: дитина наслідує батьків, особливо маму, орієнтується на 
їх приклад. Знаючи внутрішній світ дитини, реагуючи на її проблеми, 
чи, навпаки, ігноруючи те й інше, батьки тим самим формують 
особистість у цілому» [6]. 

Мамина підтримка, порада, спостереження дитини за її влучними 
висловлюваннями, логічними та обґрунтованими діями впливають на 
інтелектуальний розвиток дитини. На думку О. А. Половіної, головним 
фактором прояву та розвитку інтелектуальних здібностей для дітей є 
помірна емоційна підтримка зі сторони батьків, особливо мами: не 
тільки любов, а й емоційне заохочення успіхів  і активності дитини. 
Вона вважає, що однаково негативно впливає на особистість як 
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материнська гіперпротекція, так і байдужість до дітей. І ці дії, на жаль, 
призводять до різного виду аномальних варіантів розвитку. Науковець 
стверджує, що лише в родині, де є троє й більше дітей, батьківська 
турбота може мати нормальний характер. Вирішальне значення для 
розвитку інтелекту дитини має тривалість її спілкування з одним із 
батьків, особливо з мамою, адже дитина частіше та більше проводить 
час саме з нею. Передача культурного досвіду, інтелектуального 
потенціалу здійснюється під час взаємодії дитини і дорослого [5]. 

У родині мама закладає фундамент особистості дитини, і до 
приходу в школу вона вже формується як особистість, робить перші 
спостереження і вчиться як себе вести в різних ситуаціях. Вагома роль 
матері належить формуванню характеру і самооцінки дитини, її 
становленню, адже вона впливає на гнучку психіку дитини і тому несе 
головну відповідальність за її поведінку. О. Колеснікова запевняє, що 
до певного віку дитина створює думку про себе виключно зі слів 
батьків, від досвіду спілкування з ними дуже багато залежить у її 
подальшому житті [3]. 

Науковці схиляються до думки, що матері найчастіше 
відтворюють той стиль виховання, який існував у їхньому дитинстві. У 
материнському вихованні важливою є позиція мами, яка показує її 
ставлення до дитини. Особлива прихильність до матері спостерігається 
в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Саме тоді 
проходить період статево-рольової ідентифікації, відбувається процес 
статевого становлення особистості. Для дітей стають важливими 
запитання: хто я? Дівчинка чи хлопчик? Матір також проектує роль 
майбутньої дружини, адже моделі поведінки дітей, цінності 
черпаються з родини, тому для мами хлопчика важливо вірити у свого 
сина та давати йому простір для самостійних вчинків[8, с.261]. 

Н. Ю. Денисевич виділяє чотири типи матерів, які мають різний 
характер ставлення до дітей: 

– матері, орієнтовані на дитину – взаємодія цих жінок з дітьми 
вирізняється теплотою та дбайливим ставленням; 

– матері, орієнтовані на себе, вважають себе хорошими 
матерями, проте не беруть до уваги особистісні та вікові особливості 
дитини при побудові взаємовідносин; 

– сензитивно-чутливі матері, що мають низький рівень впливу на 
стан дитини, високий рівень сензитивності та прихильності. Вони, 
маючи в цілому позитивне ставлення до себе як до жінки, мають 
недостатньо позитивний рівень сприйняття себе як матері; 

– матері з високим рівнем внутрішньої напруги та негативним 
ставленням до себе – не виявляють розуміння, поваги та прихильності 
при взаємодії з дитиною [2, с. 120].  
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Прихильність дитини до матері закладається в ранньому 
дитинстві і впливає на її поведінку в майбутньому. У процесі 
багаторазово повторюваних взаємодій з матір’ю та іншими близькими 
в дитини формуються так звані «робочі моделі себе та інших людей». 
Уважні, чутливі, турботливі мами формують у дитини почуття 
базисної довіри до світу, і у неї створюється позитивна робоча модель 
оточуючих. Дисгармонійні стосунки з матір’ю, навпаки, переконують 
дитину в тому, що інші люди, також як і батьки, не є надійними, 
передбачуваними партнерами, їм не можна довіряти (негативна робоча 
модель інших). При позитивній моделі в дитини виховується 
ініціативність, самостійність, впевненість і повага до себе, а при 
негативній – пасивність, залежність від інших, неадекватний образ 
«Я». Тому важливо матері давати дитині сигнал, що вона її так само 
любить і позитивно сприймає її дорослішання, підтримує дитяче 
прагнення та стимулює рух до автономії від мами, щоб сформувати 
особистість дитини з унікальним внутрішнім світом [1, с. 2].  

На жаль, мати не завжди може виступати в якості позитивного 
фактора виховання. У матерів, що мають підвищений рівень тривоги, 
часто виростають тривожні діти. У поведінці дітей, які виховуються в 
неблагополучних родинах, переважають негативні емоції, 
недоброзичливе, упереджене ставлення до суспільства, схильність до 
афектів, що можуть призводити до конфліктів. Якщо мама буде 
засуджувати дитину за її позицію, то це можна трактувати як 
невизнання індивідуальності особистості. Конфліктне родинне 
середовище, відсутність душевної близькості матері та дітей може 
спричинити їх дефекти виховання й розвитку. Нечуйне, байдуже 
ставлення, відсутність підтримки, похвали за дитячі успіхи мамою, 
може стати наслідком руйнування самоповаги, розвитку низького рівня 
самооцінки, негативного ставлення до суспільства та гальмування 
процесу соціалізації.  

З метою подолання негативного впливу на дитину, родина 
повинна стати важливим осередком її морального виховання. У сім’ї 
формуються найглибші людські почуття: милосердя, доброта, 
взаємодопомога, взаємопідтримка, чуйність та справедливість. Саме в 
старшому дошкільному віці діти активно засвоюють етичні норми, у 
них формуються моральні цінності, тому дуже важливо як мама 
виховує дитину та якими враженнями її збагачує. Дитина отримує 
перші позитивні й негативні враження, досвід від сімейного 
середовища, пізнає зміст таких понять, як любов, ніжність, душевний 
спокій, страх, гнів та образи, вона опановує відчуття – від теплоти, 
чуйності, співчуття, справедливості, турботи до жорстокості та 
байдужості. Саме матері надають дітям практичний життєвий досвід, 



83 

виховують уміння співчувати, відчувати стан інших та закладають 
основи національної свідомості.  

В. Сухомлинський доводив важливе значення виховного впливу 
сім’ї, ролі родинних взаємин для становлення особистості. Він вважав, 
що дитина багато в чому стане такою, яка в неї мати: «Якби світ весь 
час дивився в душу дитини ласкавими очима матері, якби все, що 
пізніше зустріне на своєму шляху дитина, було таким добрим і 
лагідним, як добра мати, тоді б у світі не було б ні горя, ні злочинів, ні 
трагедій» [7, с. 160]. 

Емоційний потенціал материнської любові є чинником виховного 
впливу на дитину. На основі позитивного оцінного ставлення мами 
закладається емоційно-ціннісне ставлення дітей до себе – ставлення до 
свого «Я», самоусвідомлення, потреба в повазі до оточуючих. 
Наслідуючи дії матері, у дітей формується позитивне ставлення до 
дорослих, бажання дізнаватися нове, дотримуватися моральних вимог і 
контролювати свій емоційний стан. Глибокий постійний і тісний 
контакт із дитиною, вищий прояв любові, постійне тактовне прагнення 
відчути емоційний стан, внутрішній світ дитини, допомога в творчій 
реалізації – це основа для глибокого взаєморозуміння між дитиною та 
батьками у будь-якому віці, особливо з мамою. У процесі 
міжособистісної взаємодії дитини та матері формується не тільки 
моральна, правова, фізична, екологічна, трудова, а й художньо-
естетична культура, розвиваються індивідуальні та творчі здібності. 
«Сімейне середовище, де є увага до зростаючої особистості, де до неї 
пред’являються адекватні вимоги, де немає жорсткого зовнішнього 
контролю за поведінкою, де є творчі члени сім’ї і заохочується 
нестереотипна поведінка, як запевняє О. А. Кривопишина, сприяє 
розвитку креативності дитини»[4, с. 62]. Завдяки цьому, формується 
дитина як суб’єкт власного життя, спроможного на усвідомлений вибір 
та на розумний відбір ідей. 

Основа для збереження контакту між матір’ю та дитиною – щира 
зацікавленість у всьому, що відбувається в житті дитини, інтерес до 
дитячих проблем, бажання розуміти й спостерігати зміни, які 
відбуваються у душі та свідомості особистості. Саме тоді діти охоче та 
без страху проситимуть поради у матері, ділитимуться своїми думками, 
враженнями та поважатимуть її. Відтак, можна впевнено стверджувати, 
що формування особистості можливе за умови, коли дитина визнається 
найвищою цінністю, до неї висуваються адекватні вимоги та існує 
повага. 

Висновки. Таким чином, мати різнобічно впливає на розвиток 
усіх складових особистості дитини: розумової, духовно-моральної і 
психосоціальної сфер. Вона відіграє важливу роль у вихованні дитини, 
дає перші й фундаментальні знання про життя, взаємини з 
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суспільством, створює духовні та матеріальні умови для зростання, 
формує життєві основи моралі, ціннісні орієнтації та дає статево-
рольові установки. Саме мати є першим вихователем дитини, 
провідником до світу духовного багатства, культурних традицій. 
Фундаментом особистісного зростання дитини є підтримка, віра в 
дитину, у її можливості, повага до неї в сімейному спілкуванні та 
відносинах. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Життя людини 
тісно пов’язане з природою, яка завжди була для неї джерелом 
матеріальних і духовних сил. Але сьогодні людство зіткнулося з 
проблемами, викликаними споживацьким ставленням людини до 
природи і пов’язаних з низьким освітнім рівнем населення. Саме тому 
так важливо здійснювати екологічне виховання, формувати 
особистість, яка вміє жити в гармонії з природою, відчувати себе її 
часткою, для якої нормою життя є дбайливе ставлення до неї. І 
починати формувати екологічну культуру слід з раннього дитинства. У 
психолого-педагогічній літературі екологічну культуру розглядають як 
культуру всіх видів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з 
пізнанням, освоєнням і перетворенням природи, складовими 
елементами якої є: наукові знання про природу і місце в ній людини, 
морально-ціннісні орієнтації по відношенню до природи, практичні 
вміння і навички збереження життєдіяльного природного середовища. 
За своєю сутністю екологічна культура є своєрідним кодексом 
поведінки людини у природному довкіллі. 

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти формування 
екологічної культури у дітей дошкільного віку розкривають дослідження 
Н. В. Лисенко, Н. Ф. Яришевої, З. П. Плохій, В. М. Ніколаєнко, 
Г. С. Марочко, П. Г. Саморукової. Роботи названих авторів поклали 
початок екологічному підходу в ознайомленні дітей з природою. 

Виклад основного матеріалу. Посилення уваги до екологічного 
виховання дошкільників вимагає пошуку найбільш ефективних засобів, 
форм та методів формування екологічної культури дітей. Важливим 
фактором розвитку дитини є розвивальне середовище, яке в психолого-
педагогічній літературі визначається як комплекс психолого-
педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, 
ергономічних, естетичних умов, що забезпечують організацію життя 
дітей у закладі дошкільної освіти [1, с. 60]. 

Важливим елементом еколого-розвивального середовища є 
екологічна стежина, яка відіграє особливу роль у вихованні екологічно 
грамотної поведінки дитини в природі, одночасно виконуючи 
пізнавальну, розвивальну, естетичну й оздоровчу функції [3, с. 6-7]. У 
зв’язку з тим, що можливості використання екологічної стежини у 
вихованні екологічної культури дітей дошкільного віку недостатньо 
висвітлені в теоретико-методичній літературі, ми поставили за мету 
розкрити орієнтовну систему роботи на ній, апробовану в умовах 
закладів дошкільної освіти м. Кам’янця-Подільського. 

Екологічна стежина – це спеціально обладнана невелика територія 
у природному довкіллі для спостереження за об’єктами та явищами 
природи в їхньому середовищі існування, розвитку екологічного 
мислення, навчання екологічно доцільної поведінки [5, с. 117]. Виходячи 
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з практичного досвіду екологічну стежину розглядаємо як сукупність 
природних об’єктів, що знаходяться в умовах свого існування, спеціально 
підібраних для комплексної реалізації завдань екологічного виховання: 
набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, 
розвиток емоційно-чуттєвої сфери особистості дошкільника в процесі 
взаємодії з об’єктами природного середовища, виховання гуманних 
почуттів до живих істот, відчуття краси природного довкілля, 
формування навичок відповідального та дієвого ставлення до 
навколишнього природного середовища. 

Основними вимогами до екологічної стежини є: безпечність 
маршруту, інформативність, спроможність задовольнити пізнавальні 
потреби дітей з врахуванням їх вікових особливостей, різноманітність, 
яскравість і колоритність об’єктів природи, можливість здійснення 
природоохоронної діяльності [3, с. 12]. 

Екологічна стежина дає можливість організувати систему роботи 
з дітьми: змістовні спостереження в поєднанні з цікавими розповідями, 
дослідницько-експериментальну діяльність, екоігри, різноманітні види 
праці, залучати дітей до участі у природоохоронних акціях «Посадимо 
деревце», «Розчистимо джерело», «Захистимо пташку» тощо, що 
закладає основи наукових знань, розвиває емоційно-чуттєву сферу 
особистості дошкільника, формує необхідні практичні уміння та 
навички. 

Маршрути подорожей екологічною стежиною плануються 
вихователем, враховуючи місце розташування закладу, особливості 
природного оточення та вік дітей. Були розроблені маршрути, які 
проходили територією закладу через сад, квітник, куточок лісу та поза 
її межами. Об’єкти, з якими ознайомлюють дітей, об’єднуються 
спільною темою. Назви зупинок на стежині можуть бути різні, це 
залежить від творчості вихователя. Наприклад, королівство троянд, 
калинове диво, галявина кульбабок, могутній дуб, чарівне озеро, 
травичка-молодичка, сунички-чарівнички, господиня-смородина, 
сестрички-синички біля годівнички. Напрямок руху і назви зупинок 
можна розмістити на стенді, використавши умовні позначки. Тематика 
цільових прогулянок може бути найрізноманітнішою: «Подорож в 
країну блакитних пролісків», «Про що нам співає весна», «Зелена 
аптека», «Карнавал осіннього листя», «Мурашки-трудівниці», «Квіти 
моєї України». 

Основним методом роботи на екологічній стежині є 
спостереження, зміст, тривалість і результативність якого залежить від 
здатності дошкільників сприймати пізнавальне завдання, планувати 
послідовність дій, фіксувати його результати у вигляді висловлювань, 
використовувати засвоєні способи пізнання в нових умовах.  
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Допоможуть забезпечити постійне надходження нової інформації 
реалістичні, змістовні розповіді вихователя, які збуджуватимуть 
пізнавальні інтереси дітей, сприятимуть розвитку їх допитливості. 
Розповідь вихователя повинна бути емоційною, позитивно впливати на 
почуття дитини, залишати яскравий слід в її пам’яті. Природа при 
цьому повинна відкритись перед дитиною не лише як нероздільне ціле, 
жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати її мешканців, а й як 
школа, яка допоможе оволодіти елементарними правилами розумного 
використання природи, примноження і охорони її багатств. Бажаним 
компонентом розповіді вихователя є художнє слово: загадки, вірші, 
прислів’я, народні прикмети, легенди про об’єкт спостереження. 
Емоції та почуття дитини викликані безпосереднім спілкуванням з 
природою, підкріплені влучним, точним, яскравим описом, залишать 
незабутній слід в душі дитини, допоможуть глибше зрозуміти те чи 
інше явище. 

Мандрівка екологічною стежиною може включати різні види 
діяльності. Використання інтелектуально-рухливих та духовно-
естетичних екологічних ігор таких як «Посади рослинку», «Лікуємо 
землю», «Дегустація», «Здогадайся що це?», «Можна не можна» дасть 
можливість дітям продемонструвати свої знання, поділитися думками і 
поглядами, отримати нову інформацію, розвивати комунікативні 
здібності, варіативне мислення. 

Цікавим видом роботи і однією з умов успішного екологічного 
виховання, що використовується в ході мандрівки екологічною 
стежиною є мовні логічні завдання. Це розповіді-загадки про природу, 
відповіді на які дитина може дати лише в тому випадку, коли чітко 
усвідомить зв’язки і закономірності в природі. Зміст і дидактична мета 
логічного завдання визначається у відповідності з основною роботою. 
Діти закріплюють наявні знання, навички розумової діяльності. Мовні 
логічні задачі підтримують постійну зацікавленість дітей до природи, 
розвивають вміння спостерігати, помічати зміни, що відбулися. З 
метою активізації розумової діяльності, можливе залучення дітей до 
самостійного складання мовних задач. В них діти намагаються 
передати характерні ознаки знайомих їм явищ, образів, щоб можна 
було відгадати за описом. 

Використання проблемних ситуацій стимулює допитливість 
дітей, розвиває самостійність думки, спрямовує їх на активні пошуки 
відповіді, на усвідомлення зв’язків та залежностей часового, 
послідовного, та причинно-наслідкового змісту. Разом з тим проблемні 
ситуації вчать дітей обґрунтовувати свої судження, висловлювати 
припущення, підводять їх до самостійних висновків. Методика 
використання проблемних ситуацій передбачає наявність у дітей 
навичок узагальнення та порівняння. З практики педагогічної роботи 
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відомо, що процес порівняння можливий лише за умов, коли дитина 
озброєна конкретними знаннями про природу, знає ознаки і 
властивості її об’єктів і явищ. Тому, у проблемній ситуації важливо: 
чітко ставити перед дітьми завдання, давати план пошуку відповіді, 
спонукати до самостійного пошуку рішення, створювати умови для 
самостійних висновків. 

Одним із компонентів мандрівки екологічною стежиною може 
бути дослідницько-експериментальна діяльність, яка допоможе дітям 
з’ясовувати та усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі. 

Цікавою і корисною діяльністю, яка збагатить знання дітей про 
природне довкілля, як цілісний організм, в якому взаємодіють повітря, 
вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, є трудова. Вона може бути 
організована у формі різноманітних трудових доручень чи колективної 
праці: прибирання території від сміття; поливання рослин; 
розпушування землі; висаджування чи пересадка рослин тощо. 
Збирання плодів, листя, коріння, для виготовлення фіточаїв, настоїв, 
варення є поєднанням корисного з приємним. 

Важливим складовим компонентом кожної мандрівки є 
пригадування правил поведінки у природі. Тому вихователь разом з 
дітьми складає пам’ятку, доповнюючи її новими правилами після чи 
під час кожної нової подорожі. 

Висновки. Отже, виховання екологічної культури людини – 
складний і довготривалий процес, який вимагає посиленої уваги до 
пошуку найбільш ефективних засобів, форм, методів екологічного 
виховання починаючи з дошкільного віку – періоду закладення основ 
майбутньої особистості. Використання екологічної стежини 
забезпечить організацію системи роботи, яка дає можливість 
комплексно вирішувати завдання екологічного виховання в умовах 
сучасного дошкільного закладу. 
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ПОНЯТЯ «ЗНАННЯ», «НАВИЧКА», «УМІННЯ», 

«КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 
У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 
У статті проводиться аналіз використання понять «знання», «навичка» і 

«уміння» у психолого-педагогічній літературі. Автори здійснюють порівняльний 
аналіз підходів до визначення цих понять. У статті наголошується на переході 
сучасної освіти від знаннєвої парадигми до компетентнісної. Автори пропонують 
означення компетентності, яке дають сучасні науковці. Перспективи подальших 
досліджень полягають у визначенні шляхів формування життєвої 
компетентності дитини, враховуючи теоретичні та методичні аспекти 
трактування понять «знання», «навичка» та «уміння» у психолого-педагогічній 
літературі. 

Ключові слова: сучасна освіта, навчання, знання, уміння, навички, 
компетентність, знаннєва парадигма освіти, компетентнісно орієнтована 
парадигма освіти. 

 
Постановка проблеми. Зупинимося на питанні розвитку змісту 

понять «навичка» і «уміння» в психолого-педагогічній літературі, а 
також розглянемо компетентнісний підхід у сучасній освіті. Проблема 
навичок і умінь актуальна тому, що вони лежать в основі будь-якого 
навчання. У психолого-педагогічній літературі поняття «уміння», як 
правило, вживається разом з поняттям «навичка» і в поєднанні з 
поняттям «знання». Вважаємо, що принципове значення при аналізі 
понять «навичка» і «уміння» має розгляд тенденцій в їх еволюції. 
Порівняльний аналіз підходів до визначення цих понять, 
запропонований різними дослідниками, становить інтерес для сучасної 
методики навчання будь-якого предмета, а перехід до компетентнісної 
парадигми у сучасній освіті надихає нас до висвітлення і цього 
питання. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу використання поняття 
«навичка» і «уміння» у психолого-педагогічній літературі, розгляді 
еволюції трактування та особливостей сучасного використання цих 
понять, а також у здійсненні характеристики компетентнісного 
підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасній освіті 
спостерігається перехід від знаннєвої парадигми до компетентнісної. 
Бажання брати участь у Болонському процесі зобов’язує українську 
освітню систему говорити мовою, адекватною мовам освітніх систем 
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інших країн-учасниць, вимагає прийняття західної освітньої 
термінології. Якщо для західної європейської поняттєвої системи 
категорія компетентністного підходу є природною, що виникла 
еволюційно в останні чотири десятиліття, то для вітчизняної освітньої 
традиції, що використовує для опису освіченості, професіоналізму 
іншу систему понять, в тому числі знамениту категоріальну тріаду 
«знання – уміння – навички», використання компетентністного 
підходу, поставило проблему своєрідного перегляду всієї 
категоріальної системи в педагогіці, визначення місця нових категорій 
і їх взаємодії з тими категоріями, які вже стали традиційними [17]. 

Далі розглянемо педагогічну термінологію. Переробка чуттєвих 
даних у свідомості приводить до утворення уявлень та понять. Саме в 
цих двох формах знання зберігаються в пам’яті. Головне призначення 
знань – організовувати і регулювати практичну діяльність. Знання – це 
теоретично узагальнений суспільно-історичний досвід, результат 
оволодіння людиною дійсності, її пізнання. Крім знань, необхідними 
компонентами діяльності є вміння та навички. Співвідношення цих 
компонентів тлумачиться психологами неоднозначно: одні дослідники 
вважають, що навички передують умінням, інші вважають, що уміння 
виникають раніше навичок. 

Необхідно підкреслити, що спеціальному вивченню поняття 
«навичка» у відповідній науково-педагогічній літературі з питань 
навчання, приділяється менше уваги у порівнянні зі «знаннями» та 
«уміннями». Під поняттям «навичка» розуміємо автоматизованість 
відповідних дій і їх зв’язок з навчанням виконання алгоритмів. Щодо 
поняття «уміння», то помічається тенденція до розширення його обсягу 
аж до визначення уміння як вищої людської якості, формування якої є 
кінцевою метою педагогічного процесу [12, с. 278]. 

Проблема вмінь і навичок нерозривно пов’язана зі змістом 
навчання, яке по-різному здійснюється на різних рівнях здобуття 
освіти, і в свою чергу пов’язане із способами діяльності тих, хто 
навчається. Реалізація способів, які стають надбанням особистості, 
перетворюються в уміння і навички [2, с. 49]. 

В Педагогічній енциклопедії дається таке означення: «Навичка – 
дія, що характеризується високою мірою засвоєння, на цій сходинці дія 
стає автоматизованою – свідомий контроль настільки незначний, що 
виникає ілюзія його повної відсутності; при цьому дія виконується 
разом як єдине ціле і настільки легко та швидко, що здається, ніби її 
виконання йде «само собою» [14]. Дослідник В. А. Крутецький 
стверджує: «Навичками називаються закріплені автоматизовані 
прийоми і способи роботи, які є частинами складної, свідомої 
діяльності [4, с. 160]. Дамо ще одне означення навички як дії, що 
автоматизується в процесі багатократних повторень, які здійснюються 
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під контролем свідомості (Є. В. Гур’янов, В. В. Давидов, В. О. Онищук, 
К. К. Платонов, І. Ф. Тесленко, Є. О. Мілерян, Н. О. Менчинська та ін.).  

Учений М. М. Скаткін дотримується думки, що навичками є 
операції, спосіб виконання яких доведений до автоматизму, який 
майже не контролюється свідомістю [2]. Операція, як спосіб 
досягнення мети, в якій реалізується дія, складає потенційний 
операційний досвід тих, хто навчається. Твердження, що операції 
входять у зміст дії як спосіб її виконання розкривають у своїх працях 
Ю. К. Бабанський, В. А. Крутецький, К. М. Корнілов. Автори говорять 
про навички як про такі способи виконання дій, котрі через часте 
використання стали автоматичними [3]. Г. О. Люблінська, 
Н. Ф. Тализіна, Н. О. Менчинська та ін. розглядають навичку як 
автоматизовану дію, що має певні властивості. 

Недоліком цих означень, на нашу думку, є те, що навичка за 
змістом ототожнюється з автоматизмом. Користуючись цим 
означенням, не можна перевірити, чи сформувалася в учнів певна 
навичка. Так, дослідник Дж. Адамс прийшов до висновку, що 
означення навички не співпадає з тим змістом, яке інтуїтивно 
вкладається в нього при використанні в педагогічній практиці. Інший 
учений, А. М. Левінов вважає неприйнятним означення навички, яке 
вживається в психології, до умов шкільного навчання. Відмічаючи 
відсутність чіткого критерію досягнення рівня автоматизму, автор 
розуміє навичку як «самостійність бачення ознак застосування тих чи 
інших алгоритмів ... і самостійність застосування самих алгоритмів» 
[5, с. 69]. При цьому, як стверджує автор, можлива така ситуація, коли 
учень вже вміє застосовувати алгоритм, але ще самостійно не може 
його застосувати в інших життєвих ситуаціях. Цей випадок він і 
кваліфікує як уміння. Так, якщо учень ознайомився з деяким набором 
алгоритмів і йому дано завдання, яке виконується із застосуванням 
одного з них, то говорять, що дитина володіє умінням виконувати це 
завдання, якщо вона може застосувати вказаний їй потрібний алгоритм 
і одержати необхідний результат. 

Таким чином, уміння кваліфікується як частина відповідної 
навички, проте це не означає, що навички не входять в уміння. Уміння 
– це здатність людини виконувати певну діяльність або дії на основі 
раніше набутого досвіду. На відміну від навичок, уміння може 
утворюватися без спеціальних вправ у виконанні даної дії. В 
Педагогічній енциклопедії це поняття означається так: «Уміння – 
можливість ефективно виконувати дію (діяльність) у відповідності з 
метою і умовами, в яких доводиться діяти» [10, с. 362-363]. 

Психологи запропонували ще одне означення: «… терміном 
«уміння» називають володіння складною системою психічних і 
практичних дій, необхідних для доцільної регуляції діяльності 
знаннями та навичками, які є у суб’єкта» [8, c. 176]. 
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Багато дослідників, які розробляють проблему умінь, вказують 
на свідомий характер їх утворення, функціонування в діяльності при 
активній участі розумового процесу. Психологічною основою умінь є 
розуміння взаємовідношень між метою діяльності, умовами і 
способами її виконання [11]. В усіх працях, що стосуються проблеми 
умінь, підкреслюється, що це психічне новоутворення формується і 
проявляється в діяльності і ґрунтується на процесах мислення та 
пам’яті [7; 11; 15]. 

Уміння, згідно концепції про людську діяльність, виступає як 
«окрема діяльність», спрямована на досягнення мети, що ґрунтується 
на синтезі розумових і практичних дій [6]. Науковці В. В. Давидов, 
Г.С. Костюк, К.Л. Платонов визначають уміння як здатність людини 
продуктивно, з належною якістю і у відповідний час виконати роботу. 
Уміння як спосіб виконання дій, що відповідають меті та умовам, в 
яких доводиться діяти, розглядають Д. М. Богоявленський, 
Є. В. Гур’янов, І. Я. Лернер, Н. О. Менчинська, Н. Ф. Тализина, 
Г. І. Щукіна. Дослідники Є. О. Мілерян, К. К. Платонов, І. Ф. Тесленко 
розглядають уміння з позицій особистості. «Уміння, формуючись, стає 
властивістю особистості: вправністю або майстерністю», і тому в 
структуру умінь обов’язковим компонентом входить творче мислення, 
яке становить основу творчої діяльності [13; 16]. Під умінням ми 
розуміємо не тільки готовність особистості здійснювати певну 
діяльність як в знайомих, так і в нових (нестандартних) ситуаціях, але і 
як якість особистості, здатної акумулювати, творчо відбивати і 
видозмінювати засвоєні способи діяльності у власному досвіді, 
переносити їх в нові умови [19]. 

У використанні понять «навичка» і «уміння» та встановленні 
співвідношень між ними ми спирались на уявлення про структуру 
діяльності (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьев), виділивши з ряду 
компонентів діяльності два: дію і операцію. Різниця між вказаними 
компонентами є суттєвою. Так, дія являє собою власне розумовий 
психічний акт, який діти виконують для одержання результату. Він 
визначається сукупністю вихідних (початкових) орієнтирів, 
операційним досвідом дитини, змістом діяльності, наявністю 
матеріальних об’єктів, а його здійснення є «відбитком», копією 
зовнішньої практичної діяльності. 

Відзначимо, нарешті, що поняття «навички» та «уміння» ми 
пов’язуємо з поняттям «способи діяльності», що в свою чергу 
передбачає зв’язок з питаннями розвитку у дітей пізнавального 
інтересу до навчання, до оволодіння вміннями доводити свою думку. 

Зараз в освіті відбувається перехід на компетентнісно 
орієнтовану підготовку. Компетентнісний підхід досить широко 
обговорюється в наукових колах світу та сучасної України. Водночас 
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він має широку амплітуду висловлювань як на його користь, так і щодо 
його неприйняття. Однак переважна більшість дослідників вважають, 
що компетентнісний підхід в усіх сенсах і аспектах найбільш глибоко 
відображає модернізаційні процеси, що нині мають місце в усіх країнах 
Європи: компетентнісний підхід гарантує високий рівень і 
результативність підготовки спеціаліста (Г. В. Лежнина); 
компетентнісний підхід сприяє оновленню змісту педагогічної освіти 
(В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова, І. Д. Фрумін); 
компетентнісний підхід посилює практичну орієнтацію освіти, 
вийшовши за рамки обмежень «ЗУНівського» освітнього простору 
(А. Л. Андреєв); компетентнісний підхід забезпечує спроможності 
випускника відповідати новим запитам ринку, мати відповідний 
потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку 
свого «Я» в процесі, в соціальній структурі (В. І. Байденко, Н. М. Бібік, 
А. І. Субетто); компетентнісний підхід орієнтує на побудову 
навчального процесу відповідно до очікуваного чи бажаного 
результату освіти (що буде знати і уміти дитина «на виході») 
(І. Зимняя) та ін. Ми існуємо у ситуації історичної невизначеності, 
розвиток якої важко прогнозувати в деталях. Тому зафіксувати 
відповідний до «вимог сучасності» нормативний набір компетенцій, а 
тим більше однозначно виокремити ключові, сьогодні непросто і 
доводиться перебувати в постійному пошуку компетентнісної 
парадигми [17]. 

Частіше за все дослідники визначають компетентність як систему 
знань, умінь і навичок, способів діяльності, психологічних якостей, 
необхідних людині для здійснення конкретної діяльності в певній 
предметній галузі [9, c. 124]. Тобто знання, уміння і навички 
розглядаються як компоненти компетентності дитини. 
Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти, причому 
як результат освіти розглядається не сума засвоєної інформації, а 
здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях [1, с. 44]. 

Ми виходимо з того, що компетентність набута у процесі 
навчання – інтегрована здатність, яка складається зі знань, умінь, 
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть реалізовуватися на 
практиці, а предметна компетентність – набутий дітьми у процесі 
навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, 
пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань. У 
зв’язку з цим одним із пріоритетів у розвитку предметних 
компетентностей, а, отже, і в підвищенні якості освіти дитини, є 
цілеспрямований розвиток умінь і навичок та здатність застосовувати 
їх на практиці у житті.  

Саме в уміннях проявляються уявлення, поняття, знання. Уміння 
включають у себе розуміння зв’язків між метою даної діяльності, умо-
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вами і способами її виконання. Уміння найкраще визначають 
підготовленість дитини, стаючи особливостями її особистості.  

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. У 
психолого-педагогічній літературі детально розглядається 
розмежування понять «навичка» та «уміння». Останніми роками в 
Україні набуває все більшу значущість реформування системи освіти. 
Відбувається перехід від знаннєвої до компетентнісно орієнтованої 
підготовки особистості. Сучасні дослідники вважають, що знання, 
уміння та навички є компонентами компетентності дитини. 
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у визначенні 
шляхів формування життєвої компетентності дитини, враховуючи 
теоретичні та методичні аспекти трактування понять «знання», 
«уміння» та «навички» у психолого-педагогічній літературі. 
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З РОДИНАМИ ДІТЕЙ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ В ЗАКЛАД 
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У статті висвітлено значення взаємодії закладу дошкільної освіти з 

батьками. Основна увага в статті присвячена особливостям роботи вихователя з 
батьками в період адаптації дітей до дитячого садка: організація першої зустрічі 
з сім’єю, розробка інформаційних буклетів для батьків, використання 
індивідуального підходу до кожної сім’ї, використання різних форм взаємодії 
дошкільного закладу і сім’ї, залучення батьків до організації навчально-виховного 
процесу, постійний зворотній зв’язок з родиною.  

Ключові слова: діти дошкільного віку, адаптація до закладу дошкільної 
освіти, особливості роботи вихователя, форми взаємодії дошкільного закладу та 
сім’ї. 

 
Постановка проблеми. Організація взаємодії вихователів 

закладів дошкільної освіти з батьками вихованців набуває особливого 
сенсу, оскільки і перші, і другі мають різні уявлення щодо її сутності. 
Перші розуміють взаємодію як допомогу батькам, сприяння 
підвищенню виховного потенціалу родин, формуванню у батьків 
навичок ефективної взаємодії з власною дитиною. Батьки ж 
сприймають діяльність вихователів як один із напрямів комунікації, 
який є допоміжним у сумісному рішенні комплексних проблем 
розвитку дітей, часто оцінюючи подібні ініціативи педагогів як 
втручання повчального характеру. Проте, особливої уваги набуває 
співпраця вихователів та батьків у період адаптації дітей до закладу 
дошкільної освіти, оскільки це досить складний період у житті кожної 
дитини, який потребує від неї психологічних і фізичних форм 
пристосування. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми співпраці вихователів та 
родин є предметом наукового пошуку багатьох дослідників. Серед них: 
Біла К., Буздуган О., Володіна Л., Гецко С., Доманюк О., Жаровцева Т., 
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Загородня Л., Звєрєва О., Іванова Г., Кротова Т., Ладивір С., 
Піроженко Т., Рибальченко І., Собкін В., Сухар В., Трубавіна І., 
Цюра С. та ін. Щодо змісту взаємодії дошкільного навчального закладу 
з родинами думка багатьох дослідників збігається. Це, передусім, 
психолого-педагогічна просвіта батьків, розкриття вікових 
психологічних, фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку, 
роз’яснення ролі та значення батьків у житті дошкільника, допомога в 
реалізації виховної функції сім’ї. 

Метою статті є висвітлити особливості взаємодії вихователів з 
родинами новоприбулих дітей. 

Виклад основного матеріалу. Проблема адаптації дітей до 
умов дошкільного закладу висвітлювалася в роботах Н. Авдєєва, 
Л. Голубєва, Г. Гриднєва, Н. Гуткіна, А. Захаров, О. Кононко, 
А. Мішкіс, Р. Тонкова-Ямпольська, В. Шпак та ін. При загальній 
орієнтованості на мінімізацію негативних проявів, які пов’язані з 
приходом дитини у нове для неї соціальне середовище, різні автори 
звертають увагу на різні шляхи підвищення ефективності роботи, що 
здійснюється як в адаптаційний період, так і в період, що передував 
приходу дитини до ЗДО.  

Для того щоб адаптаційний період пройшов легко, а також з 
метою значного зниження емоційного напруження, дуже важлива 
робота з батьками дітей, які тільки-но планують відвідувати 
дошкільний навчальний заклад. Від того, наскільки дитина буде 
підготовлена в сім’ї до вступу в дошкільний заклад, залежать 
особливості перебігу адаптаційного процесу та її подальший розвиток. 
Тому спільне завдання вихователів і батьків – допомогти дитині по 
можливості безболісно увійти в життя дитячого садку, у рішенні якого 
співробітники ЗДО повинні надавати сім’ям майбутніх вихованців 
необхідну професійну допомогу. 

Робота з родиною є актуальною проблемою у діяльності кожного 
закладу дошкільної освіти. Адже, найважливішими соціальними 
інститутами навчання і виховання дітей дошкільного віку є дитячий 
садок та сім’я. Ефективність їхньої спільної роботи залежить передусім 
від гармонійної взаємодії педагогів та батьків. Організовуючи свою 
співпрацю з родинами, вихователеві необхідно звернути увагу на ряд 
особливостей у роботі з батьками новоприбулих дітей: організація 
першої зустрічі з сім’єю, розробка інформаційних буклетів для батьків, 
використання індивідуального підходу до кожної сім’ї, використання 
різних форм взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, залучення батьків 
до організації навчально-виховного процесу, постійний зворотній 
зв’язок з родиною.  

Робота вихователя з батьками повинна починатися з першого дня 
їх знайомства. Саме у цей час у батьків формується враження про 
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дошкільний заклад та його колектив. Під час першої зустрічі батьків 
корисно познайомити не лише з адміністрацією, але і з помічником 
вихователя, медсестрою, психологом та логопедом. Знайомство з ними 
має стати усвідомленням батьками з якими питаннями, проблемами і 
до кого вони можуть звернутися по допомогу. Важливо проводити 
зустріч у неформальній обстановці, щоб зняти напругу та викликати 
довіру до працівників дошкільного закладу. Вихователеві необхідно 
занотовувати побажання та пропозиції батьків, розпитати про звички 
та уподобання дитини, її індивідуальні особливості, про традиції сім’ї. 
Така організація першої зустрічі сприяє зародженню партнерських, 
довірливих відносин між батьками та колективом дитячого садка 
[1, с.101]. 

На допомогу вихователеві у роботі з батьками можуть прийти 
інформаційні буклети. Вони дають можливість ознайомитися з 
графіком роботи дошкільної установи, часом прийому завідуючого, 
інших спеціалістів та їх контактними телефонами, правилами та 
традиціями дитячого садка. Буклети можуть містити інформацію про 
методи та форми роботи з дітьми у адаптаційний період, поради щодо 
організації дозвілля, ігри та вправи, які допоможуть батькам 
налагодити довірливі стосунки з дитиною, зняти напругу у відносинах 
тощо. Таким чином, налагоджується педагогічний зв’язок між 
сімейним вихованням та вихованням у дошкільному закладі. 
Дотримання батьками порад, що міститимуться у інформаційному 
буклетів, дадуть змогу дитині відчувати єдність виховного впливу сім’ї 
та дитячого садка, що призведе до кращої її адаптації. 

Важливою особливість роботи вихователя з батьками є 
використання різних форм взаємодії. Основною метою їх є допомога 
батькам, які вперше приводять дитину в дошкільний заклад, 
усвідомити психічне навантаження, що доведеться пережити їй, й 
відповідно підтримати її; допомогти батькам налагодити взаємини з 
вихователем; надавати практичні рекомендації щодо організації 
життєдіяльності вдома та в дитячому садку. До таких форм взаємодії 
ми відносимо: індивідуальні (вступне анкетування, попереднє 
відвідування батькам дитячого садка, консультації, співбесіди, 
телефонний зв’язок), групові (консультації, вечори запитань та 
відповідей, опитування, презентації кращих ідей родинного виховання, 
школа молодих батьків та ін.), колективні (дні відкритих дверей, 
спільні свята, розваги, виставки, конкурси, тематичні зустрічі тощо) та 
наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширми, 
дошки оголошень, скриньки пропозицій, індивідуальні зошити). 
Підвищення педагогічної культури батьків покликано сприяти не лише 
зміцненню виховної функції сім’ї і поліпшенню внутрішньо сімейної 
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атмосфери, а передусім організації сприятливої атмосфери у період 
адаптації дитини до дошкільного навчального закладу [4; 5]. 

Сучасний дитячий садок є відкритим закладом, де батьки можуть 
не лише бачити, знати чим діти граються, з ким товаришують, чому 
навчаються, а й приймати активну участь у організації навчально-
виховного процесу. Вихователь може залучати батьків до проведення 
спільних занять, свят, розваг, прогулянок. Важливою умовою є не 
пасивна участь батьків, а активна – у вигляді сумісних проведеннях 
рухливих ігор на прогулянках, різних видів гімнастики (пальчикової, 
ранкової, дихальної, імунної, гімнастики пробудження, 
психогімнастики тощо) у режимних процесах, музикально-
хореографічних іграх під час свят, читаннях казок після занять або 
перед сном та інше. Сумісне проведення різних режимних процесів 
приносить задоволення дитині, сприяє кращому розумінню між нею та 
батьками, суттєво прискорює процес адаптації дитини до дитячого 
садка. Така робота має бути багатоплановою та регулярно 
організованою.  

Висновки. Робота вихователя з батьками повинна будуватися 
продумано, враховуючи умови виховання та ціннісні орієнтації в 
конкретній родині, її відношення до дитячого садка. Вивчення сім’ї, 
новоприбулої дитини, та її виховного потенціалу – завдання 
надзвичайно складне. Тому важливим є залучення психологів, 
методистів, соціальних педагогів, медичних працівників. У результаті 
злагодженої роботи усіх учасників навчально-виховного процесу, 
правильної та вчасно організованої роботи вихователя з сім’єю значно 
підвищується ступінь їх адаптації до дошкільного навчального закладу, 
ефективність взаємодії у системі: вихователь – батьки, вихователь – 
діти, діти – батьки.  
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Постановка проблеми. Українська народна іграшка є 

потенційним виховним засобом в освітньому просторі ЗДО. Цей 
специфічний витвір має пізнавальну цінність для дитини, а також 
відображає явища реального світу, в доступній їй формах, несе в собі 
інформацію, є естетичною і втілює оригінальну ідею. Цікаві за змістом 
і формою, іграшки позитивно діють на психічний стан дитини, її 
світосприймання, активізують життєвий тонус, що впливає на її 
здоров’я і фізичний розвиток. Використання її в роботі з дітьми 
дошкільного віку урізноманітнює їх ігрову діяльність, розширює сфери 
пізнання світу і свого народу. 

У Законі України «Про дошкільну освіту» зазначено, що одним із 
завдань дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, 
шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, 
держави і рідної мови, національних цінностей інших народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Важливим засобом 
реалізації означених завдань виступає народна іграшка, як унікальне 
явище традиційної народної культури українців. Вона є складовою 
предметно-ігрового середовища, засобом виховання та розвитку 
дитини, об’єктом творчості, художнім витвором, національним 
сувеніром [3, c.65].  

Аналіз останніх досліджень. Сучасна система виховання 
спрямована на формування розвиненої особистості, наділеної 
національною свідомістю, гідністю і прагненням зберегти й 
примножувати національну культуру. На думку вчених, саме в 
середовищі національної культури і з використанням надбань 
традиційної народної педагогіки можливе успішне розв’язання 
проблеми формування особистості дитини (Л. Артемова, А. Богуш, 
Н. Лисенко, М. Стельмахович та інші). Тому особливого значення у 
вихованні дітей дошкільного віку на основі народної творчості набуває 
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народна іграшка – найдоступніший емоційний засіб народної 
педагогіки. 

На значущість народної іграшки у вихованні підростаючого 
покоління вказували Е. Аркін, А. Макаренко, С. Русова, А. Усова, 
Е. Фльоріна та інші.  

Мета статті полягає у тому щоб висвітлити особливості 
використання української народної іграшки в сучасному освітньому 
просторі дитини. 

Виклад основного матеріалу. Як визначено в Коментарі до 
Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, іграшка є засобом 
формування світосприймання. Дитина сприймає іграшку як образ 
предмета реального чи казкового світу, партнера, товариша. Розуміє її 
зовнішні особливості та інші характеристики як втілення художньої, 
технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-
ігрового середовища та передумова розвитку гри. Дитина творчо 
застосовує образ іграшки у предметно-ігровому середовищі. 
Використовує іграшку відповідно до призначення, змісту, класифікації. 
Знає варіативні можливості використання різних іграшок. Застосовує 
іграшку для відображення соціальних взаємин людей. Розрізняє 
народну іграшку, знає її призначення, роль, використання. Свідомо 
використовує для розгортання сюжету іграшки-замінника та власноруч 
виготовлені іграшки [1, c.12].  

Велику увагу українській народній іграшці приділяла С. Русова. 
Саме вона вважала, що навчання дітей з самого початку повинно бути 
збудовано на тому рідному ґрунті, на якому зростає дитина, щоб воно 
було міцно зв’язано з тими враженнями, що їх заклала в душу дитини 
рідна сім’я, рідна хата. Мають значення цяцьки, які будуть в руках 
дітей; вони ж поширюють перші спостереження дітей, вони 
розвивають пам’ять їх та зовнішні чуття [2, с.13].  

Достатньо ґрунтовними є роботи О. Найдена про українську 
народну іграшку. Автор говорив, що саме традиційна і щодо своїх 
розмаїтих функцій та змістовно-формальних засад народна іграшка 
зберігає у собі пластичну і образну пам’ять про ті далекі часи, коли 
людина вперше почала використовувати природні матеріали для 
створення речей, які не тільки у чомусь допомагали, щось позначали, а 
й щось символізували. Виділення певної форми з позбавленої форми 
маси матеріалу знаменує початок виділення і позначення меж 
предметно-духовного середовища із безмежжя природи. Саме 
традиційна народна іграшка у своїх певних функціях, формах, 
пластиці, образних засадах містить у собі інформацію про початкові 
чинники людського предметно-духовного середовища. У цьому смислі 
традиційна народна іграшка у наш час, у нашому перенасиченому 



101 

предметами, речами світі має бути інформативно й естетично 
доцільною [6, c.27].  

Дослідник підкреслював, що дитина нині має сприймати народну 
іграшку не як предмет побуту, об’єкт гри, а як твір мистецтва, який 
потребує вивчення, певного аналізу творчого наслідування, 
повторення. Таке ставлення до народної іграшки сприятиме її 
збереженню і духовному збагаченню дитини. Народна іграшка в сім’ї, 
дитячому садку, різних гуртках повинна не витісняти народну іграшку, 
не заміняти її, а існувати поруч з нею, доповнювати її, давати дитині 
те, чого не здатна дати сучасна іграшка.  

У сучасних педагогічних дослідженнях іграшка розглядається як 
необхідна умова для розвитку ігрової діяльності (Л. Артемова, 
О. Васильєва, Г. Локуцієва, С. Новосьолова), формування моральних 
якостей та патріотичних почуттів (М. Виноградова, Л. Давлишена, 
О. Горунович, Л. Калузька, Ф. Халікова), естетичного розвитку та 
творчих здібностей (О. Дронова, Н. Дяченко, А. Грибовська, 
Ю. Максимів, Р. Смирнова, Н. Халізова).  

Доцільним у роботі з дошкільниками буде ознайомлення їх з 
українською народною іграшкою, відповідно до різноманітних видів 
матеріалу. Наприклад, О. Найден розробив такий поділ: іграшки з 
дерева, глини, тканини, соломи, трави, паперу, кори, кістки, плодів 
різних рослин, тіста, сиру тощо.  

У сучасних закладах дошкільної освіти активно використовують 
такі іграшки. Іграшка з дерева – тепла, легка, зручна у грі – обов’язково 
має супроводжувати сучасне дитинство. Бажано також, щоб дитини 
сама, відповідно до своїх здібностей і можливостей, навчилася дещо 
робити з дерева. Більшість доступних нині іграшок із дерева належать 
до так званих акустично-механічних та рухливо-механічних іграшок. 
Це – деркачі, і фуркала, калатала, дерчаки, вітрячки, пташки на 
коліщатках з рухливими крильцями, візки, каруселі, коники на 
коліщатках. З дерева роблять також дитячі меблі, посуд, тачечки, 
грабельки, музичні інструменти, пташок-свищиків декорованих 
різьбленим орнаментом півнів, коней, коней з вершниками тощо. І досі 
побутує традиційна дерев’яна рухливо-механічна іграшка «Коваль і 
ведмідь». Ці іграшки збереглися здебільшого в музеях та приватних 
зібраннях, однак їх і нині виробляють окремі майстри з Київщини, 
Полтавщини, Волині, Львівщини [5, c.8].  

Найбільш масовою народною іграшкою, яка виготовлялася в 
умовах промислів, є іграшка з глини. Освоєння глини як матеріалу для 
створення необхідних ужиткових речей та будівельних матеріалів 
стало важливим етапом культурного розвитку людства. На цьому етапі 
з’явилися перші неутилітарні пластичні витвори з глини, які стали 
прообразом майбутньої іграшки. Форми багатьох сучасних іграшок 
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залишилися майже незмінними з тих давніх часів. Змінилися функції – 
з культових на ігрові. Нині ж ігрові функції поступаються місцем 
художньо-естетичним та функціям раритетної колекційної речі. Серед 
іграшок з глини найбільш поширеними, масовими є свищики 
(свистунці, свистала, свистілки), серед яких найчастіше зустрічаємо 
свищиків-птахів. Вони мають найпростішу архаїчну форму, для якої 
характерні відсутність зайвої деталізації, підкреслення об’ємності та 
схематичності тулубів й узагальнено типізоване вирішення голів.  

Іграшки із соломи і трави – типові екологічні іграшки. Лише 
частково належачи до статусу промислів, виробництво солом’яних 
іграшок мало сезонний і подекуди епізодичний характер. Авторами 
цих іграшок зазвичай були сільські умільці-хлібороби. Із соломи 
виготовляли брязкальця ромбічної форми, брязкальця у форм кулі, 
«дзеркала», тарахкальця, бичків, оленів, коників, ляльок різного типу, 
«павучків» тощо Центрів виробництва солом’яних іграшок як таких не 
зафіксовано, але є підстави стверджувати, що на Поліссі (Чернігівщині, 
Житомирщині частково Київщині), на Волині й Поділлі іграшок із 
соломи виготовлялося й нині виготовляється більше, ніж в інших 
регіонах і місцевостях України [4, c.17].  

Лялька в «іграшковій культурі» посідає особливе місце. Вона, 
можна сказати, є супер-іграшкою, оскільки водночас містить у собі 
функціонально-образні риси «праіграшки» і, так би мовити, 
«постіграшки». Якщо більшість іграшок та ігор є нині винятково 
надбанням дитинства, то лялька «проривається» у світ дорослої 
людини, стає об’єктом її культової, художньо-творчої та наукової 
діяльності.  

Висновки. Таким чином, українській народній іграшці відведено 
важливе місце у виховному процесі сучасних закладів дошкільної 
освіти, бо вона має велике значення у всебічному вихованні дітей 
дошкільного віку. Народна іграшка є специфічним витвором. Вона має 
пізнавальну цінність для дитини, відображає явища реального світу в 
доступних їй формах. Народна іграшка несе в собі інформацію, є 
естетичною і втілює оригінальну ідею. Використання її у закладі 
дошкільної освіти, сім’ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність 
дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу, розвиває 
традиційні для національної культури навички. Дитина сприймає 
народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її духовному 
збагаченню. 
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Висвітлено специфіку процесу створення сприятливого психологічного 
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Постановка проблеми дослідження. На сучасному етапі ми 

спостерігаємо нові тенденції у системі мовного виховання 
дошкільників. Дослідники цього явища розділяють поняття 
мовленнєвий і комунікативний розвиток. Вивчення засобів створення 
позитивного емоційного клімату, що сприятиме успішному розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку, є актуальним питанням на сучасному 
етапі. Система емоцій і почуттів дітей цього віку ще тільки 
формується, тому так важливо закласти основи позитивних емоцій, 
почуттів та мислення, які посідають важливе місце у психічному 
розвитку дитини, у підготовці її до повноцінного життя. 

Аналіз джерел. Дослідженням питань успішного мовленнєвого 
розвитку дошкільників займалися багато вчених: Л. Артемова, 
А. Богуш, Ю. Бєльчиков, Н. Буланкіна, О. Запорожець, Н. Карпінська, 
Т. Коць, В. Котирло, Г. Кошелєва, Л. Луньова, Л. Масенко, Л. Мацько, 
Я. Неверович, В. Пасинок, Т. Потоцька, М. Сердюк, Л. Стрєлкова, 
О. Смирнова, Н. Химич. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні факторів формування 
середовища емоційного благополуччя, зовнішніх та внутрішніх 
чинників та засобів створення емоційного клімату, сприятливого для 
позитивних результатів своєчасного мовленнєвого розвитку дитини.  
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Основний виклад матеріалу. Емоційний стан людини – досить 
«чуттєвий», важкодоступний предмет дослідження, який реагує на 
будь-які, навіть незначні, зміни умов. Емоційність є основною 
психофізіологічною властивістю дитячого віку. Період дошкільного 
дитинства можна назвати віком пізнавальних емоцій, до яких 
відносяться почуття здивування, зацікавлення, допитливість. 
Діяльність дітей, стосунки з дорослими й однолітками, реакції на нові 
обставини, ставлення до персонажів казок, розповідей сповнені емоцій 
і почуттів, що спонукають активізації мовлення, стимулюють 
пізнавальні та інші психічні процеси, виробляють індивідуальне 
ставлення та сприйняття світу, мотивують їхні вчинки [1, с. 310].  

У процесі спілкування з дорослими та однолітками дитина може 
перебувати у різних емоційних станах, що прямо впливає на ступінь 
прояву її активності у процесі мовлення. Як зазначають психологи, 
період від двох до шести років називають віком афективності, який 
характеризують бурхливі, нестійкі емоції, швидкий перехід від 
позитивного до негативного емоційного стану і навпаки. Ці 
особливості варто враховувати при виборі засобів впливу на 
мовленнєвий розвиток дошкільника та формування підвалин 
позитивного мислення. 

Позитивне мислення – тип мислення, де при вирішенні життєвих 
завдань людина бачить, переважно, чесноти, а не недоліки; удачі, 
успіхи, життєві уроки, а не помилки і невезіння; цілі і завдання, а не 
проблеми; можливості, а не перешкоди; свої бажання і ресурси, а не 
потреби. Позитивне мислення допомагає спокійно, без звинувачень, 
конструктивно реагувати на свої і чужі помилки, будувати грамотну 
критику, здійснювати мотивацію і підтримку. Позитивне мислення – 
один із найважливіших інструментів і важливий етап у розвитку 
особистості, запорука ділового успіху, міжособистісної та внутрішньої 
гармонії. 

Одним із перших розкрив зміст психологічного клімату 
В. Шепель. Психологічний клімат, на його думку – це емоційне 
забарвлення психологічних зв’язків членів колективу, що виникає на 
основі їх симпатії, збігів характерів, інтересів, схильностей. 

Позитивний емоційний клімат передбачає почуття захищеності, 
впевненості, яке сприяє нормальному розвитку особистості дитини, 
виробленню у неї позитивних якостей, прагненню взаємодіяти з 
іншими людьми, проявляти ініціативу у спілкуванні, не боятися 
встановлювати контакт з малознайомими людьми [1, с. 308]. 

З’ясуємо доцільні засоби, що покликані створити доброзичливу 
атмосферу для активізації правильного мовлення дітей. 

До таких засобів можемо віднести передусім гру як провідний 
вид діяльності, оскільки на її значенні у дошкільному дитинстві 
акцентують свою увагу багато дослідників минулого та сучасності. 
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Невимушеність та відсутність емоційного напруження, які ми можемо 
спостерігати у процесі гри, ведуть за собою створення сприятливого 
розвивального середовища для успішної мовленнєвої діяльності 
дитини. В. Сухомлинський називав гру величезним світлим вікном, 
через яке в духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень, 
понять про навколишній світ [2, с. 157]. Гра для дитини – справжнє 
життя зі своїми радощами і прикрощами, переживаннями і 
досягненнями. Водночас вона для неї вільна діяльність, оскільки грає 
дитина без примусу, із задоволенням. Найперша цінність гри у тому, 
що в ній дитина легко засвоює те, на що в інших умовах довелося б 
докладати значних зусиль. Це варто враховувати при роботі саме з 
мовленнєвого розвитку дитини. Гра може посприяти тому, щоб дитина 
могла з радістю, весело, легко, невимушено оволодіти звуками рідної 
мови, зв’язним мовленням, навчитися чітко та ясно мислити і будувати 
висловлювання, встановлювати контакт з оточуючими людьми, 
залучитися до мовленнєвої творчості. 

Чільне місце у створенні позитивного емоційного клімату для 
дошкільників, на нашу думку, посідає усна народна творчість. Саме 
вона узагальнює багатовіковий людський досвід, вона є носієм і 
втіленням народної мудрості, народних ідеалів, народного світогляду, 
гумору, позитивного ставлення до дитини [3, с. 60]. Влучно сказане 
слово зачаровує, забавляє, веселить, позитивно налаштовує на 
спілкування. До дитячої поетичної народної творчості з позитивним 
емоційним потенціалом належать короткі висловлювання – забавлянки, 
приказки, примовки, прислів’я, загадки, каламбури, вітання, пісні-
небилиці, побажання. Приклад забавлянки: Тосі-тосі лапці ⁄ Поїдем до 
бабці ⁄ А від бабці до тата ⁄ Там є курка чубата ⁄ А від тата до мами ⁄ 
Наїмося сметани.  

Для дітей найдоцільніше використовувати забавлянки, примовки, 
заклички, мирилки, приказки, оскільки вони налаштовують на 
позитивний емоційний лад, допомагають долати негаразди та поганий 
настрій, спонукають до щирості та відкритості, активізують мовлення 
дітей, спонукають їх до словотворчості. Як от: От-так-так! От-так-
так! ⁄ Дам я ластівці п’ятак! ⁄ А синичці гривню! ⁄ Ще й дві гривні – 
півню! ⁄ Щоб ранесенько вставали ⁄ Забавляночки співали! 

Діти сваряться – це неминучий супутник дитячого життя. Тут у 
нагоді педагогу стануть прислів’я «Уміли сваритися – умійте й 
миритися» та тексти мирилок. Як засіб створення позитивного 
емоційного клімату для мовлення дитини можна використати і 
жартівливі, смішні тексти, які містять гумор, описують неіснуючі 
вигадані події. Наприклад: Бачиш он, Грицю, ⁄ Горобця й синицю?⁄ 
Бачу. ⁄ Котра з них синиця? ⁄ Питають у Гриця. ⁄ Легенька задача. ⁄ 
Синиця он ця, ⁄ Що біля горобця. 
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Перший поетичний твір, з яким зустрічається дитина вже в перші 
роки свого життя, є колисанка. Саме з неї починається входження у 
світ звуків рідної мови, оскільки малюк чує її з уст найближчої людини 
– матері. Головною функцією цих пісень є позитивно впливати на стан 
і настрій дитини в момент засипання. Дитина поступово, крок за 
кроком, вбирає в себе через пісню всі особливості рідної мови, а з 
часом і конкретні засоби для вираження власних думок і почуттів. 
Колискові пісні мають супроводжувати дитину вже з перших днів 
життя, і не завадять вони і в дошкільному віці. 

Не менш важливим є застосування у роботі з дітьми і 
скоромовок, адже швидкий темп вимови важких слів у нетиповому їх 
поєднанні призводить до перекручення слів, спотворення тексту, що 
викликає сміх у дітей. Як доводять численні дослідження, скоромовка 
– це надзвичайна знахідка народної логопедії, адже її мета – 
формування чистого й правильного мовлення, закріплення артикуляції 
важких звуків та розвиток мовного апарату. Народна педагогіка 
потурбувалась, щоб на кожен звук, який вивчає дитина, була і 
відповідна скоромовка. 

Варто виокремити ще такий засіб, як природа. Природа – це те, 
що за своєю суттю несе позитивний настрій, спонукає до роздумів, до 
прагнення зрозуміти все те, що знаходиться навколо, вона зачаровує, 
проникає у душу дитини. Все це сприяє мовленнєвій творчості, 
налаштовує на спілкування та взаємодію. 

Висновки. Перед педагогом стоїть масштабна за своїм 
значенням задача – застосувати свої педагогічні знання на практиці, 
вміло спланувати роботу з дошкільниками, підібравши найбільш 
оптимальні та ефективні засоби створення позитивного емоційного 
клімату, що дасть змогу вирішити ряд мовленнєвих завдань та 
отримати результати належного рівня.  
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У статті розривається проблема професійної компетентності педагогів 
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завідувача освітнім закладом. 

Ключові слова: професійна компетентність, кваліфікація, управлінська 
культура, заклад дошкільної освіти. 

 
Постановка проблеми. В умовах модернізації управління 

освітою, розширення самостійності освітніх установ підвищуються 
вимоги до професійної компетентності управлінців. Зміни в системі 
освіти України на сучасному етапі вимагають нових підходів до 
управління закладами освіти. Зокрема, сучасні вимоги до дошкільної 
освіти потребують високої професійної компетентності всіх учасників 
навчально-виховного процесу і керівників закладів дошкільної освіти 
зокрема. 

Гостру потребу в професійно підготовлених фахівцях викликали 
суспільні процеси, що відбуваються в нашій державі. Гуманізація та 
демократизація суспільства вимагають розвитку педагогічної 
майстерності та творчості керівників закладів дошкільної освіти, 
підвищують вимоги до рівня управлінської культури, професіоналізму 
та компетентності. 

Мета статті полягає у тому, щоб визначити значення 
професійної компетентності керівника закладів дошкільної освіти як 
один із факторів, що впливає на перспективи його розвитку. 

Аналіз наукових праць і нормативних джерел, практика 
оцінювання стану сформованості управлінської культури керівників 
закладів дошкільної освіти свідчать, що вона недостатньо відповідає 
сучасним вимогам. Більшість керівників закладів дошкільної освіти не 
зосереджують увагу на виявленні власного рівня сформованості 
управлінської культури та її розвитку. Тому для керівної діяльності 
пріоритетним має бути розробка завдань розвитку управлінської 
культури керівників закладів дошкільної освіти.  

Сьогодні виявляються протиріччя між вимогами до розвитку 
освіти і недостатньою готовністю певної кількості керівників до 
управління в нових умовах. Знання, навики, методи роботи стають 
недостатніми для вирішення нових завдань, що стоять перед закладами 
дошкільної освіти, а це призводить до недостатнього осмислення 
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провідних ідей і сучасних тенденцій розвитку освіти. Проте саме 
керівникам доводиться вирішувати складні професійні завдання та 
нести відповідальність за прийняті рішення і кінцеві результати. 

Аналіз останніх досліджень. Про актуальність проблеми 
професійної компетентності керівника свідчать роботи О. Атласової, 
І. Зимної, В. Крижка, Є. Павлютенкова та ін. Глибокому вивченню цієї 
актуальної проблеми присвятили свої наукові дослідження такі відомі 
педагоги й психологи, Л. Буркова, Л. Карамушка, Л. Квіртія, 
Л. Колесникова, І. Підласий, О. Пісарєва, В. Полянський, Т. Семенюк, 
Ю. Швалб та ін. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний керівник закладів 
дошкільної освіти завжди чітко усвідомлює мету функціонування, 
розвиток і відповідного внутрішнього управління закладом, а також 
володіє засобами досягнення поставленої мети. Тому ще одна група 
вимог до керівника сучасного закладів дошкільної освіти пов’язана зі 
змістом управлінської діяльності і усвідомленим розумінням 
конкретних управлінських функцій. 

Реформування дошкільної освіти передбачає радикальну 
перебудову управлінської ланки, її демократизацію, децентралізацію та 
гуманізацію, що потребують відмови від авторитарного стилю 
управління, усвідомлення необхідності оновлення функцій управління 
сучасним закладів дошкільної освіти. Тому завідувач закладів 
дошкільної освіти стає ключовою фігурою в здійсненні управлінської 
діяльності [3, с. 2].  

Модернізація новітнього процесу ставить нові універсальні 
вимоги до професійної компетентності керівників закладів дошкільної 
освіти: 

‒ оволодіння технологіями менеджменту і маркетингу в освіті; 
‒ залучення до управлінських процесів широкого загалу 

педагогічної громадськості, батьків, громадських організацій; 
‒ створення принципово нових моделей науково-методичної 

роботи в закладів дошкільної освіти; 
‒ оновлення освітнього процесу, реформування освітньої галузі 

та підвищення статусу директора дошкільного закладу як керівника; 
‒ модернізація програми підвищення кваліфікації з урахуванням 

досвіду інших країн світу [1, с. 67]. 
Аналізуючи наукові роботи Є. М. Павлютенкова, В. В. Крижка, 

можемо стверджувати, що українські дослідники в поняття 
«професійна компетентність» вкладають глибинну суть. Професійна 
компетентність розглядається вченими як форма виконання 
професіоналами своєї діяльності, що обумовлено глибокими знаннями 
особливостей явищ і предметів, як вільне володіння змістом власної 
роботи, а також відповідність цієї роботи професійним якостям та 
цінностям. 
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Завідувач закладів дошкільної освіти, здійснюючи різноманітні 
види діяльності, в першу чергу має бути професіоналом. Його 
кваліфікацію визначають чотири основні чинники: 

‒ вміння ставити актуальні, теоретично обґрунтовані та 
практично значущі цілі; 

‒ вміння здійснювати тактичне планування діяльності всіх 
учасників освітнього процесу, зокрема й своєї; 

‒ вміння за допомогою ефективних засобів обирати й 
реалізувати поставлені цілі та коригувати раніше визначену тактику, 
співвідносячи її з реальними умовами 

‒ освітнього процесу; 
‒ вміння здійснювати кваліфікований самоаналіз та аналіз 

діяльності всіх учасників освітнього процесу [1, с.71]. 
Як бачимо, в прагненні підвищення якості дошкільної освіти, при 

інноваційних змінах, забезпечення ефективності інноваційних 
процесів, першочерговим завданням стає створення умов для 
прогресивного професійного розвитку педагога, розширенню його 
можливостей у процесі виконання освітніх завдань.  

Висновки. Таким чином, взаємозалежність рівня професійного 
розвитку та інноваційного потенціалу педагога. Включеність в 
інноваційну діяльність стимулює підвищення рівня професійно 
значущих якостей педагога, розкриває його творчий потенціал, що в 
свою чергу виводить на відносно вищий рівень професіоналізму. 
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Постановка проблеми. Для сучасної освітньої системи 
проблема розумового виховання надзвичайно важлива. За прогнозами 
вчених, 3-е тисячоліття, на порозі якого стоїть людство, буде 
ознаменоване інформаційною революцією, коли і освічені люди 
стануть цінуватися як справжнє національне багатство. Необхідність 
компетентно орієнтуватися у зростаючому обсязі знань пред’являє 
інші, ніж були 30-40 років тому, вимоги до розумового виховання 
підростаючого покоління. Актуальність дослідження обумовлена 
концептуальним положенням сучасної теорії дошкільного виховання, 
спрямованого на своєчасне використання потенційних неповторних 
можливостей розвитку кожної дитини, формування індивідуально-
творчих основ особистості вже на етапі дошкільного дитинства. В 
період від народження до семи років закладаються основи оволодіння в 
подальшому спеціальними знаннями, уміннями й навичками, 
опанування різними видами діяльності. У зв’язку з цим особливої 
значущості набуває «базовий компонент» дошкільної освіти, 
оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання з 
урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей 
дитини.  

Формування просторових уявлень є одним з найважливіших 
розділів розумового виховання дітей. Важко переоцінити значення 
розвиненого просторового сприйняття, уміння орієнтуватися в 
просторі, сформованості просторових, просторово-часових уявлень 
дитини, оскільки їх сформованість характеризує загальний розвиток 
дошкільника і його готовність до навчання в школі, що є одним з 
найважливіших завдань навчання й виховання дітей дошкільного віку, 
що забезпечує цілісний гармонічний розвиток дітей. Від рівня 
сформованості просторових уявлень багато в чому залежить 
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успішність оволодіння читанням, письмом, малюванням й іншими 
видами навчальної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема просторового 
орієнтування надзвичайно багатогранна. Різні її аспекти розглянуті в 
загальній психології й педагогіці багатьма дослідниками (Б. Ананьєв, 
М. Вовчик-Блакитна, О. Галкіна, Н. Голубєва, Т. Єндовицька, 
Л. Кладницька, А. Колодна, І. Ломпшер, А. Люблінська, Т. Мусейібова, 
Е. Степаненкова, Ф. Шемякін та ін.). Питанням розвитку орієнтування в 
просторі у дітей дошкільного віку присвячені дослідження методистів 
В. Бушурової, Н. Голубєвої, Н. Горбач, О. Єлецької, А. Запорожця, 
В. Фрадкіної, Т. Лаврентєва, А. Люблінської, Т. Мусейібової, 
М. Подд’якова, І. Поровської та ін. 

Метою дослідження є висвітлити особливості формування 
просторових уявлень дітей дошкільного віку засобами математичного 
моделювання. 

Організація досліджень. Проблема орієнтування в просторі й 
формування правильних просторових уявлень і понять є однією з 
актуальних в галузі психології, педагогіки й методики, оскільки 
орієнтування в просторі лежить в основі пізнавальної діяльності 
людини. 

У психологічному словнику дається таке визначення поняття 
«просторові уявлення» – це «уявлення, в яких знаходять відображення 
просторові відносини предметів (величина, форма, місце 
розташування, рух)» [3, c.112]. 

Сучасні дослідження підтверджують, що сприйняття довжини, 
напрямку, місця розташування, форми, а тим більше пропорцій 
утворюються на основі відображення предметів та їх властивостей. 
Нагромадження в дитини чуттєвих знань про предмети навколишнього 
світу – це перша необхідна передумова для утворення й розвитку 
сприйняття простору. 

В. Шибірін вказує, що сприйняття простору є складною 
інтермодальною асоціацією, що утворюється на основі взаємодії різних 
аналізаторів зовнішнього й внутрішнього середовища організму. 
Залежно від об’єктивного характеру просторових ознак і відносин 
(довжина, напрямок, величина, форма, місце розташування) склад 
інтермодальних асоціацій змінюється за рахунок змінних компонентів, 
обумовлених ядром цих асоціацій, яким у людини є зорово-тактильно-
кінестетично-вестибулярні зв’язки [5, c.7].  

В. Новікова визначає дефініцію «орієнтування в просторі» як 
«уміння оцінювати форму, величину, місце розташування предметів у 
просторі, відстань між ними, їх розташування відносно один одного і 
на основі цього – уміння орієнтуватися на місцевості [2, c.14].  
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На думку А. Петровсккого, у структурі просторових уявлень 
можна виділити чотири основних рівні, кожен з яких, у свою чергу, 
складається з декількох підрівнів. Безумовно, ці рівні у процесі 
розвитку дитини деякою мірою перетинаються між собою в часі. 
Розглянемо загалом структуру просторових уявлень. Перший рівень – 
просторові уявлення про власне тіло: відчуття, що йдуть від 
пропріорецептивних рецепторів – напруга-розслаблення; відчуття, що 
йдуть від «внутрішнього світу» тіла (наприклад, голод, насиченість); 
відчуття від взаємодії тіла із зовнішнім простором (вогкості-сухості, 
тактильні відчуття від мокрих і сухих пелюшок, складок пелюшок і 
т.п.), а також від взаємодії з дорослими. Другий рівень – просторові 
уявлення про взаємовідносини зовнішніх об’єктів і тіла (стосовно 
власного тіла): уявлення про взаємовідносини зовнішніх об’єктів і тіло. 
У свою чергу, ці уявлення підрозділяються на такі: топологічні 
уявлення (про знаходження того або іншого предмета), координатні 
уявлення (про знаходження предметів з використанням понять «верх-
низ»), метричні уявлення (про дальність знаходження предмета); 
уявлення про просторові взаємини між двома й більше предметами, що 
перебувають у навколишньому просторі. Третій рівень – рівень 
вербалізації просторових уявлень. У дитини спочатку в імпресивному 
плані, а пізніше в експресивному (іноді паралельно) з’являється 
можливість вербалізації уявлень другого рівня. Існує певна 
послідовність появи в мовленні позначень топологічного плану. 
Четвертий рівень – лінгвістичні уявлення (простір мовлення). Цей 
рівень є найскладнішим. Він формується безпосередньо як мовленнєва 
діяльність, будучи водночас основною складовою стилю мислення і 
когнітивного розвитку дитини [3, c.123]. 

Одним з найбільш перспективних методів реалізації розвитку 
просторових уявлень старших дошкільників є математичне 
моделювання, оскільки мислення старшого дошкільника відрізняється 
предметною образністю і наочною конкретністю. Метод моделювання 
відкриває перед педагогом ряд додаткових можливостей у розумовому 
вихованні, у тому числі і в розвитку математичних уявлень 
дошкільників. 

У навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти 
добре відомі дидактичні ігри із застосуванням площинного 
моделювання на основі розрізання: – квадрата – «Склади квадрат», 
«Танграм», «Піфагор»; – прямокутника – «Пентаміно»; – круга – 
«Магічний круг», «В’єтнамська гра»; – гра «Вузлики» – авторська 
версія Бориса Нікітіна; – ігрові набори В’ячеслава Воскобовича – 
«Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Прозорий квадрат», «Диво-
хрестики»; – стрічка (лист) Мебіуса тощо; – вправляння дітей у 
кількісній та порядковій лічбі; – ознайомлення зі складом числа, 
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відношенням «більше – менше», цифрами; – складання та 
розв’язування простих арифметичних задач; – ознайомлення з 
геометричними фігурами та їх характерними особливостями [4, c.115]. 

Поширеними є також ігри із застосуванням просторового 
моделювання на основі розрізання прямокутного паралелепіпеда – 
«Склади візерунок», «Унікуб», «Кубики для всіх» тощо. 

Цікавим, але менш відомим є просторове моделювання на основі 
оригамі – створення цікавих геометричних фігур флексагонів. 
Класичне оригамі не передбачає розрізання та склеювання під час 
моделювання виробів, однак під час роботи з дошкільниками над 
виготовленням флексагонів мінімально такі дії необхідні. 

Також у практиці з формування просторових уявлень у старших 
дошкільників за допомогою математичного моделювання застосовуємо 
стрічку Мебіуса. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 
освіти педагогам та батькам слід вправляти старших дошкільників у 
розрізненні об’ємних і площинних геометричних фігур внутрішньої і 
зовнішньої поверхні. У цьому їм, зокрема, допоможе конструювання 
стрічки Мебіуса. Це чудовий спосіб шляхом просторового 
моделювання продемонструвати дітям, що таке одностороння 
поверхня, і навчити її моделювати. 

Висновки і перспективи подальших досліджень Використання 
запропонованих ігор та вправ для логіко-математичного розвитку 
дошкільників на основі просторового моделювання сприяє 
розширенню просторових уявлень дошкільників, їхніх творчих 
здібностей, а також підвищенню пізнавального інтересу до сенсорного 
дослідження навколишнього світу. Моделювання дозволяє розкрити 
важливі особливості об’єктів природи і закономірні зв’язки, що 
існують в ній. На цій основі у дітей формуються узагальнені уявлення 
та елементарні поняття про природу. Моделювання як новий вид 
роботи дає простір для творчості і фантазії дітей, забезпечуючи більш 
розвинутою їх мислення. За допомогою картинок-моделей можна 
організувати різні види орієнтованої діяльності дітей. Наочні матеріали 
можуть бути використані на заняттях, у спільній з вихователем і 
самостійної дитячої діяльності. 
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У статті розглядаються особливості реалізації в умовах сучасного ЗДО 
здоров’язбережувальних технологій, зокрема Су-джок терапії. Аналізуючи 
власний досвід,автор звертає увагу на методи, прийоми та етапи реалізації 
технології, наголошує на позитивних результатах використання м’ячиків та 
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Постановка проблеми. Сучасна освіта характеризується 

широким впровадженням новітніх технологій. Це є об’єктивним 
процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть 
переглянуті підходи до супроводу забезпечення процесу природного 
розвитку дитини. Базовий компонент дошкільної освіти одним з 
головних завдань ставить формування здоров’язбережувальної 
компетентності дошкільників, надання їм знань та озброєння 
навичками дбайливого ставлення до фізичного, психічного і духовного 
здоров’я, алгоритмом здоров’япідтримуючого способу життя 
(правильне харчування, гігієна тіла та житла, режим дня, 
загартовування, заняття фізичною культурою, відмова від шкідливих 
звичок, активний відпочинок, позитивне оптимістичне мислення 
тощо). Саме дошкільний вік є актуальним періодом, оскільки 
закладаються основи світогляду особистості, ще немає об’єктивних 
причин для захворювань, дитина сприйнятлива до настанов та 
копіювання запропонованих моделей поведінки. 

Сучасні ЗДО намагаються знайти нетрадиційні шляхи 
оздоровлення дітей. За останні роки популярності в практиці роботи 
набуло застосування оздоровчих технологій, що використовуються з 
профілактично-лікувальною метою. Як показала практика, досить 
ефективними серед оздоровчих технологій терапевтичного 
спрямування є впровадження у процеси життєдіяльності дитини 
Су-джок терапії. 
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Аналіз останніх досліджень. Над проблемою 
здоров’язбереження в останні роки досить успішно працює низка 
вчених: О. Колонькова, О. Литовченко, Л. Назарова, М. Смирнов, 
Г. Смольникова, Ю. Шевченко досліджують здоров’язберігаючі 
технології; здоровий спосіб життя розробляють І. Анохіна, 
Л. Мазуренко, О. Мельник, Є. Чернишова, над валеологічною освітою 
дітей дошкільного віку працюють Т. Андрущенко, Т. Бойченко, 
Л. Гриценок, А. Іванова, Л. Калуська, Л. Лохвицька, Т. Овчиннікова, 
Є. Вільчковський, О. Дубогай, М. Гончаренко, М. Денисенко, 
О. Аксьонова, В. Шахненко, І. Волкова та ін. Привабливість ідей цих 
учених полягає в тому, що в основу виховної системи покладене 
усвідомлене творення здоров’я. 

Мета статті: висвітлення досвіду використання елементів 
Су-джок терапії в ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Велику увагу необхідно приділяти 
впровадженню в дошкільних навчальних закладах здоров’я-
збережувальних технологій, під якими розуміють: створення 
сприятливих умов розвитку, виховання, навчання дитини в закладах 
дошкільної освіти (спокійне середовище, яке не пригнічує психічні 
процеси, відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог до 
дитини, зростання дошкільника у прийнятному, найбільш 
відповідному його природі темпі); оптимальну організацію освітнього 
процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей 
та гігієнічних норм); повноцінний та раціонально організований 
руховий режим (до 3-х годин для дітей раннього віку, 3-4 годин для 
дошкільників молодшого віку, 4-5 годин для дошкільників старшого 
віку) [3]. 

В нашому закладі дошкільної освіти активно використовуються 
елементи Су-джок терапії як один із засобів формування активної 
позиції у дітей дошкільного віку щодо збереження свого здоров’я. 
Су-жок теорія – це методика застосування нових уявлень про механізм 
саморегуляції енергетичної системи людини.  

Метод Су-джок розроблений південнокорейським вченим 
професором Пак Дже Ву. В основі методу лежить система 
відповідності кистей і стоп всьому організму в цілому. Кисті і стопи є 
«пультом дистанційного керування» здоров’я людини. На кистях і 
стопах у біологічному порядку розташовуються біологічно активні 
точки, які відповідають усім органам і ділянкам тіла. Так Пак Дже Ву 
вважає, що мізинець пов’язаний з серцем, безіменний палець з 
печінкою, середній палець – з кишківником, вказівний палець – зі 
шлунком, великий палець – з головою. Відповідно, впливаючи на ці 
точки, можна впливати на певний орган людини, регулювати 
функціонування внутрішніх органів і ділянок тіла. Ці точки 
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розташовані в чіткій послідовності, відображаючи у зменшеному 
вигляді анатомічну будову організму, взаємопов’язані з внутрішніми 
органами і різними зонами кори головного мозку. Області кори 
головного мозку, які відповідає за рухи органів мовлення і управління 
рухами пальців рук, знаходиться близько один від одного [2]. 

Су-джок терапію ми використовуємо з метою профілактики і 
корекції мовленнєвих розладів поряд з пальчиковими іграми, мозаїкою, 
штрихуванням, ліпленням, малюванням. Вправи з використанням 
Су-джок збагачують знання дитини про власне тіло, розвивають дрібну 
моторику пальців рук, тактильну чутливість, сприяють загальному 
зміцненню організму і підвищеному потенційного енергетичного рівня 
дитини. Елементи Су-джок у вправах допомагають організовувати 
навчальний процес цікавіше, сприяють створенню психоемоційного 
комфорту під час освітнього процесу.  

Провідне місце у Су-джок терапії відведено Су-джок м’ячику. 
Ігри з м’ячиками Су-джок використовуються не лише вихователями, 
але й батьками: по дорозі до дитячого садка, в черзі до лікаря, в 
транспорті, на прогулянці, вдома. Такі ігри дарують дитині безліч 
позитивних емоцій, впливають на мовленнєві центри, готують руку до 
письма, допомагають закріпити поняття «праворуч, ліворуч, вгору, 
вниз». 

Нами було помічено переваги Су-джок терапії, серед яких: 
висока ефективність – при правильному використанні настає 
виражений ефект; абсолютна безпека – неправильне використання 
ніколи не завдає шкоди, воно просто неефективне; універсальність – 
Су-джок терапію можуть використовувати як педагоги в своїй роботі, 
так і батьки вдома; простота застосування – для отримання результату 
проводити стимуляцію біологічно активних точок за допомогою 
Су-джок терапії [1]. 

У роботі з Су-джок ми дотримуємося етапності. На першому 
етапі організовуємо знайомство з Су-джок, повідомляємо правила його 
використання. Нами помічено, що краще використовувати віршовані 
рядки: 

Цей куплений дружок  
Називається Су-Джок.  
Цей м’ячик різнобарвний  
Покатаємо в руках, 
Щоб ми краще змогли думати,  
Сила, щоб була у нас 
На другому етапі закріплюємо отримані знання та уміння в 

ігровій діяльності та шляхом вправляння. Третій етап передбачає 
самостійне використання м’ячика Су-джок.  
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Для успішної реалізації цієї здоров’язбережувальної технології у 
роботі з дітьми дошкільного віку варто дотримуватися ряду вимог. 
Однією з них є мотиваційне забезпечення – залучення зовнішнього 
мотиву, наприклад, наслідування позитивним літературним 
персонажам, ровесникам. Варто зважати на емоційний супровід 
діяльності: дотримання атмосфери позитивних емоцій; підтримання 
добродушного настрою; створення ситуації зацікавленість в успіху 
дітей; вияв позитивних емоцій разом з дітьми. 

Су-джок м’ячики і кільця ми використовуємо в роботі з дітьми 
під час режимних процесів: при ранкових зустрічах, гімнастиці, 
прогулянках, заняттях, зокрема при ознайомленні зі звуковим аналізом 
слів, для засвоєння кольорів, при навчанні лічби, при розповіданні 
казок. 

Наприклад, використовуємо м’ячик для закріплення правильного 
вживання прийменників «біля», «під», «в», «на». На столі ставимо 
коробку, а червоний м’ячик кладемо всередину, зелений біля коробки, 
синій під коробку. Тоді навпаки. Дитина повинна описати 
місцезнаходження Су-джок м’ячика за допомогою прийменників.  

В процесі використання Су-джок терапії ми використовуємо такі 
методи і прийоми: взаємодія з казковими персонажами: дітям 
пропонують погратися в казку, використовуючи Су-джок; словесні 
прийоми: потішки, забавлянки, вірші, запитання, казки, загадки; ігрові 
прийоми: гра, ігрові вправи; наочні прийоми: ілюстрації, 
відеоматеріали, схеми; практичні дії: масаж рук, стоп [4]. 

Результатом використання елементів Су-джок терапії мають 
бути: стимуляція мовленнєвих зон кори головного мозку; розвиток 
координації руху та дрібної моторики; розвиток довільної поведінки, 
уваги мови і других процесів, необхідних для повноцінної учбової 
діяльності та розвитку дитини.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином 
Су-джок терапія – це високоефективний, доступним і абсолютно 
безпечний метод роботи вихователя з дітьми. Елементи Су-джок 
терапії, які ми використовую в роботі з дітьми показали позитивну 
динаміку у корекції мовленнєвих розладів.  
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У статті розглядається один із засобів патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку – ознайомлення з рідним містом, описуються ефективні методи 
роботи з дітьми, види діяльності з даної теми. 
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Базовим етапом формування у дітей любові до Батьківщини 

необхідно вважати накопичення ними соціального досвіду життя в 
своєму місті (селі, селищі). У цьому зв’язку величезного значення 
набуває ознайомлення дошкільнят з історичними, національними, 
географічними, природничо-екологічними особливостями рідного 
регіону. Краєзнавчий підхід в освітній діяльності дошкільнят дає 
можливість гуманізувати виховний процес, вибрати освітній маршрут 
для вихованців не лише в інформаційно-просвітницькому контексті, 
але й в емоційному плані. Ознайомитись з рідним містом, його 
визначними місцями, дитина вчиться усвідомлювати себе особистістю, 
яка живе в певний проміжок часу, в певних етнокультурних умовах і в 
той же час долучатися до багатств національної та світової культури. 

Концептуальні засади національної освіти, форми і методи 
вивчення навколишнього середовища сформулювали Г. Гринько, 
К. Дубняк, Д. Зайцев, В. Затонський, Л. Миловидов, П. Мостовий, 
О. Музиченко, Я. Ряппо, М. Скрипник, Я. Чепіга та ін. Виховання у 
дітей любові до рідного краю у педагогічній теорії та практиці 
досліджують Т. Бондаренко, Т. Завгородня, І. Зайченко, С. Золотухіна, 
Л. Потапова, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, М. Чепіль та ін.  

Мета статті – розглянути ознайомлення з рідним містом як один 
із засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку, описати 
ефективні методи роботи з дітьми, види діяльності з даної теми. 

http://4ua.co.ua/pedagogics/tb3ac69b4c43a89521206d37_0.html
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Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її 
багатства, оберігати честь і славу людина не може бути громадянином. 
Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве 
ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, 
матеріальних і духовних надбань суспільства [1]. Склалася думка, що 
шлях до виховання любові до Батьківщини формується за логікою «від 
близького до далекого» – від любові до батьків (точніше рідного дому), 
до дитячого садка, до вулиці, міста, любов до рідної країни. Необхідно 
замислитися, чи дійсно цей «територіальний підхід» ефективний у 
вихованні такого складного та багатогранного соціального почуття, як 
любов до Батьківщини. Очевидно, справа не у розширенні «території», 
а в тому, щоб створити умови для вирішення завдань патріотичного 
виховання, для формування у дітей почуттів і ставлень, що складають 
зрештою патріотизм: приязнь, вірність, почуття власності та 
усвідомлення того, що ти свій, ти потрібен.  

Під час виховання у дітей дошкільного віку любові до 
Батьківщини потрібно розпочинати виховувати любов до рідного 
міста. Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним 
містом можливий лише за умови їх активної взаємодії з оточуючим 
світом емоційно-практичним шляхом, тобто через гру, предметну 
діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності, 
властиві дошкільному віку. 

Необхідно зазначити, що патріотичне виховання дошкільнят на 
краєзнавчому матеріалі ґрунтується на таких засадах: ознайомлення 
дошкільнят з рідним містом повинно природно «входити» в цілісний 
освітній процес, що будується на фоні краєзнавчого матеріалу; 
введення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми з врахуванням 
принципу поступового переходу від більш близького дитині, 
особистісно значущого, до більш віддаленого від дитини – культурно-
історичних фактів; формування особистісного ставлення до фактів, 
подій, явищ у житті міста, створення умов для активного залучення 
дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної значущості для 
них того, що відбувається навкруги; розвиток музейної педагогіки, що 
надає можливість дитині налагодити діалог з культурним надбанням 
минувшини та сьогодення; здійснення діяльнісного підходу до 
залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста, тобто 
вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити 
свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, 
придумування оповідань, виготовлення поробок, придумування 
загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення екскурсій, участь 
у благоустрої території, охороні природи і т. п.); залучення дітей до 
участі в міських святах з тим, щоб вони могли долучитися до 
атмосфери загальної радості та піднесеного настрою, познайомитися із 



120 

жителями рідного міста – носіями соціокультурних традицій в 
народних ремеслах, танцях, піснях. 

Підвищенню ефективності ознайомлення дошкільників з рідним 
містом сприяє створення відповідного розвивального середовища в 
групі та закладі дошкільної освіти, яке б сприяло розвитку особистості 
дитини на основі народної культури з опорою на краєзнавчий матеріал 
(міні-музей народного побуту, предмети народного ужиткового 
мистецтва, фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити 
потребу в пізнанні його за законами добра та краси. 

Ознайомлення дошкільнят із рідним містом може стати тією 
основою, навколо якої інтегруються всі види дитячої діяльності. 
Одним із варіантів реалізації принципу інтеграції в роботі з 
дошкільнятами є організація педагогічного процесу на основі 
тематичного планування. Такий підхід дає можливість бачити різні 
аспекти явищ: соціальні, морально-етичні, природні, художньо-етичні 
та ін. Крім того, «занурення» в ту або іншу тему, яку одночасно 
вивчають діти різного віку, дозволяє об’єднати їх спільними 
почуттями, переживаннями при проведенні спільних свят, вечорів 
відпочинку, виставок. При цьому старші можуть поділитися з 
меншими досвідом, підготувати матеріали, необхідні для власної 
діяльності та для малят, виготовити подарунки малятам [5]. 

Дуже ефективною формою може стати і такий вид діяльності як 
дитячі «погостини», коли старші діти готують для менших концерт, 
виставу тощо і запрошують менших до себе в гості. Малята також 
готують невеликий концерт для старших і йдуть в групу, де 
перебувають діти старшого дошкільного віку. Вихователі в кінці 
організовують спільні ігри дітей. Так створюється дитяче 
співтовариство. 

Загальновідомо, що досить складним в роботі з ознайомлення з 
рідним містом, особливо з його історією та визначними місцями, є 
складання розповіді для дошкільнят. При цьому необхідно пам’ятати 
наступне. Супроводжувати розповідь наочними матеріалами: 
фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін. 
Звертатись до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати 
увагу, викликати бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про 
щось здогадатися, запитати. Спонукати мислення дітей проблемними 
запитаннями: «Як видумаєте, чому саме на цьому місці люди вирішили 
побудувати місто? Звідки така назва? Що вона може означати?». Не 
називати дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу. 
Використовувати такі вирази: «Це було дуже давно, коли ваші бабусі 
та дідусі були такими ж маленькими, як ви» або «Це було дуже давно, 
коли ваших мам, тат, бабусь та дідусів ще не було на світі». 
Використовувати доступну дітям лексику, пояснювати значення 
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незнайомих слів, не вживати спеціальної термінології, не 
перевантажувати розповідь складними граматичними конструкціями. 

Можливі наступні тематичні блоки роботи вихователя з дітьми з 
ознайомлення з рідним містом: 

1. Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей? 
2. Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований 

мій дитячий садок? Вулиці нашого міста. 
3. Визначні місця нашого міста. Пам’ятники, будівлі, музеї, 

театри. 
4. Праця дорослих. Підприємства нашого міста. Чим прославлене 

місто. 
5. Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони пов’язані 

з історією та працею людей в нашому місті. 
6. Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, 

школи, підприємства. Чому? Які люди прославили наш край? 
7. Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці 

міста. Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої 
розташоване місто. Які корисні копалини є в нашому краї, місті. 

8. Культура рідного міста. Які музеї, театри, бібліотеки є в місті. 
Навчальні заклади, школи, дитячі садки. 

9. Культура поведінки в рідному місті. Як поводити себе на 
вулиці, в транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських 
святах. 

10. Відпочинок у нашому місті. Де люблять відпочивати жителі 
рідного міста. Які є традиції, свята. День міста. 

Тематичні блоки можуть інтегруватися з будь-яким етапом 
пізнання дитиною рідного міста, збагачуючи життєвий досвід дитини. 
Кожен момент ознайомлення дошкільнят з рідним містом повинен 
бути пронизаний вихованням поваги до людини-трудівника, захисника 
міста, гідного громадянина. Завдання залучення дітей до життя міста, 
його історії, культури, природи найбільш ефективно вирішується тоді, 
коли на заняттях встановлюється зв’язок поколінь та пізнання 
найближчого оточення обов’язково пов’язується з культурними 
традиціями минулого. 

Уявлення про малу батьківщину є змістовною основою для 
здійснення різноманітної дитячої діяльності. Тому даний зміст може 
успішно інтегруватися практично з усіма освітніми напрямками. 
Інтеграція краєзнавчого змісту з іншими розділами полягає в 
наступному: 

а) участь дітей у цільових прогулянках, екскурсіях по місту, яка 
забезпечує необхідну рухову активність і сприяє зберіганню та 
зміцненню здоров’я дошкільнят; 
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б) обговорення з дітьми правил безпечної поведінки в місті, 
наприклад, «Як правильно переходити дорогу», «Що можна й чого не 
можна робити на вулицях»; 

в) участь у спільній з вихователем праці на ділянці дитячого 
садка: посильне прибирання ділянки після листопаду, підгодівля 
птахів, що живуть в місті; 

г) розвиток естетичного сприйняття і суджень у процесі читання 
творів художньої літератури про малу батьківщину, накопичення 
досвіду участі в розмовах, бесідах про події, які відбуваються в 
рідному місті, про визначні пам’ятки рідного міста, участь у 
вигадуванні казок та історій про малу батьківщину; 

ґ) розгляд дидактичних картинок, ілюстрацій, які відображають 
ставлення людей до малої батьківщини: висаджування дерев і квітів у 
місті, покладання квітів до меморіалів воїнів, прикрашання міста до 
свят та інше; 

д) участь у проектній діяльності, продуктом якої є журнали чи 
газети про малу батьківщину, створення карт міста, складання 
маршрутів екскурсій і прогулянок по місту; колекціонування картинок, 
листівок, символів, значків; 

е) обговорення і складання оповідань про професії батьків; 
є) участь з батьками та вихователями в соціально-значущих 

подіях, що відбуваються в місті (вшанування ветеранів, соціальні акції 
та інше) [3, с.4]. 

Використання краєзнавчого матеріалу в педагогічній діяльності з 
дітьми дошкільного віку дає можливість вирішувати завдання 
патріотичного виховання: формувати любов до рідного міста, інтерес 
до минулого і теперішнього краю, виховувати почуття гордості за своїх 
земляків, відповідальності, гідності, самоповаги, розвивати бережливе 
ставлення до міста (визначні місця, природа, культура), формувати 
вміння орієнтуватися в найближчому природному та культурному 
оточенні та відображати це в своїй діяльності [5]. 

Ефективність патріотичного виховання досягається тоді, коли 
педагогічна діяльність характеризується цілісністю і включає відбір 
краєзнавчого змісту в відповідності з метою розвитку дитини, її 
віковим особливостям та інтересам; збагачення розвивального 
середовища матеріалами про рідне місто (дидактичні ігри, посібники, 
предмети мистецтва, продукти дитячої творчості та інше), 
узгодженість тематики занять з ознайомлення з рідним містом з 
тематикою інших занять, з іграми дітей, створення умов для 
самостійної та спільної з дорослими роботи з краєзнавчим матеріалом; 
забезпечення соціально-емоційного благополуччя дитини, діагностика 
змін в її розвитку. 
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Ключові слова: еколого-педагогічна робота, екологічне виховання, 
екологічна культура, сучасний заклад освіти, технологія формування екологічної 
культури. 

 
Актуальність дослідження. Пошук людством шляхів духовного 

відродження та гармонії у стосунках з природою значно актуалізує 
проблему формування екологічної культури особистості й суспільства. 
Це особливо важливо в наш час, коли вирішення екологічних питань 
неможливе без світоглядних позицій, переоцінки діяльності людей по 
відношенню до природи. Сьогодні має стверджуватися «екологічне, 
етичне та естетичне виховання й формування високої гуманістичної 
культури особистості, здатності протидіяти проявам бездуховності» [1]. 

Завдання дбайливого ставлення до природи означені в 
Конституції України. Основний закон проголошує: «Кожен 
зобов’язаний не заподіювати шкоди природі» [3, с. 38]. Велика увага 
надається цьому питанню в державних законодавчих актах, які 
стосуються освіти, зокрема дошкільної її ланки. У Державній 
національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» йдеться про те, 
що необхідно «формувати екологічну культуру людини в гармонії її 
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відносин з природою» [1, с. 16]. Закон України «Про дошкільну освіту» 
одним із завдань дошкільної освіти визначає «виховання морально-
естетичного ставлення до навколишнього світу, явищ живої і неживої 
природи» [2, с. 3]. У Концепції дошкільного виховання в Україні 
зазначено, що «природа рідного краю є основою матеріальної і 
духовної культури народу... Дитяче чутливе сприймання природи як 
живого організму, зустріч з її таємницями, прагнення осягнути їх 
породжує любов до природи, екологічне світобачення» [4, с. 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
проблеми екологічної освіти та екологічного виховання досліджували 
такі педагоги, як А. Волкова, Н. Горопаха, О. Захлєбний, І. Звєрев, 
Н. Кот, О. Кудрявцева, Н. Лисенко, В. Маршицька, С. Ніколаєва, 
З. Плохій, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, Н. Рижова, І. Суравєгіна, 
Н. Яришева та інші. Можливість і успішність формування початкових 
екологічних уявлень у дітей дошкільного віку доведено численними 
психологічними й педагогічними дослідженнями Я. А. Коменського, 
Й. Г. Песталоцці, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, С. Русової, Л. Міщик, 
С. Ніколаєвої, П. Саморукова, О. Терентьєва, І. Хайдурова та ін.. 

Мета: характеристика особливостей формування екологічної 
культури в умовах сучасного ЗДО.  

Виклад основного матеріалу. У науці не існує єдиної думки 
щодо самого поняття «екологічна культура». В аналізованих 
висловлюваннях дослідників існують схожі складові, посилаючись на 
які можна констатувати, що «екологічна культура» в широкому 
розумінні є невід’ємною частиною світової культури й заснована на 
«благоговійних», високогуманних взаємовідносинах людини з 
природою, яка сприймається як жива істота, як суб’єкт навколишнього 
світу. Під «екологічною культурою» ми розуміємо частину духовної 
культури, яка являє собою інтегративну якість особистості, що втілює 
духовно-моральні цінності й визначає екологічно-моральні вчинки, 
спрямовані на збереження життя в усіх його проявах та на створення 
краси природного середовища [7]. 

Екологічне виховання дошкільників, безперечно, починається з 
формування екологічної культури педагогів. С. Ніколаєва [6, с. 294-
308], розкриваючи основні положення розробленої нею педагогічної 
технології екологічної освіти, наголошує, що впровадження її у 
практику роботи дошкільних закладів повинне здійснюватися 
одночасно на двох рівнях: організаційно-методичному і навчально-
виховному. Організаційно-методичний рівень спрямований на 
формування екологічної культури дорослих, які мають здійснювати 
екологічну освіту дошкільнят, та на створення у дошкільному закладі 
умов для ефективної реалізації визначених завдань екологічного 
виховання у навчально-виховній роботі з дітьми. 
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Досягти успіху у процесі формування екологічної культури 
можливо за умови чітко визначеної організації еколого-педагогічної 
роботи в ЗДО. Для досягнення мети нами було створено студію 
«Еколого-розвивальне виховання і навчання дошкільників» на базі 
закладу дошкільної освіти «Росинка» міста Горішні Плавні. Набутий 
досвід роботи студії дозволяє констатувати, що формування екологічної 
культури педагогів відбувається за алгоритмом, який налічує такі 
етапи: 

‒ ознайомлення та засвоєння змісту і методів екологічного 
виховання дітей (вибір програми екологічної освіти, виявлення 
особливостей використання традиційних методів роботи); 

‒ ознайомлення з науково-обґрунтованими технологіями 
еколого-педагогічної роботи з дітьми різного віку (в межах визначеного 
змісту, знайомих методів та прийомів, створення у ЗДО розвивального 
екологічного середовища); 

‒ творче опрацювання та усвідомлення технологій еколого-
педагогічної роботи з дітьми різного віку (знаходження власних шляхів 
реалізації еколого-педагогічної роботи, розробка власних способів 
реалізації визначеного змісту роботи, апробація нових нетрадиційних 
форм, методів, прийомів екологічного виховання). 

З огляду на головне завдання Базового компоненту дошкільної 
освіти сфери «Природа», яке полягає у: вихованні емоційно-
позитивного сприйняття природного довкілля, поданні доступних 
знань про живу і неживу природу, організації практичної діяльності 
дітей, комплексного підходу, нами було забезпечено оптимальні умови 
для розвитку активності дітей, стимулювання їхньої самостійності, 
творчості. Основним засобом було обрано творчо-розвивальні 
технології екологічного спрямування. 

Вибір освітньої технології передбачає вибір стратегії, 
пріоритетів, системи взаємодії та форм роботи педагога з дитиною. 
Нами широко використовувалися ранкові зустрічі за програмою 
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», які позитивно налаштовують 
дітей на перебування в ЗДО, готують до різних видів діяльності. 

Важливе місце у організації еколого-педагогічної роботи з дітьми 
різного віку займає ігрова діяльність, спостереження та організація 
пошуково-дослідницької діяльності. Дослідницька робота розвиває 
пізнавальний інтерес дитини, її мислення, комунікативні здібності. 

Запроваджені нами у роботу з дітьми екологічні проекти 
надавали можливість перетворювати репродуктивну діяльність на 
творчу, сприяли формуванню у дітей старшого дошкільного віку 
уміння вести пошук на теоретичному рівні та забезпечували 
оволодіння найпростішими дослідницькими уміннями. Серед 
екологічних проектів реалізованих у ЗДО «Росинка» можна назвати: 
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«Моє дерево», «Тварини в історії моєї сім’ї», «Книга скарг природи», 
«В лісі» та інші. 

Уявлення про біосферу, поняття «здоров’я», «життя», «смерть» 
формувалися у процесі реалізації технології ТРВЗ. На особливу увагу 
заслуговує система ігор ТРВЗ, яка складається з декількох блоків: ігри 
на пізнання і класифікацію об’єктів оточуючого світу, розуміння 
єдності всіх його складових, законів його розвитку, наприклад, «Що 
спільного?», «Риби-птахи-звірі», «Літає, плаває, бігає»; ігри на 
розвиток чуттєвого сприйняття, серед яких: «Впізнай за смаком», «Світ 
звуків» та інші; ігри, які сприяють формуванню основ екологічного 
самопізнання: «Добре-погано», «Що буде, якщо»; ігри на розвиток 
навичок аналізу ситуацій через цілеспрямоване звуження поля пошуку, 
зокрема гра «Так-ні». 

Важливе місце в системі нагромадження кожною дитиною 
власного досвіду екологічно-доцільної взаємодії з природою 
відводиться створенню екологічної стежини й організації роботи на 
ній. Як об’єкти нами були обрані різні дерева, рослинність клумб, 
мурашник, город та інші. 

Важливим елементом формування екологічної культури 
дошкільників є створення розвивального середовища, яке сприяє 
вільному спілкуванню з природою, забезпечує умов для власних 
відкриттів дошкільників. Прикладом такого розвивального середовища 
є екологічний міні-музей. Нами були створені міні-музеї «Лікарські 
рослини», «Квітковий дивограй», «Чудо-дерево». 

Вдалим результатом пошуку нестандартних форм взаємодії 
педагога і дитини став лепбук. Цей дидактичний інструмент допомагає 
створювати умови для цілеспрямованого і самостійного усвідомлення 
нового матеріалу. Нами було створено лепбуки «Осінь-чарівниця», 
«Підводне царство», «Пори року» та інші. 

Важливою складовою еколого-педагогічної роботи є співпраця з 
батьками. Співпраця з батьками передбачала використання як 
традиційних так і нетрадиційних форм роботи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результатом 
еколого-педагогічної роботи ЗДО «Росинка є вироблення кожним 
педагогом власної позиції щодо екологічного виховання дітей 
дошкільного віку в цілому та формування екологічної культури 
зокрема. На подальшу розробку та апробацію заслуговують окремі 
технології формування екологічної культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО 
 
У статті розглядається питання впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у сучасному закладі дошкільної освіти. Висвітлюються 
особливості використання мультиплікаційних фільмів, мультимедійних 
презентацій та комп’ютерних ігор з дітьми дошкільного віку. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мультиплікаційний 
фільм, мультимедійна презентація, комп’ютерні ігри, діти дошкільного віку. 

 

Постановка проблеми. Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у сучасних закладах дошкільної освіти це 
одна з найновіших та найактуальніших проблем педагогіки, що 
вимагає її детального вивчення та наукового обґрунтування. Українські 
дослідники (Т. Денисова, Л. Зімнухова, С. Іванова, М. Каратаєва, 
Н. Кириченко, О. Кореганова, Г. Лаврентьєва, Т. Поніманська та ін.) 
висвітлювали не лише питання застосування мультимедійних 
технологій у процесі навчання дітей дошкільного віку, але і 
можливості формування комп’ютерної грамотності у дітей, санітарно-
гігієнічні й ергономічні вимоги до розвивальних комп’ютерних 
програм, особливості проведення занять з використанням 
комп’ютерної техніки. Учені наголошують на можливості вже в 
дошкільному періоді розвитку дитини оволодіти комп’ютерними 
технологіями за умови, правильно організованого навчання.  

Аналіз останніх досліджень. Висвітленню питання щодо 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі дитячого садка приділяється увага фахових видань. 
Так, у часопису «Дитячий садок» з 2006 року започатковано рубрику 
«Комп’ютер – освітянам», де періодично висвітлюються питання 
вивчення і впровадження ІКТ в навчально-виховний процес 
дошкільних установ. Заслуговує на увагу освітян дошкілля спецвипуск 

http://sandavak.narod.ru/stud_stat/%0blyatambur.pdf
http://sandavak.narod.ru/stud_stat/%0blyatambur.pdf
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цього видання «Інформаційні технології в освіті для всіх» (№3 (579), 
с. 2–39), у якому науковці і практики опублікували статті з різних 
напрямів використання ІКТ в дошкільній освіті. Журнал «Дошкільне 
виховання» також здійснює публікацію статей науковців і практиків з 
даної проблеми. Так, у статті «Комп’ютер навчає, розвиває, розважає» 
кандидат психологічних наук Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання АПН України Галина Лаврентьєва надає рекомендації 
працівникам дошкільної освіти з використання електронних засобів в 
освітньому процесі [4]; завідувачка сектору дошкільної освіти 
Хмельницького ОІППО Марина Каратаєва у статті «Інтернет-
технології у методичній роботі» ділиться досвідом організації і 
проведення не досить звичного для педагогів заходу – науково-
педагогічної конференції в Інтернет-режимі [3]. Ця інформаційно-
комунікаційна технологія дозволяє здійснювати ефективну методичну 
роботу на місцях, без виїздів, відряджень та масових зібрань освітян-
дошкільників. Стаття кандидата педагогічних наук, старшого 
викладача кафедри педмайстерності і практичної психології 
Севастопольського міського гуманітарного університету Ольги 
Червинської «Інформаційні технології – в освітній процес» висвітлює 
шляхи впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес 
дошкільної установи за двома головними лініями: інформатизація 
методичної роботи і комп’ютеризація начально-розвивальної роботи з 
дітьми [7]. 

Метою статті є висвітлення особливостей використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних закладах 
дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Система сучасної дошкільної 
освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в 
освітній процес. Інформаційно-комунікаційні технології покликані 
стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно 
підвищувати його ефективність. Важливо відзначити, що 
інформаційно-комунікаційні технології можна успішно 
використовувати як в освітній діяльності вихователів, так і в 
управлінській, методичній роботі, роботі практичного психолога, 
вихователя-логопеда, старшої медичної сестри.  

Інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ) це сукупність 
програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а 
також способів та новаторських методів їхнього застосування для 
забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього 
процесу [6, с. 37]. У перекладі з англійської мови (Information and 
communication technologies) означає інформаційні та комунікаційні 
технології, що вміщують у собі всі новітні технології навколо нас – 
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мобільні телефони, планшети, плеєри, цифрові камери, комп’ютери, 
ноутбуки та ін. 

Необхідність застосування ІКТ в дошкільній освіті, насамперед 
для формування пізнавальної компетентності дошкільників, також 
зумовлена складністю об’єктів вивчення (скажімо, певних явищ 
довкілля), які неможливо продемонструвати лише вербальними 
засобами і за допомогою одиничного зображення. ІКТ дають змогу 
«вийти» за межі навчального середовища на занятті; зробити видимим 
те, що неможливо побачити неозброєним оком, імітувати будь-які 
ситуації і процеси в довкіллі.  

Коротко зупинимося на особливостях робити з дітьми з 
використанням ІКТ. Одним із основних форм роботи з дітьми є 
використання мультиплікаційних фільмів. Вони з одного боку дають 
можливість відволікти чимось дитину, а з іншого – виконують 
неабияку виховну, пізнавальну і розвивальну функцію. Фахівці 
виокремлюють кілька принципів дії механізму формування у дітей 
соціальних установок i цінностей під впливом мультиплікаційних 
фільмів, зокрема: інформування – підвищення обізнаності дітей про 
довкілля, формування первинних уявлень про добро i зло, еталони 
хорошої i поганої поведінки; ідентифікація – засвоєння соціальних 
установок i цінностей шляхом зіставлення себе з персонажами 
мультфільмів; імітація – копіювання поведінки, наслідування героїв 
мультфільмів [1, с.17].  

Виділяють декілька етапів роботи з мультфільмом:  
‒ підготовчий етап передбачає введення дітей у сюжетну лінію. 

Готуючи дітей до перегляду, варто провести коротку бесіду 
відповідного змісту i лексичну роботу, зокрема ознайомити їх з новими 
словами.  

‒ переглядовий етап – безпосередній перегляд мультфільму, що 
триває до 15 хв. та короткий словесний опис змісту або бесіду за 
змістом – до 5 хв. 

‒ рефлексивний етап, метою якого є активізація мовлення на 
фоні максимальної «включеності» кожної дитини в сюжет.  

Також, у своїй роботі вихователі можуть використовувати 
мультимедійні презентації – набір кольорових слайдів, оформлених 
засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття 
певної теми [1, с. 21]. 

Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і 
розвиваючий матеріал як систему яскравих опорних образів, 
наповнених вичерпною структурованою інформацією в 
алгоритмічному порядку. В цьому випадку задіються різні канали 
сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не лише у 
фактографічному, але і в асоціативному виді в пам’ять дітей. Подача 
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матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, 
вивільняє ресурси здоров’я дітей [1, с. 21]. 

Ще однією цікавою і захопливою для дітей формою роботи є 
комп’ютерна гра. Комп’ютерні ігри вчать дітей переборювати 
труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки 
комп’ютеру стає ефективним навчання цілеспрямованості, 
плануванню, контролю і оцінки результатів самостійної діяльності 
дитини, через сполучення ігрових і не ігрових моментів. Дитина 
входить у сюжет ігор, засвоює правила, відповідно діє і прагне 
досягнення результатів. Таким чином, комп’ютер допомагає розвити не 
тільки інтелектуальні здібності дитини, але й виховати вольові якості, 
такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, 
спонукає дитину до співпереживання, допомоги героям ігор тощо, 
збагачуючи тим самим його ставлення до навколишнього світу.  

У своїй роботі вихователі найчастіше використовують такі 
комп’ютерні ігри [2]: 

‒ розвивальні комп’ютерні ігри, спрямовані на формування та 
розвиток у дітей загальних розумових здібностей, пам’яті, мислення, 
уваги; 

‒ навчальні комп’ютерні ігри, які безпосередньо пов’язані з 
формуванням початкових математичних понять та уявлень орієнтації 
на площині, із навчанням грамоти, читанням, з основами 
систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять; 

‒ комп’ютерні діагностуючі ігри, що допомагають педагогам 
виявити рівень знань дітей;  

‒ навчальні програми, що сприяють засвоєнню дітьми букв, 
розвивають навички читання, елементарні математичні уявлення тощо; 

‒ розвивальні програми, що сприяють пізнавальному розвитку 
дошкільників і спонукають їх до самостійних творчих ігор; 

‒ діагностичні ігри, призначені для виявлення в дітей розумових 
здібностей, пам’яті, уваги тощо; застосовуються для розв’язування 
специфічних задач, зокрема в дошкільній корекційній педагогіці.  

Для дітей дошкільного віку існує чимало навчальних 
комп’ютерних програм для навчання читання, рахування, 
математичного мислення та для загального розвитку дітей (розвиток 
уяви, уваги, мислення, логіки). Це такі програми як: «Десять 
мавпочок», «Вчимось рахувати», «Пласкі фігури», «Об’ємні фігури» та 
інші. Такі ігри формують у дітей навички з математики, логічного 
читання та письма, розвивають мислення, увагу, уяву та ін. Для 
ознайомлення можна скористатися іграми з дитячих розвиваючих 
сайтів таких як: дитячий портал «Сонечко», «Дитячий світ», «Дитяча 
ігрова кімната», «Мой ВАВУСОМ», «Розвиваючі ігри». Корисними 
будуть ігри на основі казкових сюжетів. Наприклад, гра «Математика з 
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Алладіном» допоможе розвинути кмітливість та зорову пам’ять, «Алі-
Баба та сорок розбійників» – спритність, кмітливість, просторове 
мислення. Програма «FrediFish» сприяє розвитку нестандартного 
мислення та вміння приймати рішення. Є програми, що розвивають 
пам’ять та увагу. Програма «Арт-студія» вчить основам малювання, «В 
гостині в матусі Гусині» – читанню, логічному мисленню [1, с.24]. 

Висновки. Інформаційно-комунікаційні технології можуть стати 
потужним технічним засобом навчання дітей дошкільного віку. 
Використання ІКТ дозволить розширити можливості педагога, 
створити базу для залучення дітей до комп’ютерних навчальних 
програм. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, 
сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби 
заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп’ютерів, 
мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів 
використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації 
навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення 
благополучного дошкільного емоційного фону. Використання 
мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі 
інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку 
таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває 
почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, 
емоційному та моральному розвитку дітей.  

Список використаних джерел: 
1. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у 

роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та 
громадськістю : тематичний збірник праць / упоряд.: А. А. Волосюк; за заг. 
редакцією Л. А. Шишолік. Рівне : РОІППО, 2015. 85 с. 

2. Зімнухова Л. О. Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі ДНЗ. Херсон, 
2012. 179 с. 

3. Каратаєва М. Інтеренет-технології у методичній роботі. Дошкільне виховання. 
2010. №8. С. 8–9. 

4. Лавреньєва Г. П. Комп’ютер навчає, розвиває, розважає. Дошкільне виховання. 
2009. №10. С. 8–9. 

5. Марковська Т. В. Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної 
освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. №1. С. 29–32. 

6. Цимбалюк О. Л. Використання ІКТ у дошкільних навчальних закладах. 
Педагогічний пошук. 2013. №3. С. 36–41. 

7. Червинська О. Інформаційні технології – в освітній процес. Дошкільне 
виховання. 2011. №1. С. 12–13. 



132 

УДК 373.2.035:172.15]:394.3(477) 

Пашигар М. С. 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 

ВИХОВНІ ДОМІНАНТИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІГОР 
У статті розглянуто погляди педагогів минулого і сучасності щодо 

розкриття виховного потенціалу української народної гри як засобу виховання 
дошкільника в сучасних умовах, формування його національно-патріотичних 
почуттів. 
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виховання, дошкільник, діти дошкільного віку, національно-патріотичні почуття. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині в умовах 

зовнішніх загроз і внутрішніх викликів питання національно-
патріотичного виховання дітей та молоді в Україні набуло особливої 
актуальності. Згідно з Конституцією України, законами України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту» та Концепцією національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 роки, одним із 
пріоритетних завдань освіти є національно-патріотичне патріотичне 
виховання молодого покоління. Важливим має бути національна 
спрямованість дошкільної освіти, що містить в собі органічне 
поєднання національної історії, звичаїв та традицій, зі збереженням та 
збагаченням культури українського народу [1, с. 3]. Погоджуємося з 
думкою С. Русової, що «міцнішою нацією в наші часи виявляє себе та, 
яка краще інших вичерпала в своєму вихованні глибокі національні 
скарби» [10, с. 62-67]. 

Одним із найперспективніших шляхів ознайомлення дітей 
дошкільного віку з рідною країною, озброєння їх необхідними 
знаннями про історію народу, виховання любові до Батьківщини є 
впровадження у освітній процес закладу дошкільної освіти активних 
форм і методів навчання. Навчати по-новому набагато складніше, 
проте й дуже важливо. Активні методи навчання, серед яких провідну 
роль покликані відіграти українські народні ігри, дають змогу 
виховувати дошкільників у дусі патріотизму, любові до Батьківщини та 
свого народу шляхом залучення малюків до інтенсивної пізнавальної 
діяльності. На жаль, цей метод ще не знайшов гідного місця в закладах 
дошкільної освіти (значною мірою через брак потрібних методичних 
посібників і рекомендацій щодо їх організації та проведення).  

Аналіз попередніх досліджень. Українській народній грі завжди 
відводилося почесне місце у виховному процесі, її вважають цінним 
надбанням народу, елементом національної культури, що поліпшує 
побут дітей, урізноманітнює дозвілля, збагачує знання дітей про рідну 
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країну і виховує любов до неї. Дитячі ігри та забави постійно 
привертали до себе увагу педагогів, психологів, мислителів і науковців 
упродовж усієї історії людства. Народні ігри як засіб виховання і 
навчання дітей високо поціновували Є. Водовозова, С. Русова, 
В. Сухомлинський, Є. Тихеєва, О. Усова, К. Ушинський та ін. Ігри 
національного характеру та патріотично зорієнтовані підходи до 
оцінки ігрової діяльності висвітлювали В. Верховинець, Г. Ващенко, 
М. Грушевський, В. Скуратівський, М. Стельмахович, Є Сявавко, 
В. Цимбалюк тощо. У сучасній педагогічній науці методичні аспекти 
використання народних ігор в освітньому процесі розробляють І. Бех, 
Л. Березівська, А. Богуш, Е. Вільчковський, О. Ковальчук, Н. Лисенко, 
О. Яловська та інші знані науковці.  

Мета статті полягає у здійсненні аналізу та узагальненні 
поглядів педагогів минулого і сучасності в аспекті розкриття 
виховного потенціалу української народної гри як засобу виховання 
особистості дошкільника в сучасних умовах, формування його 
національно-патріотичних почуттів. 

Виклад основного матеріалу. Українська народна гра – це 
природний супутник життя дитини, джерело радісних емоцій. 
Українська народна гра є традиційним засобом навчання дітей 
дошкільного віку, бо має багатовікову історію, яка збереглася і дійшла 
до наших днів, передаючись із покоління в покоління [14, с. 7-20]. У 
ній добре відображено спосіб життя українців, їхній побут, уявлення 
про честь, мужність, бажання володіти швидкістю, силою, 
витривалістю, проявляти витримку, винахідливість, волю та прагнення 
до перемоги [14, с. 7-8]. 

Головна мета української народної гри – це набуття соціального 
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 
формування рис громадянина Української держави, розвиненої 
духовності, культури. Запорукою ефективного використання 
українських народних ігор є органічне поєднання системи принципів 
національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка 
забезпечує досягнення відповідних результатів – органічно засвоєні 
знання про рідну країну, загальнолюдські цінності, виховання любові 
та поваги до Батьківщини. На нашу думку, дуже цінними є погляди 
педагогів минулого про виховне та освітнє значення української 
народної гри. Тому зупинимося детальніше на їх аналізі.  

К. Ушинський вказував, що українська народна гра має яскраво 
виражену педагогічну спрямованість, бо містить у собі доступні форми 
навчання, спонукає дітей до ігрових дій і спілкування з дорослими, при 
цьому не є порожньою забавою, вона має зміст життя дитини, сліди 
якого залишаються в пам’яті глибше ніж сліди реального життя, яке 
важко зрозуміти через його складність [1, с. 165]. 



134 

С. Русова стверджувала, що українська народна гра є соціальним 
життям кожної дитини, природною школою патріотичного виховання. 
Педагог минулого чітко зазначала, що вона віддзеркалює традиції не 
лише родини, а й всієї Батьківщини, несе в собі спадщину духовної 
культури, допомагає підняти самосвідомість, задовольняє національне 
почуття, «дає розумові гнучкість, розвиває увагу й самостримання… 
Гра не є пустотливість, вона має велике і глибоке значення, це є ядро 
усього внутрішнього переживання дитини» [10, с. 62-66]. 

Аналізуючи походження української народної гри С. Русова 
визначала, що вона є важливою частиною загальнонародної культури, 
історично випробуваною унікальною формою збереження народних 
традицій, а їх основним змістовим компонентом є здобутки духовної 
культури, народні ідеали та цінності, які передаються дітям [10, 
с. 62-66]. 

На думку видатного педагога, музикознавця, етнографа і 
композитора В. Верховинця, застосування українських народних ігор 
в освітньому процесі має виняткове значення для національно-
патріотичного виховання дітей, допомагає всебічно розвивати, 
спрямовувати у бажане русло формування дитячого світогляду. Він 
наголошував, що «гра є наймилішою хвилиною, котрої потрібно 
дитині для всебічного виховання її молоденького тіла, розуму та її 
індивідуальних здібностей» [3, с. 5]. Педагог переконував, що завдяки 
українським народним іграм «можна виховати у дитини всі 
властивості, котрі ми шануємо у людей і котрі нам хотілося б 
прищепити малечі. Гра є наймиліша хвилинка, котрої потрібно дитині 
для всебічного виховання її молоденького тіла, розуму та її 
індивідуальних здібностей» [3, с. 144, 181]. 

Тому, працюючи над репертуарно-методичним посібником 
«Весняночка», він поставив конкретні завдання: «виховання фізично 
здорового, етично стійкого, інтелектуально розвинутого майбутнього 
члена суспільства» [3, с. 5], формування його національної культури. 
Вирішенню цих завдань сприяє синкретична природа української 
народної гри. У ній В. Верховинець органічно поєднав елементи 
музичного, хореографічного і драматичного мистецтва та на 
сторінках збірки обґрунтував педагогічну доцільність їх 
комплексного використання. До збірки увійшли сто п’ятдесят шість 
рухливих музичних ігор. Серед них – дев’ять народних ігор, 
етнографічний запис яких зробив сам В. Верховинець. Більшість ігор 
він створив на основі українського фольклорного матеріалу: двадцять 
ігор, автором яких є сам педагог, створені в дусі народних 
традицій [3, с. 144, 181]. 

Відомий педагог Г. Ващенко ігровій діяльності надавав 
важливого виховного значення, він вказував, що саме в українських 
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народних іграх виникають переживання, які глибоко западають в душу 
дитини, стають нерозривною частиною її особистості, органічно 
зв’язують її з оточенням, у якому вона живе, викликають любов до 
нього, спочатку стихійну, а потім свідому [2, с. 77]. 

Видатний етнопедагог М. Стельмахович зазначав, що українська 
народна гра – це невід’ємний компонент педагогічної та загальної 
культури народу; діяльність, яка виникла у відповідь на потреби 
суспільства, в якому живуть діти й активними членами якого вони 
готові стати. Мирослав Гнатович зауважував, що українська народна 
гра широко застосовується в народі як дійовий метод виховання, який 
забезпечує практичне пізнання культури, традицій, народних взаємин 
та вчить зосереджувати власні зусилля, керувати собою, бути точним, 
додержувати правил поведінки, діяти в колективі [12, с. 66-72]. 

Великий вплив несе думка народознавця В. Скуратівського, який 
називав українську народну гру формою проведення дозвілля, що 
народилася у середовищі простого народу і виконує певні функції 
людського співжиття. Відомий етнограф писав, що українська народна 
гра – це своєрідний дитячий садок, який навчає елементам 
працелюбності, сприяє засвоєнню історії свого народу, розвиває 
зосередженість, гартує волю, виховує почуття колективізму і 
відповідальності. «Гра являє собою театр у якому немає сторонніх 
глядачів – усім учасникам відведена посильна роль» [11, с. 76-84]. 

У роботах О. Ковальчука українська народна гра розкривається 
як своєрідна школа виховання, що формує поетичне мислення і 
мистецькі смаки. Сучасний етнограф власними дослідженнями 
підтвердив, що народна гра є «…багатющим матеріалом для з’ясування 
історичних основ формування української нації, коріння її звичаїв, 
вірувань та традицій» [6, с. 122]. 

Проблема застосування українських народних ігор є в центрі 
уваги сучасних дослідників. Зокрема, В. Пепа порівнював українську 
народну гру з рідною мовою, піснями, обрядами. Підкреслював, що гра 
не просто забавка, а водночас весела школа життя, бо в ній закладена 
мудрість народна. Вона не лише розвиває фантазію, кмітливість, 
спритність, а й вчить справедливості, чесності, знайомить із давніми 
народними звичаями, уявленнями про світ [4, с. 3]. 

Народним іграм надавав важливого значення заслужений учитель 
України В. Цимбалюк, який наголошував, що дитяча народна гра – це 
не пустощі, а своєрідне мистецтво, яке допомагає виховати дружні 
товариські стосунки. Він, підкреслював, що саме в українських 
народних іграх передається характер народу, її мови та звичаїв. «…У 
грі змагаються, пізнають одне одного. І знаходять вірних, щедрих 
товаришів» [13, с. 61]. 
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З творчого спадку О. Яловської відомо, що традиційні народні 
ігри – це частина культурно-історичної спадщини українського народу, 
які мають значні можливості для вирішення багатьох завдань 
дошкільної освіти, зокрема залучення дітей до культури українського 
народу, виховання у них національної свідомості, формування стійкого 
інтересу до матеріалу народознавчого змісту, бажання пізнати його 
глибше та використовувати в повсякденному житті. Письменниця 
стверджувала, що українські народні ігри допомагають змістовно 
проводити дитяче дозвілля, зберегти та передати прийдешнім 
поколінням звичаї і традиції українського народу. Відмітила особливе 
значення ігор в тому, що вони стимулюють інтерес дітей до вивчення 
культури, побуту і звичаїв рідного народу [14, с. 4]. 

Висновки. Отже, українські народні ігри дозволяють 
забезпечити якісне та швидке формування національного світогляду, 
характеру, глибокої духовності. Вони мають виняткове значення при 
національно-патріотичному вихованні, забезпечуючи соціальну 
активність дитини, цілісність особистості, яка здатна до громадської 
діяльності, успадкування духовних надбань українського народу, 
виховання патріота, який поважає націю, любить рідну країну. 
Використання української народної гри в закладі дошкільної освіти 
допомагає формувати у дитини потреби у духовному збагаченні 
особистості, сприяє сприйманню прекрасного у навколишньому світі, 
розвиває вміння осмислювати історію, культуру та мистецтво, 
моральні цінності, традиції і звичаї свого народу, виховує любов до 
Батьківщини, рідного краю, свого народу та віру в його духовну силу. 
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У статті розглянуто особливості використання комп’ютерних ігор у 

розвитку дітей дошкільного віку. Сучасні комп’ютерні технології та планшети 
можуть використовуватися з навчальною метою. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 

інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, 
вони великою мірою визначають подальший суспільний розвиток 
людства. Особливої актуальності набувають модернізаційні процеси у 
сфері дошкільної освіти, адже саме у дошкільному віці відбуваються 
суттєві зміни у становленні особистості дитини. У цей віковий період 
формується основа розумової й моральної культури людини, яка 
забезпечує їй у майбутньому життєвий успіх, саме тому сучасним 
фахівцем дошкільної освіти повинен бути професіонал, який 
орієнтується у наукових дослідженнях і освітніх інноваціях, володіє 
сучасними технологіями навчання, виховання й розвитку дітей, 
здатний до саморозвитку та самовдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень. У зазначеній галузі накопичено 
значний науковий потенціал, відображений у роботах А. Гуржія, 
В. Дивака, Г. Єльникової, М. Жалдака, Л. Карташової, Т. Коваль, 
В. Лапінського, О. Ляшенка, Н. Морзе, Ю. Машбиця, В. Монахова, 
С. Ракова, О. Співаковського, О. Спіріна та ін. У контексті нашого 
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дослідження особливого значення набувають питання інформатизації 
освіти та теоретичні засади використання інформаційно-
комунікаційних технологій (В. Биков, Б. Гершунський, Р. Гуревич, 
М. Жалдак, Ю. Жук, М. Кадемія, В. Клочко, А. Коломієць, 
Л. Пєтухова, О. Співаковський, Є. Полат та ін.). 

Мета статті – розкрити особливості сучасних інформаційних 
технологій; дослідити ефективність використання мультимедійних 
засобів у дошкільній лінгводидактиці. 

Виклад основного матеріалу. У наш час швидкого обміну 
інформацією та необхідності розвитку дитини питання вибору 
сучасних інформаційних технологій, ефективного застосування того чи 
іншого прийому в дошкільній лінгводидактиці набуло великої 
актуальності. Питання про те, як треба діяти для досягнення певного 
результату, оволодіваючи новим видом діяльності, виступає предметом 
будь-якої методики. Кожна наука оперує своїми базисними поняттями, 
що складають її основу, відокремлюють від інших наук, формують 
предмет та об’єкт дослідження тощо. У галузі дошкільної 
лінгводидактики базисними категоріями прийнято вважати саме 
прийом та метод, які складають основу технології в цілому. У 
сучасному динамічному світі технології навчання постійно 
оновлюються. Ці зміни зумовлюються розвитком засобів навчання: 
виникнення аудіо-лінгвальних та аудіо-візуальних методів, а на 
сучасному етапі – комп’ютерних та мультимедійних. Вихователь ЗДО 
мусить уміти орієнтуватися в цих складних процесах, здійснювати 
творчий пошук та аналіз, уміти добирати найбільш ефективні методи 
та прийоми роботи.  

Мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть 
забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між дитиною 
і технічною системою відбувається у діалоговій формі, за 
нерегламентованим сценарієм, який щоразу будується по-новому й на 
власний розсуд, а сама комп’ютерна технологія навчання органічно 
вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, 
забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного набуття і 
контролю знань [2, c.43].  

Отже, мультимедіа, маючи особливий вплив на сфери розвитку і 
виховання, дає змогу інтенсифікувати ці сфери, надати динамізму, 
гнучкості, посилити його прикладну спрямованість, а тому актуальним 
є питання відбору інформації, правильного та своєчасного її подання. 
Використання комп’ютерних iгop у освітній діяльності є природним 
для дитини i слугує ефективним засобом підвищення мотивації i 
забезпечення індивідуалізації навчання та розвитку особистісних 
здібностей. У гpi дитина оперує своїми знаннями, досвідом, 
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враженнями, що відображаються у формі ігрових способів дії, ігрових 
знаків, які набувають в смисловому полі гри [1, c.6].  

Однією з найважливіших функцій комп’ютерних ігор є 
навчальна. Комп’ютерні ігри створені так, що дитина може собі уявити 
окреме поняття або конкретну ситуацію, а одержати узагальнене 
поняття про всі схожі предмети або ситуації. У такий спосіб у дитини 
розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення і 
класифікація. Під час гри на комп’ютері, дитина рано починає 
розуміти, що предмети на екрані – це не реальні речі, а тільки знаки 
цих реальних речей. Таким чином, у дітей починає розвиватися так 
звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є кілька 
рівнів навколишнього середовища – це й реальні речі, і картинки, 
схеми, слова або числа і та ін. Комп’ютерні ігри вчать дітей 
переборювати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати 
результати.  

Комп’ютерні iгpи в жодному paзi не замінюють звичайних iгop i 
занять, а доповнюють їx, входять до структури занять, збагачуючи 
педагогічний процес новими можливостями. У комп’ютерних іграх 
пропонують тi елементи знань, які у звичайних умовах i за допомогою 
традиційних засобів дидактики зрозуміти та засвоїти дітям складно чи 
нaвiть неможливо.  

Комп’ютерні ігри:  
‒ допомагають дітям краще засвоювати матеріал, виявляють 

прогалини у знаннях та усувають їх, забезпечують досягнення дітьми 
певного рівня інтелектуального розвитку;  

‒ під час комп’ютерних ігор у дітей розвиваються позитивні 
емоційні реакції, що сприяє корекції і розвитку психічних процесів;  

‒ заняття з використанням комп’ютерних програм, розвивальних 
ігор стимулюють у дітей цікавість і прагнення досягати поставленої 
мети.  

Для дітей дошкільного віку існує чимало навчальних 
комп’ютерних програм для навчання читання, рахування, 
математичного мислення та для загального розвитку дітей (розвиток 
уяви, уваги, мислення, логіки). Це такі програми як: «Десять 
мавпочок», «Вчимось рахувати», «Пласкі фігури», «Об’ємні фігури» та 
інші. Вони виконані за допомогою флеш-анімації, із зручною системою 
управління та ігровим сюжетом. Такі ігри формують у дітей навички з 
математики, логічного читання та письма, розвивають мислення, увагу, 
уяву та ін. Для ознайомлення можна скористатися іграми з дитячих 
розвиваючих сайтів таких як: дитячий портал «Сонечко», «Дитячий 
світ», «Дитяча ігрова кімната», «Розвиваючі ігри».  

Корисними будуть ігри на основі казкових сюжетів. Наприклад, 
гра «Математика з Алладіном» допоможе розвинути кмітливість та 
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зорову пам’ять, «Алі-Баба та сорок розбійників» – спритність, 
кмітливість, просторове мислення. Програма «FrediFish» сприяє 
розвитку нестандартного мислення та вміння приймати рішення. Є 
програми, що розвивають пам’ять та увагу. Програма «Арт-студія» 
вчить основам малювання, «В гостині в матусі Гусині» – читанню, 
логічному мисленню.  

Комп’ютерні ігри, що використовуються в роботі з дітьми 
дошкільного віку умовно можна поділити на підгрупи:  

1. Розвивальні комп’ютерні ігри (спрямовані на формування 
загальних розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги).  

2. Навчальні комп’ютерні ігри (які знайомлять дитину з 
початками математичних понять, дидактичних уявлень, з основами 
систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять, навчають 
грамоті, читанню).  

3. Ігри-квести (де правила гри приховані і дитина повинна дійти 
до усвідомлення цілі і способу дій, тобто знайти ключ для розв’язання 
завдання). 

4. Ігри-забави (без завдань для розвитку, проте дають можливість 
дитині порозважатись, здійснити пошукові дії і побачити результат у 
вигляді мультика).  

5. Комп’ютерні діагностуючі ігри (допомагають виявити рівень 
знань, розвитку, здібностей або відхилень).  

Сьогодні з’явилися комп’ютери, які більше відповідають віковим 
особливостям дошкільників – планшети. Ними зручно користуватися 
стоячи, лежачи на килимку, сидячи в зручній пoзi на дивані, килимі, у 
кріслі тощо. Для повноцінної роботи з планшетом не пoтpiбнi громіздкі 
периферійні пристрої, адже він є моноблоком, який навіть 
дошкільнятам неважко тримати в руках. На планшетах досить великий 
вибір програмного забезпечення, цікавого малятам – розвивальні та 
пізнавальні програми, графічні редактори тощо. Здавалося б, між 
малюванням у графічному редакторі й малюванням пальчиком на 
пaпepi немає принципової відмінності. Але це не зовсім так. Малюючи 
у графічному редакторі навіть дитина може використати ефекти, які 
неможливо відтворити на пaпepi.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Система 
сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес. Комп’ютерні технології 
покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, 
значно підвищувати його ефективність. Разом із кадровим і 
методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним 
показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й 
дошкільного навчального закладу. Інформаційне середовище – засіб 
ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, 



141 

батьків. Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні 
технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності 
педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі практичного 
психолога, учителя-логопеда, медичної сестри тощо. 
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Постановка проблеми. Сучасна освіта, під впливом науково-

технічного прогресу та інформаційного буму, вже досить таки 
тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного 
реформування та переосмислення усталених психолого-педагогічних 
цінностей. Зміна цілей і функцій дошкільної освіти, особистісно-
орієнтований підхід до навчання і виховання дітей значною мірою 
вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті 
виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем 
гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах гуманізації, 
диференціації та інтеграції.  

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року вказується необхідність розширення практики інтегрованого 
навчання та виховання в закладах дошкільної освіти. Суспільна 
потреба спонукає педагогів-науковців до пошуку нових педагогічних 
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ідей і технологій, до поширення і запровадження передового 
педагогічного досвіду, надбань вітчизняної психолого-педагогічної 
науки. Останнім часом все частіше науковці звертаються до 
педагогічного досвіду напрацьованого в минулі десятиліття, надаючи 
йому нового звучання шляхом впровадження інноваційних форм, 
методів, прийомів, авторського осмислення та творчого опрацювання. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема інтеграції у галузі 
дошкільної освіти досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних 
позицій. 

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та 
взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників 
педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, 
Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо. Психологічні основи процесу інтеграції 
в системі навчання розкриті в дослідженнях Л. Виготського, 
В. Давидова, В. Зінченка, Е. Носенко, Ю. Самаріна. Питанням 
розкриття особистісно-розвивальних можливостей інтеграції змісту 
навчально-виховного процесу присвячені роботи психологів 
О. Запорожця, І. Кулагіна, М. Лейтеса, О. Леонтьєва, І. Лернера, 
С. Рубінштейна. Сутність інтеграції, як цілісного впливу на 
становлення особистості, її форми і види розкриті в працях 
О. Алєксєєнко, С. Гончаренка, М. Вашуленка, С. Загв’язінського, 
В. Тименка, С. Якименка. Аналіз науково-методичного забезпечення 
щодо формування інтегрованих знань про людину і світ дітей 
висвітлено у дослідженнях дидактів та інноваційній діяльності 
практиків Г. Андрєєвої, Н. Бібік, К. Гузя, В. Ільченко, Н. Коваль, 
Н. Свєтловської, О. Савченко та інших. Досвід реалізації інтегрованого 
навчання та виховання в умовах сім’ї досліджували Олена і Борис 
Нікітіни. 

Мета статті: охарактеризувати можливості технології Б.Нікітіна 
в цілому, та інтелектуальних ігор, зокрема, як важливого засобу 
розвитку здібностей дітей раннього та дошкільного віку в сучасних 
ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. В історії розвитку науки проблема 
інтеграції – одна з найдавніших і досліджувалася в різних аспектах. З 
позиції педагогічних наук інтеграція – це процес зближення і 
взаємопроникнення, який повинен вивести учня на розуміння єдиної 
наукової картини світу. Необхідність інтеграції зумовлена не лише 
значним зростанням обсягу наукового знання, а й центральним 
завданням освіти – розвитку і саморозвитку сутнісних сил дитини в 
їхній єдності і цілісності. У розвитку сучасних освітніх систем 
інтеграція виступає провідним принципом, який проявляється як 
спосіб і процес створення багатомірності картини світу, що об’єднує 
різні форми відображення дійсності. Інтеграція як об’єднання у ціле 
певних частин чи елементів вважається необхідним дидактичним 
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засобом, за допомогою якого створюється цілісна картина світу у 
навчально-виховному процесі. 

У словникових та енциклопедичних виданнях подано таке 
визначення досліджуваної категорії: «інтеграція» (лат. іntegration – 
відновлення, поповнення від integer – цілий) – поєднання 
диференційованих частин та функцій системи, організму в ціле; 
поєднання в ціле, у єдність будь-яких елементів, відновлення будь-якої 
єдності; стан взаємозв’язку окремих компонентів системи і процес, що 
обумовлює такий стан» [2, с. 385]. 

Яскравим прикладом інтеграції в освітньому процесі є технологія 
Б. Нікітіна. Унікальність технології інтегрованого навчання і 
виховання автора полягає не в окремо змодельованих методах 
навчання та виховання, а є цілісною педагогічною системою, яка 
працює лише за умов дотримання всіх рекомендацій загалом, тобто, 
щоб досягти бажаного результату за допомогою нікітінських ігор, 
недостатньо просто купити чи виготовити гру. Кубики та інше 
знаряддя – це просто фізична основа методу, а сам процес їхнього 
застосування з навчальною метою, відтворення доброзичливої 
атмосфери, підтримка, похвала, стимулювання дитини. Головне 
правило успішності системи сімíї Нікітіних: дитина вчиться, поки їй це 
цікаво. Дитині повинні дати широкий простір у виборі діяльності. 
Нікітіни ніколи не перевантажували дітей, не змушували їх щось 
робити та не встановлювали ніяких лімітів: все тільки шляхом 
власного прикладу, зацікавленістю та бажанням дитини, що 
призводило до неймовірних результатів [3]. 

Нікітіни вважали, що якщо батьки хочуть домогтися раннього 
розвитку дитини, то вони її з самого початку повинні оточити 
«випереджаючої» атрибутикою. Борис Нікітін розробив власну 
гіпотезу необоротного згасання можливостей ефективного розвитку 
здібностей (НЗМЕРЗ). Відповідно до неї, з роками людина втрачає 
здатність до розвитку певної здібності, якщо вона не була помічена і не 
було створено умов для її розвитку. 

Незважаючи на те, що система Олени і Бориса Нікітіних була 
апробована в умовах сімейного виховання, її елементи, зокрема 
використання інтелектуальних, розвивальних ігор, можливе в мовах 
сучасних закладів освіти. 

Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни – педагоги-
новатори, розробили досить цікаву систему розвивальних ігор яка була 
визнана радянською педагогікою, так як ця система сприяла ранньому 
розумовому розвитку дитини і формуванню творчої, активної, 
самостійної особистості [1]. 

Ця ігрова система цінна тим, що розрахована на спільну 
діяльність батьків і дітей. Тим більше, ці ігри можна використовувати з 
дітьми різного віку. Нікітіни показують, як можна на одному і тому 

http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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матеріалі, наприклад, кубиках, розв’язати розвивальні задачі, як з 
дітьми від 1,5 р. так і до 7-ми років. Можна сказати, що ці ігри 
побудовані за висловом Нікітіна на принципі «сімейності» і є 
потужним розвивальним інструментом. Наступний принцип цих ігор – 
побудови і розв’язання задач від простого до складного. Задача, яку 
має розв’язати дитина, ускладнюється на кожному етапі гри. Саме це 
ускладнення і дає дитині втримати до неї інтерес, до її розв’язання, 
весь час іде поетапний процес підтримання такого процесу, що в свою 
чергу формує і розвиває пізнавальні психічні процеси.  

Нікітінські ігри і «головоломки» дають дитині у ранньому віці 
знання, стимулюють з самого маленького віку розвиток пізнавального 
інтересу. Головною особливістю створеної системи розвивальних ігор 
є те, що: вони можуть стимулювати розвиток творчих здібностей з 
раннього дитинства; завдання в цих іграх завжди утворюють умови, за 
яких відбувається випереджувальний розвиток здібностей; постійне 
прагнення до самостійного розв’язання задач веде до найбільш 
успішного загального розвитку дитини; ігри Нікітіних досить 
різнопланові за своїм змістом і сприяють розвитку активності, 
самостійності, творчості [4]. 

Серед найвідоміших ігор можна назвати «Склади візерунок», 
«Унікуб», «Кубики для всіх», «Цеглинки»та інші. Так, гра «Унікуб» це 
універсальні кубики, які вводять малюка в світ тривимірного простору. 
Розвиток просторового мислення дозволить дитині в майбутньому 
оволодівати кресленням, стереометрією, геометрією. Гра вчить 
чіткості, пильності, точності, акуратності. В набір входить 
27 невеликих дерев’яних кубиків. Межі кожного кубика пофарбовані 
таким чином (всього три кольори), щоб це поєднання граней було 
рідкісним, якщо не унікальним. Саме тому так непросто виконати 
завдання за пропонованими схемами. Нікітін пропонує для «Унікуба» 
60 завдань. Перші з них автор виконував з дітьми 1,5-3 років, а 
найбільш складні – доступні далеко не всім дорослим. 

До характерних рис ігор за Нікітіними можна віднести такі: 
1. Кожна гра – набір задач, котрі дитина розв’язує за допомогою 
кубиків, цеглинок, квадратиків з картону, пластику, деталей 
конструктора. 2. Завдання до задач подаються дитині в різній формі 
(моделі) малюнка плоского в ізометрії, кресленні, письмовій чи усній 
інструкції, демонструючи різні способи передачі інформації. 3.В основі 
всіх ігор закладено принцип ìвід простого до складного. 4. Ігри мають 
широкий діапазон складності, що дозволяє дитині весь час іти вперед. 
Будуючи модель, дитина вчиться сама брати всю необхідну їй 
інформацію з реальної дійсності. 5. Ігри мають наочний розв’язок у 
вигляді простих речей, котрі можна побачити і потрогати. Таким 
чином, дитина може сама перевіряти себе і контролювати правильність 
виконання завдань. 6. Ігри – відкриті для вдосконалення. А можливість 
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створювати нові варіанти завдань – це вже елемент творчості вищого 
рівня. 7. Завдання ігор дозволяють дитині досягати своєї межі, де й 
відбувається найактивніший розвиток. Крім того, в іграх є об’єктивний 
критерій, за яким можна бачити, коли дитина виросла з неї. Але й після 
цього залишаються дві істотні сходинки розвитку, такі як скорочення 
часу, протягом якого дитина виконує завдання та власна творчість, 
придумування нових моделей.  

Майже всі нікітінські ігри створені з багатьма рівнями 
складності, починаючи з 1-2 років і закінчуючи рівнями посильними не 
для кожного дорослого, чим і підтримується інтерес до виконання 
завдань з цих ігор з метою удосконалення власних можливостей [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На наш 
погляд, система виховання дітей Нікітіних вимагає подальшого 
наукового вивчення і розумного використання в закладах дошкільної 
освіти в умовах сьогодення.  
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цієї проблеми підкреслюється такими державними документами: закон 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», Базовий 
компонентом дошкільної освіти. На сьогодні більш актуальним стає 
використання інтеграційних принципів організації освоєння змісту та 
засобів освіти (Т. С. Комарова). Вони сприяють глибшому і 
багатобічному пізнанню дітьми предметів і явищ дійсності, 
формуванню асоціацій і їх активізації в різних видах творчої 
художньо-естетичної діяльності. Іншомовна компетентність стає 
важливою характеристикою сучасної людини. Раннє вивчення 
іноземної мови впливає не тільки на її набуття, а й на загальний 
розвиток особистості.  

Аналіз останніх досліджень. Досить повно у педагогічній 
літературі висвітлено проблеми мовленнєвої (А. Богуш, Н. Гавриш, 
В. Горичева, Н. Луцан та ін.) та образотворчої діяльності 
(К. Васильєва, Р. Казакова, В. Косминська, Т. Комарова, Н. Сакуліна та 
ін.) дітей дошкільного віку. Водночас відсутні дослідження щодо 
взаємозв’язку і взаємовпливу означених видів діяльностей. 

Мета статті – дати загальну характеристику організації 
образотворчо-мовленнєва діяльність дітей на занятті з іноземної мови в 
ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Образотворчо-мовленнєва 
діяльність – це вид художньо-мовленнєвої діяльності, в якій 
мовленнєві дії підпорядковуються меті й змісту образотворчої 
діяльності дитини для збагачення її мовлення, його стимулювання.  

Образи, створені засобами кольору, лінії, форми, композиції, 
стають цільними, яскравішими, якщо опосередковуються мовленням. 
Те, чого немає в дитячому малюнку, легко і природно заміщується, 
доповнюється, «домальовується» за допомогою слова [1, с.251]. 

Способи поєднання зображувальної діяльності та мовлення, 
художнього слова можуть виступати в таких формах, як словесне 
малювання, якщо педагог через сприймання поетичного тексту показує 
дітям приклад художнього опису явищ природи, предметів та об’єктів 
довкілля. 

Наступним способом інтеграції образотворчої і словесної 
творчості є коментар зображеного, коли вихователь спонукає дітей до 
вербалізації власних художніх переживань, висловлювання думок, які 
знайшли відображення в малюнках, картинках, репродукціях, що були 
намальовані або обрані дітьми. Нерідко у процесі малювання діти 
супроводжують зображувальні дії активним мовленням. Неначе 
акомпанують собі, доповнюючи те, що не може в силу технічних 
причин бути зображене на аркуші, стимулюють свої дії, розгортають 
ідеї [1, с. 252].  
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На занятті з іноземної мови інтеграція образотворчої та 
мовленнєвої діяльності відбувається через коментар зображеного. 
Педагог називає зображене, його колір, розмір, місце розташування, 
частини цілого іноземною мовою, а діти повторюють за ним. Окрім 
того, діти можуть повторювати на таких заняттях римовані рядки, 
вірші, в яких є опис того, що необхідно намалювати. Наприклад, при 
малюванні осені заняття можна розпочати віршем Марії Познанської: 

Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. 
Стали чорними кущі,  
І дерева чорні стали,  
Бо листочки всі опали.  
Дощ найдовші нитки має,  
Небо землю вмить єднає. 
Далі учитель пропонує подібний вірш іноземною мовою 

(наприклад, при вивченні німецької мови): 
Herbsttag 

Rainer Maria Rilke 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los.  

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein.  

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.  

‒ Який настрій першого вірша? (Так, сумний.) 
‒ Як ви зрозуміли, що осінній дощ іде часто, рясно? Що про це 

свідчить? (Калюжі, пожухле листя, почорнілі дерева.) 
‒ Німецькою мовою осінь – «Herbst», дощ – «Regen», сірий – 

«grau». Повторіть «осінь», «дощ», «сірий».  
‒ Що утворюється, коли йде дощ? (Калюжі.) Німецькою мовою 

калюжі – це «Pfuetze». 
‒ Яку фарбу необхідно вибрати, щоб намалювати дощ (нім. 

«Regen»), калюжі (нім. «Pfuetze»)? (Сіру.) Як німецькою сіра? (grau). 
І так далі.  
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Також можна називати іноземною мовою знаряддя для 
малювання (альбом, папір, фломастери, олівці, фарби, гумка), кольори 
та ін. Необхідно повторювати цю лексику на кожному інтегрованому 
занятті. Коли діти намалюють той самий дощ, учитель просить 
«розповісти» іноземною про зображене. Від дітей необхідно вимагати 
лише знання назв кольорів, предметів, явищ, які були подані на цьому 
занятті та на попередніх.  

До кожного такого заняття необхідно складати тематичний 
словник-мінімум. На такому занятті слів не повинно бути більше 
чотирьох-п’яти та для закріплення не більше цієї кількості. 

Закріплювати лексику можна за допомогою лексичних 
дидактичних вправ та ігор. Необхідною умовою їх проведення є знання 
дітьми слів. 

У сучасній методиці процес сприймання й «опрацювання» 
літературного твору перестав бути лише процесом слухання-говоріння. 
Відтепер діти застосовують різні способи художніх дій для 
відображення своїх естетичних вражень, переживань, фантазій: 
ілюстрування епізодів твору, створення мальованих моделей, 
складання книжки-картинки за основними подіями в сюжетній лінії 
тощо. Ці та інші способи застосування завдань із продуктивної 
художньої діяльності у процесі сприймання творів, безперечно, 
збагачують, поглиблюють цей процес, роблять сюжет більш 
зрозумілим, полегшують його запам’ятовування, відтворення. 

У ЗДО використовують й такий метод, як розповідання дітей за 
своїми ілюстраціями до казки. На занятті вихователь розповідає чи 
читає казку рідною мовою, на занятті з малювання діти «створюють 
ілюстрації», малюють за змістом знайомого художнього твору, а на 
інтегрованому занятті діти ознайомлюються з доступною лексикою і 
«розповідають» за серією дитячих ілюстрацій. Діти можуть малювати 
казкові схеми на занятті з іноземної мови, складати «розповіді» 
відповідно до схем і «розповідати».  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
образотворчо-мовленнєва діяльність – це різновид художньо-
мовленнєвої діяльності. Інтеграція образотворчо-мовленнєвої 
діяльності з вивченням іноземної мови гармонійно впливає на розвиток 
дитини. Відтак, слід пам’ятати, що на кожному занятті з образотворчої 
діяльності вихователь повинен обов’язково визначати, крім 
образотворчих, і мовленнєві завдання, а саме: збагачення словника, 
розвиток образного мовлення, використання прислів’їв, приказок, 
загадок, віршів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Усне мовлення 

дітей дошкільного віку важливе не тільки як стимул для підвищення 
ефективності їх навчання й виховання. Воно відіграє велику роль для 
розвитку всіх видів розумової діяльності, що є однією з основних цілей 
роботи ЗДО. Якщо на початковій стадії навчання говоріння розвиває 
менш творчі види діяльності, такі як запам’ятовування та 
розпізнавання, у подальшому воно вимагає від дітей більше розумової 
активності. Це відбувається, коли на заняттях створюються своєрідні 
проблемні ситуації. З нашої точки зору, саме розвивальні можливості 
усного мовлення стають причиною зростання цікавості до неї 
методистів та педагогів, які проводять заняття з іноземної мови в ЗДО. 
Незважаючи на те, що проблема навчання говоріння дітей дошкільного 
віку на занятті з іноземної мови знаходиться в центрі уваги методичної 
науки, багато питань ще досі залишаються не вирішеними.  

Аналіз останніх досліджень. Упродовж 60-80-х років 
ХХ століття предметом уваги дослідників були різні аспекти означеної 
проблеми, зокрема увага надавалась іграм і видам вправ у навчанні 
дошкільників іноземної мови (Г. Ф. Бражникова, Г. П. Глотова, 
К. А. Родкін, О. С. Ханова, Т. А. Чистякова та ін.), відбору мовного 
матеріалу для занять (С. А. Наталіїна, Г. І. Соліна, Є. С. Царапкіна та 
ін.), особливостям використання мовленнєвих ситуацій у 
педагогічному процесі (Т. І. Альошина, С. С. Збандуто, 
А. І. Космодемьянська та ін.), методам навчання (Н. Д. Какушадзе-
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Мдінарадзе, З. Я. Футерман та ін.) тощо. Проблема інтеграції іноземної 
мови у дитячі види діяльності, життєвий контекст в цілому 
порушувалася лише побічно і переважно зводилася до пошуку шляхів 
включення іншомовних зразків у гру як провідний вид діяльності 
дошкільників (Р. А. Дольникова, О. І. Матецька, Л. А. Надудварі, 
С. М. Рицлін та ін.). 90-ті роки позначені інтенсифікацією 
інтегративних процесів у навчанні іноземної мови, спрямованих на 
створення у дошкільників цілісної картини світу (І. В. Вронська, 
І. С. Гарамова, А. Ф. Гергель, О. П. Поніматко, Т. К. Полонська, 
О. Д. Рейпольська, Т. М. Шкваріна та ін.) [3]. 

Мета статті – висвітлити розвиток навичок говоріння дітей 
дошкільного віку на занятті з іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. У наш час іноземне усне 
мовлення на занятті є ціллю й водночас засобом навчання. Особливо 
визначальною його роль є на початковому етапі, коли саме говоріння 
іноземною мовою може забезпечити цікавість та мотивацію, без яких 
заняття іноземної мови в ДЗО стають малоефективними. Низька 
ефективність навчання протягом перших двох років вивчення 
іноземної мови (через обмеженість мовного матеріалу), велике 
навантаження на пам’ять призводять до негативного ставлення дітей до 
занять «іноземної мови». У той час дві-три типові фрази та десяток 
лексичних одиниць дозволяють організувати ситуацію для говоріння, 
що створює в дітей (а ще більше для батьків) упевненість, що вже з 
перших уроків вони оволодівають іноземною мовою. Така 
психологічна установка може стати запорукою успішності всього 
подальшого навчання. 

Перераховані вище проблеми визначили об’єкт нашого 
дослідження – процес формування навичок говоріння дітей 
дошкільного віку на занятті з іноземної мови. Ми дослідили 
різноманітні форми, методи та засоби навчання говоріння як одного з 
видів мовленнєвої діяльності на занятті з іноземної мови у ЗДО.  

Усна форма включає володіння розумінням усної мови на слух – 
аудіюванням і вираженням своїх думок іноземною мовою – 
говорінням. Аудіювання та говоріння – це ті види мовленнєвої 
діяльності, які повинні бути сформовані в дошкільників, щоб 
забезпечити можливість здійснювати спілкування.  

У ході розвитку дитина засвоює всі мовні функції. Спочатку 
спілкування дитини відбувається з найближчим оточенням – батьками. 
Безпосередній контакт із близькими, їх слова, висловлювання, питання, 
прохання, відповіді відбуваються у розмовній діалогічній формі. 
Пізніше, коли дитина стає більш самостійною, і дорослий вимагає від 
неї самостійних зрозумілих висловлювань, тоді у дитини з’являється 
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потреба передати переживання, почуття, події з власного життя у 
широкому змістовному висловлюванні [1, c.34]. 

Провідну роль у процесі мовленнєвого розвитку дошкільника 
відіграє розвиток навичок говоріння. Словник, граматичні форми 
мовлення – це тільки засоби, абстрактно виділені сторони мовлення 
або моменти мовлення, якими маніпулює людина для спілкування з 
іншими. Від зміни форм спілкування залежить поява нових форм 
мовлення.  

Під говорінням розуміють розгорнуте висловлювання певного 
змісту, яке здійснюється логічно, послідовно і точно, граматично 
правильно та образно. Для говоріння, а іншими словами, для 
«виробництва» усного мовлення необхідним є виконання програми 
розумового змісту та програми мовної реалізації. Трудність одночасної 
реалізації дитиною цих двох програм змушує методистів шукати 
прийоми, які полегшують дане завдання. Найбільш поширеним серед 
таких прийомів є переказ тексту (почутого), який забезпечує чи 
смисловий, чи мовний зміст мовлення, чи обидва аспекти. Переказ 
створює основу для часткового переносу смислового змісту й мовних 
засобів до іншої, аналогічної ситуації, яка все-таки певним чином 
відрізняється від вихідної. У практиці викладання іноземної мови 
широко розповсюдженні також прийоми навчання говоріння на основі 
тексту (прослуханого), як питання і відповіді. Вихователі вважають, 
що цей прийом мусить розвивати як діалогічне мовлення, так і 
монологічне та розуміння мови на слух. Щоправда питання, які 
вихователь ставить дітям мають чисто навчальний, штучний характер, 
вони не створюють ситуації для народження звичайного усного 
мовлення. Дитина, як правило, не вносить власної думки у відповіді на 
питання, з іншого боку – мало звертається до тексту, відповідаючи, або 
навпаки просто намагається вишукувати готові відповіді. Штучність 
питань ще гостріше відчувається, коли джерелом «обговорення» 
виступає картинка чи серія картинок.  

Представники аудіолінгвального методу навчання іноземних мов 
прагнуть до того, щоб забезпечити дітям уміння автоматизовано 
користуватися мовним матеріалом (структурами) і таким чином дати 
можливість мовцю зосередити увагу на смисловому змісті 
висловлювання, не турбуючись про його мовне оформлення. Саме так 
відбувається спілкування рідною мовою. Але аудіолінгвальний метод 
виявляється ефективним на перших етапах навчання, коли зміст 
висловлювання обмежується двома-трьома реченнями. 

У методичному відношенні істотним є те, що аудіювання і 
говоріння сприяють розвитку один одного в процесі навчання, тому що 
розуміння формується в процесі усного мовлення, а усне мовлення в 
процесі розуміння. У процесі усного мовлення має місце попередня 
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фіксація думок за допомогою внутрішньої мови, тобто складання 
плану або конспекту майбутнього висловлення. 

Знаючи про те, що тривале пасивне слухання, не підкріплене 
зовнішньою мовною практикою, може привести до перекручування 
слухових образів і утруднити утворення акустично-артикуляційних 
ознак, нами були обрані невеликі тексти і всі труднощі фонетичні, 
лексичні, граматичні знімалися під час того, коли звучав текст. Ми вже 
не раз підкреслювали, що будь-яка мовна діяльність обумовлена 
ситуацією, тобто умовами в які здійснюється дане висловлення. Існує 
величезна кількість реальних ситуацій спілкування і тому мовленнєві 
уміння повинні розвиватися на основі вправ в умовах навчальних 
мовних ситуацій, що моделюють реальне мовленнєве спілкування. На 
своїх заняттях з іноземної мови вихователь повинен створювати мовну 
ситуацію, яка забезпечувала б потребу дітей у мовному спілкуванні і 
спонукала до вираження думки і використанню при цьому визначеного 
мовного матеріалу. З цією метою ми розробили систему вправ, які 
мусять, на нашу думку, сприяти розвитку навичок усного мовлення 
дітей дошкільного віку на занятті з іноземної мови в ДЗО. 

Специфіка застосування ігрових методів під час навчання 
дошкільнят іноземної мови полягає в тому, що на заняттях педагог 
постійно виконує роль режисера-організатора і ведучого учасника 
ігрової діяльності. Педагог бере до уваги вже набутий дітьми досвід 
участі у сюжетно-рольових, театралізованих іграх, іграх з правилами 
(дидактичних, рухливих, музичних, народних, комп’ютерних та ін.). Це 
важливо для дітей тому, що вони без особливих труднощів 
усвідомлюють зміст, творчий задум, сюжет, роль, правила, рольові та 
організаційні стосунки, інші ознаки гри, краще розуміють навчальні 
завдання. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ігрова 
діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву 
та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання 
позитивні риси характеру, формує новоутворення культури 
спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодення 

педагогічної науки вимагає реалізації нових підходів до виховання і 
навчання дошкільників, оскільки на сучасному етапі розвитку 
суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня 
інтелектуального розвитку дітей. Про це йдеться у нормативних 
документах, які регулюють напрямки педагогічної діяльності у ЗДО.  

Аналіз останніх досліджень. Видатні педагоги та психологи 
Пітер Еббс, Джон Едді, Девід Бест, О. Бігич, О.Коломінова, О. Леонтьєв, 
Р. Мартинова, О. Негневицька, З. Никитенко, В. Плахотник, 
Т. Полонська, С. Роман, В. Карташова, Н. Горлова, О. Гвоздєв, 
Ж. Ронже, М. Браун, У. Пенфільд, Л. Робертс, В. Сингер вважають, що 
навчання дітей іноземної мови необхідно починати з раннього віку, 
оскільки зростає потреба у тому, щоб якнайраніше ознайомити дитину 
із суспільними надбаннями та полегшити її входження у соціум [2]. 
Окрім того, перед педагогами постає проблема, як зробити це 
входження у соціум цікавим та змістовним. З цією метою варто 
використовувати літературну казку. Адже одним із найбільш дієвих 
засобів підвищення якості освіти є виховання мистецтвом. Воно 
формує не тільки естетичні почуття і художні смаки, а й моральні та 
розумові якості особистості, духовну культуру, творче ставлення до 
праці, творчу активність у процесі пізнання, суспільні ідеали. 

Мета статті – дати загальну характеристику підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО до використання казки на занятті з 
іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Виховання та навчання за 
допомогою різних видів мистецтв набуває у сучасній педагогіці нового 
змісту. Педагоги-новатори, використовуючи досвід таких відомих 
українських та зарубіжних педагогів, як К. Ушинського, Г. Ващенка, 
С. Русової, С. Френе, М. Монтессорі, М. Лещенко, пропонують 
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різноманітні інтеграційні курси, в яких мистецькі дисципліни 
гармонійно поєднуються з основними, оскільки головною метою 
педагогів із давніх часів до теперішніх було і є формування всебічно 
розвиненої особистості. Літературна казка як мистецтво слова 
сприятиме здійсненню цієї загальної мети. 

Казка має велике значення у навчанні, вихованні і розвитку 
дітей. Це, зокрема, стосується навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку. Казка для них це не просто оповідання про 
фантастичні події, це цілий світ, у якому дитина живе, змагається, 
протиставляє злу свою добру волю. Слово знаходить у казці реальну 
форму вираження духовних сил дитини, як у грі – рух, у музиці – 
мелодія. 

Ідея використання казок при навчанні дітей знаходить своє 
підтвердження у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. У своїй 
роботі «Серце віддаю дітям» він писав, що слово входить у свідомість 
дітей через казкові образи і стає сферою духовного життя дитини, 
засобом висловлення думок та почуттів – живою реальністю мислення 
[1]. Саме такий вид мистецтва надає спілкуванню іноземною мовою 
необхідної мотивації. Якщо дитина створила казку, пов’язала у своїй 
уяві декілька предметів навчального циклу – можна з упевненістю 
стверджувати, що дитина навчилась мислити.  

Казка – це складний специфічний жанр світового фольклору, 
який характеризується певними ознаками: чітким, виразним сюжетом; 
типовими складовими частинами композиції (зачин, зав’язка, 
кульмінація, розв’язка, кінцівка); художніми засобами (гіпербола, 
літота, епітет, метафора, алегорія, гротеск). Крім того, існують певні 
види народних світових казок: казки про тварин; з чарівним сюжетом; 
соціально-побутові казки. 

Завдяки казкам на заняттях з іноземної мови діти 
ознайомлюються з явищами природи, суспільним життям людей, тим 
самим поповнюють свій «лексикон» новими словами. Казка повчає 
дітей, як потрібно говорити і діяти в певній ситуації; розвиває інтелект; 
активізує пізнавальну діяльність; формує стійкий інтерес до мови; 
розвиває самостійність та ініціативність, соціалізує. 

Казки впливають на моральне виховання, прищеплюють любов 
до природи. Завдяки їм у дітей формуються такі якості, як ввічливість, 
працелюбність, товариськість, які активізуються у мовленнєвій 
діяльності. 

Дослідження у дошкільній та професійній освіті свідчать про 
низький інтерес майбутніх педагогів до казки, оскільки поряд з її 
виховним потенціалом їм важко усвідомити її можливості у навчанні 
мови, зокрема іноземної. Найчастіше всього майбутні вихователі ЗДО 
не володіють методикою використання казки на занятті з іноземної 
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мови. Досвідчені педагоги частіше звертаються до традиційних 
засобів: вірші, пісні, картинки тощо. 

Одночасно науковці Б. Ананьєв, І. Зимняя, М. Бобнєва 
стверджують, що студентський вік є найважливішим періодом у житті 
людини. У цей період молода людина засвоює основні принципи 
професійного кредо. У процесі навчання та практики відбувається 
формування професійних умінь та навичок, необхідних в організації 
навчально-виховного процесу, і, зокрема, у використанні казки в 
навчанні дошкільників іноземної мови. 

Сучасний етап підготовки майбутніх вихователів до 
використання казки при навчанні іноземної мови дітей дошкільного 
віку вимагає не тільки глибокого теоретичного усвідомлення ролі 
цього процесу з розвитку особистості, а й практичної готовності до 
нього. 

Розв’язання поставленої проблеми сприятимуть дослідно-
експериментальні зміни у підготовці майбутніх вихователів до 
використання казки при навчанні іноземної мови дітей дошкільного 
віку, які мають забезпечити теоретичну і практичну готовність 
студентів до означеного виду професійно-педагогічної діяльності. 

Вважаємо, для цілісного системного формування вмінь 
майбутніх вихователів буде оптимальним введення спецкурсу 
«Використання казки у навчанні іноземної мови дітей дошкільного 
віку» у вигляді додаткової інформації та зміни в курсі методик. Ці 
зміни до курсу повинні мати більше практичного навантаження та бути 
розрахованими на достатньо вагомий відсоток самостійної роботи, 
оскільки деякі питання будуть потребувати філософського осмислення, 
психолого-педагогічного та лінгвістичного аналізу.  

Дані зміни повинні передбачати мінімум три теми, які б вводили 
майбутніх вихователів у світ літературної казки як жанру світової 
літератури; формування знання про психолого-педагогічний та 
лінгвістичний потенціал казки при навчанні іноземної мови дітей 
дошкільного віку; ознайомлення з формами та методами роботи над 
модифікованою казку під час навчання іноземної мови дошкільників. 

Лекційні заняття повинні ознайомити студентів із теоретичними 
та теоретико-методичними основами спецкурсу: казкою як жанром 
світової художньої літератури, її психолого-педагогічним та 
лінгвістичним потенціалом. Також потрібно приділити увагу практиці 
використання світової літературної казки у роботі з дітьми під час 
вивчення іноземної мови іншими педагогами, місцю казки у 
педагогічних системах. 

Система завдань, яка буде реалізовуватись у циклі практичних, 
лабораторних занять та самостійної роботи, повинна надійно 
закріплювати вивчені теми, спонукати до творчого мислення, аналізу 
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своєї ролі у сучасному освітньому просторі; допомагати у набутті 
практичних навичок використання казки при навчанні іноземної мови 
дітей дошкільного віку, у активізації спеціальної лексики. 

Практичні заняття повинні бути спрямовані на закріплення й 
активізацію знань, отриманих на лекціях. У ході практичних занять 
необхідно ознайомити студентів із творами художньої літератури, які 
належать до жанру казки та ознайомити їх із процесом модифікації 
(адаптації) казки для використання її у процесі навчання іноземної 
мови дошкільників. 

Цикл лабораторних занять може бути присвячений третій темі – 
«Особливості використання казки на занятті з іноземної мови у ЗДО». 
На таких заняттях повинні розвиватися вміння: 1) складати 
модифіковану казку (адаптувати), ділити її на логічно завершені 
частини; 2) формувати вміння планувати, готувати і проводити заняття 
з використанням модифікованої казки; 3) виконувати систему 
релаксаційно-тренувальних вправ; 4) пантомімічно-описове та 
словесно-пантомімічне відтворення текстів, добирати відповідний 
словник та граматичні конструкції, складати моделі діалогів, 
тематично пов’язаних зі змістом казки тощо. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Запропоновані особливості підготовки майбутніх вихователів ЗДО до 
використання казки при навчанні іноземної мови дітей дошкільного 
віку передбачає поєднання різних форм, методів і прийомів навчання: 
лекційних, практичних, лабораторних занять із самостійною роботою; 
бесіду, розповідь, перегляд відеофільмів, читання художньої 
літератури з імпровізацією, драматизацією, діловими іграми тощо. 
Наступним етапом нашої роботи буде перевірка ефективності даних 
змін у професійній підготовці майбутніх вихователів та проведення 
експериментального дослідження. 
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Здійснено порівняльний аналіз змісту чинних освітніх програм у галузі 
дошкільної освіти в контексті реалізації завдань морального становлення 
особистості дошкільника; зроблено акцент на необхідності виховання чуйності у 
дітей дошкільного віку і відображення цього аспекту морального виховання в 
сучасному програмно-методичному забезпеченні. 
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Постановка проблеми. Нині надзвичайно гостро стоїть 
проблема розвитку моральної та духовної культури суспільства, у 
зв'язку з цим абсолютно очевидна необхідність звернення уваги до 
дошкільного дитинства, що є найбільш сприятливим періодом 
морального розвитку та духовно-культурного становлення особистості. 
Адже саме в дошкільному віці формуються моральні та духовні 
почуття, засвоюються норми і правила поведінки, формуються риси 
характеру і духовно-моральні звички. Характерною особливістю цього 
віку є те, що він забезпечує морально-етичний розвиток дитини, який 
слугує підґрунтям для формування стійких особистісних якостей. Тому 
формування всебічно розвиненої особистості зі стійкими моральними 
цінностями – пріоритетне завдання дошкільної освіти. Серед переліку 
базових якостей особистості чільне місце посідає чуйність, як моральна 
якість, що визначає суспільну спрямованість особистості та 
виявляється в турботі про потреби, запити й бажання оточуючих, 
уважності до їхніх інтересів, проблем; співчуття до навколишніх, 
готовності прийти на допомогу [8, с.70-71]. Варто зазначити, що 
проблема виховання чуйності у дітей дошкільного віку зумовлена 
суспільними викликами щодо необхідності у реалізації положень 
гуманістичної парадигми виховання, особистісно орієнтованого 
підходу в ньому. 

Аналіз публікацій та досліджень. Проблема морального 
виховання дітей дошкільного віку була предметом багатьох наукових 
досліджень. Значний внесок у розвиток теорії морального виховання і 
морального розвитку дітей дошкільного віку зробили вчені 
Л. Артемова, І. Бех, Н. Гавриш, О. Кононко, Л. Лохвицька та ін. 
Предметом дослідження відомих науковців В. Котирло, С. Ладивір, 
Т. Поніманської, Ю. Приходько є проблеми виховання у дітей 
дошкільного віку гуманних почуттів. Теорія і методика виховання 
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базових якостей особистості дитини дошкільного віку присвячені 
наукові праці О. Брєжнєвої, Н. Гавриш, І. Кіндрат, О. Рейпольської та 
ін. Незважаючи на певний накопичений вченими і дошкільними 
педагогами-практиками досвід морального виховання, проблема 
виховання чуйності у дошкільному віці не розв’язана остаточно і 
потребує подальшого наукового опрацювання. 

Мета статті – проаналізувати програмно-методичне 
забезпечення виховання чуйності у дітей дошкільного віку.  

Виклад основного матеріалу. Орієнтири морального виховання 
дітей дошкільного віку знайшли своє відображення у Базовому 
компоненті дошкільної освіти та у комплексних освітніх програмах 
розвитку і виховання дітей. У редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти 2012 року в освітній лінії «Дитина в соціумі» 
вказується, що дитина дошкільного віку повинна орієнтуватись у світі 
людських взаємин, може співпереживати та співчувати іншим, вчиться 
узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства 
[1, с. 6]. У Державному стандарті дошкільної освіти також 
наголошується на необхідності формування у дітей навичок соціально 
визнаної поведінки. Між тим, у цьому нормативному документі не 
звертається увага на виховання чуйності, що, на нашу думку, 
негативно позначиться на формуванні особистості дошкільника.  

У контексті реалізації вимог Базового компоненту дошкільної 
освіти чинними є комплексні освітні програми загальноукраїнського 
рівня впровадження: «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», 
«Українське дошкілля», «Світ дитинства», «Соняшник» тощо. 
Проаналізуємо їх зміст щодо морального виховання дошкільника. 

Однією з програм, яка передбачає виховання чуйності у 
дошкільників – є освітня програма для дітей від двох до семи років 
«Дитина» (лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015р.). У 
розділі «Дитина в соціумі» простежується поетапне виховання 
позитивних рис характеру в дітей дошкільного віку. Відповідно до 
принципу концентричності морально-етичні уявлення дітей від першої 
молодшої до старшої групи поступово розширюються й 
ускладнюються. Так, дітей молодшого дошкільного віку знайомлять з 
позитивними рисами характеру, вчать розуміти їх зміст, виділяти з 
конкретних ситуацій і вчинків. Дітей середнього дошкільного віку 
вчать співпереживати та співчувати рідним, позитивно відгукуватися 
на прохання про допомогу, виявляти співчуття. У старшій віковій групі 
поглиблюють уявлення дітей про моральні якості людей, на основі 
аналізу художніх творів формують узагальнені етичні уявлення, 
стимулюють давати мотивовану моральну оцінку та самооцінку 
конкретних прояв моральної чи аморальної поведінки; спрямовують 
зростаючу особистість до наслідування еталонів доброго поводження 
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[3, с.36, 116, 167]. Ознайомлення дітей з соціальним світом дозволяє 
сформувати морально-етичні уявлення про взаємини з іншими людьми, 
вміння знаходити спільну мову з оточуючими. 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля» (лист МОН України № 1/11-4988 від 23.05.2017) включає 
завдання з формування основ духовно-моральних якостей. Аналіз 
змісту освітньої лінії «Дитина в соціумі» для дітей третього року життя 
свідчить, що у малюків формують елементарні прояви моральної 
поведінки в людському оточенні, розвивають почуття прихильності до 
людей, співчуття, симпатію до дорослих і дітей; формують уміння 
радіти чужому успіхові, засмучуватися через чужу невдачу, 
допомагати в разі потреби [10, с.23-24]. На четвертому році життя 
автори програми пропонують створювати сприятливі умови для 
формування моральної свідомості, моральної поведінки, вчити дитину 
розрізняти добрі й погані вчинки, оцінювати вчинки, надавати 
допомогу за потреби, виявляти співчуття за своєю ініціативою [10, 
с.65-68]. Ця програма акцентує увагу на вихованні у дітей таких 
особистісних якостей, як організованість, дисциплінованість, чемність 
та ін. Проте, вихованню чуйності достатньої уваги не приділено. У 
розділі «Формування основ духовно-моральних якостей» для дітей 
п’ятого-шостого року життя комплексно представлено перехід від 
сприйняття змісту окремих вчинків та їх аналізу до узагальнених 
понять про гарну поведінку, дотримання правил поведінки [10, с.181-
182]. 

Аналізуючи комплексну освітню програму для дошкільних 
навчальних закладів «Світ дитинства», яка рекомендована 
Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 
26.06.2015 р. № 1/11-8964), ми значну увагу приділили освітній лінії 
«Дитина в соціумі», де розкривається зміст виховання доброзичливості 
у дітей дошкільного віку. Автори програми надають великого значення 
ознайомленню дошкільників з моральними нормами та правилами 
поведінки; однак вони практично проігнорували виховання чуйності у 
дітей дошкільного віку [9]. 

Хочемо звернути увагу на комплексну програму розвитку, 
навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» (лист МОН 
України від 02.07.2013 № 1/11-10788), яка визначає основні завдання 
розвитку, навчання та виховання дітей четвертого-шостого років життя 
згідно з Державним стандартом дошкільної освіти України. Ця 
програма регламентує виховання таких гуманних почуттів, як доброта, 
чуйність, товариськість, співчуття, милосердя протягом всього періоду 
перебування дитини в закладі дошкільної освіти. Аналізуючи цю 
освітню програму можна відмітити систематичність у вихованні з 
цього напряму. Зміст розділу «Розвиток і виховання душі та серця» 
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покликаний формувати і удосконалити у дітей етичні уявлення про 
моральні якості людини, людські взаємини, поведінку, розвинути 
моральні емоції та почуття, а також сформувати навички морального 
поводження в соціумі. Дітей привчають бути доброзичливими, 
виявляти турботливе ставлення до всіх і до всього, вчитися жаліти та 
співчувати, відгукуватися на прохання інших дітей, розвивають 
здатності розуміти переживання інших людей і прагнення у малюків 
приносити радість довколишнім [4, с.23-24, 108].  

У своєму аналізі ми звернулися до комплексної освітньої 
програми «Дитина в дошкільні роки» (лист МОН від 06.11.2015 
№ 1/11-16160). Автори програми пропонують починати виховання 
гуманних почуттів, зокрема чуйності (уміння запропонувати свої 
послуги, допомогу, поспівчувати, поступитись), у дітей, починаючи з 
середнього дошкільного віку. Про що йдеться у розділі «Подорож у 
довкілля» (програма для дітей середнього дошкільного віку) в освітній 
лінії «Особистість дитини» у варіативній частині. Значну увагу у 
вихованні чуйності звертають і в розділі освітньої програми 
«Стежинки у всесвіт» (програма для дітей старшого шкільного віку) в 
освітній лінії «Особистість дитини» як в інваріантній так і в 
варіативній частинах [2]. 

Ще однією програмою, до аналізу якої ми звернулися, є 
парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку 
«Скарбниця моралі» (лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359), 
упорядкована відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 
освіти. Ця програма поглиблено висвітлює змістові компоненти, що 
розкривають питання морального виховання дітей, які представлені в 
усіх освітніх лініях інваріантної складової: формування етичних 
уявлень, розвиток моральної свідомості і саморегуляції, гуманних 
почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин, моральної поведінки. 
Аналізуючи цю освітню програму можна сказати, що її автори 
прагнули не просто дати загальні поняття про мораль, а створити 
навчально-виховний процес таким чином, щоб у дітей норми моралі 
були усвідомленими Дитину вчать проявляти любов, співчуття, 
милосердя, доброту, турботу у ставленні до рідних людей, дорослих та 
однолітків [5].  

Окрім чинних освітніх програм нами були проаналізовані 
методичні розробки. Особливої уваги заслуговує методичний посібник 
«Розумне виховання сучасних дошкільнят», де детально 
схарактеризовані форми, методи і засоби освітньої роботи, спрямованої 
на формування базових особистісних якостей у дітей дошкільного віку, 
серед яких чільне місце посідає чуйність. Автори посібника 
зазначають, що роботу з виховання чуйності доцільно проводити у 
різних формах: заняття, ігрова діяльність, бесіди, читання літературних 
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творів з подальших їх обговоренням, колективні розмови. Серед 
методів науковці пропонують такі: розв’язання проблемно-пошукових 
ситуацій, моделювання, дидактичні ігри, вправи, звернення до досвіду 
дітей, колективне сюжетоскладання тощо. До засобів відносять: 
мультфільми, літературні твори, прислів’я, приказки, коректурні 
таблиці та ін. [8, С.70-84]. У посібнику сконцентровано досвід 
педагогів з формування базових особистісних якостей дошкільників 
засобами реалізації літературних проектів. 

Нам імпонують запропоновані Л. Лохвицькою і О. Михайленко 
розвивальні, дидактичні та графічні завдання і вправи морального 
змісту для дітей старшого дошкільного віку, що викладені у робочому 
зошиті «Крокуючи доріжками добра» (схвалено комісією з дошкільної 
педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН 
України (лист ІМЗО від 04.05.2018 р. № 22-1/12-Г-241)) за парціальною 
програмою «Скарбниця моралі» [6]. Ігрові завдання та вправи 
скомпоновані у восьми тематичних доріжках: «Про мораль знати – 
негаразди обминати» (моральна свідомість); «Дорослих поважати і 
чемним зростати» (моральні стосунки з дорослими); «З дітьми дружно 
жити і їх розуміти» (моральні стосунки з ровесниками); «Довіру 
проявляти і співпереживати» (моральні почуття і емоції); «Добрі 
манери здобувати і ввічливим ставати» (моральні якості); «Хороші 
справи творити й завжди їм радіти» (моральна поведінка); «У злагоді 
бути – про образи забути» (моральне ставлення); «Себе оцінити і 
кращим зробити» (моральна саморегуляція) [7]. Вони покликані 
ознайомити дошкільників з моральними нормами, правилами та 
принципами гідного поводження, усвідомити їх, прийняти як власні 
для виконання, що проявлятиметься в діях, вчинках і поведінці дітей. 

Отже, узагальнюючи, наголосимо, що в сучасному українському 
суспільстві вагоме місце в системі дошкільної освіти посідає моральне 
виховання дітей. Комплексний аналіз програмно-методичного 
забезпечення сучасної дошкільної освіти засвідчив, що виховання 
моральних якостей у дітей дошкільного віку є невід’ємним 
компонентом їхньої загальної культури; моральному вихованню у 
Базовому компоненті дошкільної освіти та в сучасних програмах 
відводиться одне з провідних місць. На підставі проаналізованих 
чинних у 2018-2019 навчальному році комплексних освітніх програм 
для дітей дошкільного віку доходимо висновку про їх ґрунтовний 
підхід до організації морального виховання в ЗДО, що в більшості з 
них велике значення надається ознайомленню дошкільників з 
моральними нормами та правилами поведінки, однак вихованню 
чуйності не приділяється належної уваги. 
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Постановка проблеми. Використання інноваційних технологій у 
діяльності закладів дошкільної освіти, спрямовані на упорядкування 
освітнього простору і його вдосконалення, набувають сьогодні все 
більшої актуальності. Із появою Базового компоненту дошкільної 
освіти, що визначає загальнодержавний компонент, розкриває 
інваріантну частину змісту дошкільної освіти, відкриваються широкі 
можливості для впровадження в практику роботи закладів дошкільної 
освіти інноваційних педагогічних технологій. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження проблемних питань 
знайшло відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а 
також педагогів-практиків. Теоретичні засади викладені у працях 
вітчизняних вчених В. Бондаря, Л. Даниленко, Л. Калініної, 
В. Олійника та інших, а також зарубіжних К. Бєлої, А. Кокіля, 
К. Юшака та інших. Питання інноваційної діяльності саме в 
дошкільній освіті вивчали Н. Гавриш, К. Крутій, С. Ладивір, 
Н. Маковецька, Т. Чала, Л. Швайка. 

Проблему інноваційного інформаційно-теоретичного 
забезпечення висвітлюють у своїх дослідженнях Ю. Конаржевський, 
М. Поташнік, Н. Кузьміна, Т. Шамова та інші. Разом з тим залишається 
ціла низка нерозкритих питань які потребують подальшого 
дослідження, серед них актуальними залишаються проблеми 
використання інноваційних технологій у діяльності закладів 
дошкільної освіти. Тому мета статті полягає у доведенні важливості 
впровадження інновацій в освітній простір закладів дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Підвищення якісного рівня освіти 
та подальшого її інноваційного перетворення має бути спрямовано на 
забезпечення економічного зростання держави та розв’язання 
соціальних проблем суспільства. Тому для того, щоб освітня галузь 
продуктивно розвивалася, потрібні нові ідеї, нові технології навчання й 
виховання, управління закладом. Усе це вимагає апробації в 
інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і 
прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її. 

Для результативного, технологічного та кваліфікованого 
втілення інновацій у практику роботи дошкільних закладів необхідно, 
щоб змістовий, психологічний, методичний та навчально-виховний 
аспекти були чітко зорієнтовані на розвиток конкретної особистості, 
що здійснює діяльність у освітньому просторі. Реалізація такого 
завдання вимагає розробки науково обґрунтованої моделі 
впровадження інновацій у практику роботи дошкільного закладу, яка 
повинна комплексно вирішувати проблеми втілення нових 
педагогічних технологій.  

На думку науковців, модель упровадження педагогічних 
технологій передбачає: алгоритм упровадження (діагностичний, 
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організаційний, технологічний та узагальнюючий етап); алгоритмічні 
процедури втілення (шляхи реалізації цих етапів); результат 
упровадження (виконання відповідного етапу) [3, с.14].  

У психолого-педагогічній літературі визначено пріоритетні 
чинники функціонування моделі у практиці роботи дошкільних 
закладів, а саме: диференціація змісту та організаційних форм роботи з 
дошкільниками, врахування їх творчих та інтелектуальних 
можливостей; забезпечення змістового, мотиваційного та 
процесуального аспектів використання інновацій у ході педагогічної 
діяльності; індивідуалізація освітньо-виховної роботи, що передбачає 
здійснення педагогом індивідуального підходу до дітей, створення 
найсприятливіших умов для розвитку кожної конкретної дитини як 
своєрідної, унікальної індивідуальності (цілеспрямоване 
спостереження; складання психолого-педагогічних характеристик 
розвитку дітей; створення та реалізація індивідуальних програм 
розвитку) [7, с.12]. 

Наступним чинником виділено особистісно орієнтований підхід 
педагога до дитини (створення сприятливої атмосфери в групі; 
емоційне спілкування; прихильне ставлення до дитини; встановлення 
контакту довіри, співробітництва з дитиною як із рівним партнером; 
забезпечення варіативної діяльності з урахуванням інтересів дітей) 
[7, с.13].  

Важливе значення серед чинників має організація предметного 
середовища, яке забезпечує свободу та активність дитини, а також 
позиція вихователя як рівноправного партнера дитини (позиція 
вчителя, психолога, психотерапевта) [7, с.13].  

Останній чинник відображає відповідний зміст управлінської 
діяльності керівника дошкільного закладу (завдання керівника – 
створення програми інноваційної діяльності) [7, с.12].  

Як бачимо, розробка сучасних моделей управління вимагає 
глибокого системного аналізу теорії і практики соціального 
управління, менеджменту як його складової частини, специфічних 
умов функціонування навчальних закладів, адже навчальний заклад – 
це складне багаторівневе системне утворення, тому пошук ефективних 
методів управління ним можливий тільки з використанням системного 
підходу як основного методологічного інструментарію, всебічного 
аналізу функціонування досліджуваного об’єкта і його структурних 
компонентів.  

При побудові моделі управління ЗДО слід пам’ятати, що 
навчальний заклад є соціально-педагогічною системою, 
характеризується величезною кількістю властивостей і зв’язків, які 
потрібні для організації ефективного управління.  
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Пріоритетними завданнями педагогічних колективів закладів 
дошкільної освіти, які здійснюють інноваційну діяльність, є: вивчення 
освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та світовою 
педагогічною наукою, а також ефективність їхнього упровадження в 
інших дошкільних навчальних закладах; моніторинг ефективності 
впровадження інновацій, розроблених педагогічними колективами 
дошкільних навчальних закладів; створення бази даних щодо 
впровадження освітніх і педагогічних інновацій у дошкільних 
навчальних закладах; розробка методичних рекомендацій щодо 
організації роботи дошкільних навчальних закладів, які здійснюють, 
інноваційну діяльність. 

Успішне здійснення інноваційної діяльності обумовлено 
наявністю інноваційного потенціалу. Чинниками, які визначають 
інноваційний потенціал дошкільного навчального закладу є: 
матеріальна база; рівень професійної кваліфікації, освіти, стаж роботи, 
вік педагогів; можливості впровадження нововведень, та контролю за 
процесом упровадження; готовність керівника до нововведень [1, с.4]. 

Практика показує, що інноваційна діяльність завжди пов’язана з 
ризиком, бо інноваційна діяльність – це діяльність зі заздалегідь 
невідомим результатом. Це може статися тому, що частина задумів не 
здійснюється через несприятливі умови (кадрові, матеріальні, 
морально-психологічні тощо); деякі передбачення виявляються 
помилковими. Оскільки негативних наслідків під час інноваційної 
діяльності не завжди можна уникнути, то виникає питання про те, як їх 
подолати. Окреслимо шляхи. Це можливо в разі ретельної підготовки 
та ґрунтовного науково-методичного забезпечення інноваційної 
діяльності. 

Висновки. Отже, численні реформи в освіті тісно пов’язані з 
суспільними запитами, зі швидким розвитком технологій, розвитком 
самої системи освіти. Все це викликає потребу швидкого реагування 
освітніх інституцій на зміни. Значну роль в освітніх перетвореннях 
відіграють інноваційні процеси в освіті. Оперативного оновлення 
постійно вимагають такі галузі освіти, як організаційна структура 
закладу та управління, зміст, форми і методи навчання та виховання. 
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У статті висвітлюється проблема впливу неблагополучної сім’ї на 
формування особистості дитини. Дається характеристика неблагополучної сім’ї, 
визначені її типи, зазначені причини сімейного неблагополуччя, показаний її 
негативний вплив на розвиток і виховання особистості. 
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Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство 

переживає соціально-економічну кризу. Усе більше дітей опиняються у 
складній ситуації внаслідок постійної зайнятості батьків на роботі, 
матеріального неблагополуччя сім’ї, відсутності одного з батьків, 
алкоголізму або наркоманії батька чи матері. Навіть у благополучній 
сім’ї дитина часто самотня або проводить багато часу біля телевізора 
чи комп’ютера. Дорослі не завжди знаходять час для довірливої бесіди 
з дітьми, обділяють їх ласкою, увагою, похвалою тощо. Становище 
багатьох українських сімей характеризується також зниженням рівня 
життя. Крім того, напруженість у суспільстві істотно позначається на 
психічному кліматі сім’ї, виникають проблеми і труднощі у 
благополучних сім’ях, а ще більше – у неблагополучних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
педагогічних проблем функціонування сім’ї, сімейного 
неблагополуччя, шляхів соціально-педагогічного супроводу дитини, а 
також культурно-історичних аспектів становлення сім’ї присвячені 
праці Т. Алексеєнко, Т. Афанасьєвої, О. Безпалько, Ю. Василькової, 
Є. Волкової, М. Галагузової, І. Григи, В. Дружиніної, І. Звєрєвої, 
А. Капської, Г. Лактіонової, А. Макаренка, Т. Новикової, В. Поліщук, 
І. Семигіної, В. Сухомлинського, І. Трубавіної, О. Янкович та ін.  

Питання впливу сімейного неблагополуччя на дітей стали 
сферою інтересів таких науковців: С. Арзуманян, С. Бєлічєвої, 

http://bars-open.ru/solution/obrazovanie/
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М. Буянова, А. Єлізарова, Т. Міньковського, А. Мудрика. Серед 
сучасних українських вчених вищезгадана проблематика привернула 
увагу А. Бесєдіна, Н. Лавріненко, Т. Папуловських, В. Пилипенка, 
Р. Пріми, Т. Рудюк, І. Трубавіної та ін. 

Мета статті – показати вплив сімейного неблагополуччя на 
виховання особистості дитини.  

Виклад основного матеріалу. Неблагополучна сім’я – сім’я, яка 
в силу об’єктивних або суб’єктивних причин втратила свої виховні 
можливості, внаслідок чого в ній складаються несприятливі умови для 
виховання дитини.  

І. Трубавіна на основі аналізу чинного законодавства в Україні 
визначає, що неблагополучними є такі сім’ї, в яких порушуються права 
дитини та юридичні норми суспільства. Причинами такого, вважає 
автор, може бути алкоголізм і наркоманія членів сім’ї, психолого-
педагогічна і правова неграмотність, економічні фактори суспільства, 
хвороби, політична ситуація, насильство щодо членів родини тощо. 
Разом з тим увагу вченої привернуло те, що неблагополучними можна 
вважати і потенційно неблагополучні, в яких порушені зв’язки сім’ї з 
мікро- і макросередовищем, внутрішньородинні зв’язки, структура 
сім’ї, спроможність сім’ї виконувати свої функції і низький культурний 
та освітній рівень її членів [7, с.23]. 

Стосовно поняття «неблагополучна сім’я» існують різні погляди 
науковців та використовуються наступні терміни: «функціонально-
неспроможна», «сім’я у кризовій ситуації», «аморальна сім’я», «сім’я з 
насильством щодо членів родини», «конфліктна сім’я», «сім’я, де є 
серйозні помилки і прорахунки у вихованні дітей», «сім’я алкоголіків і 
наркоманів», «сім’я, де є засуджені і ув’язнені». До категорії 
неблагополучних відносять також різні типи проблемних сімей, 
визначаючи їх як дисфункційні, з послабленим потенціалом, з 
порушенням функцій, з порушенням соціального потенціалу, 
функціонально неспроможні, проблемні, кризові, асоціальні тощо 
[1, с.39].  

Неблагополучні сім’ї – сім’ї, де батьки зловживають спиртними 
напоями, ведуть аморальний спосіб життя, вступають у конфлікт з 
морально-правовими вимогами суспільства; сім’ї з низьким морально-
культурним рівнем батьків; сім’ї із стійкими психологічними 
конфліктами у взаємостосунках між батьками, батьками та дітьми; 
неповні сім’ї; материнські сім’ї (молоді матері-одиначки); зовні 
благополучні сім’ї, які припускаються серйозних помилок, прорахунків 
у системі сімейного виховання внаслідок невміння правильно будувати 
взаємини між членами сім’ї, низької педагогічної культури та 
неосвіченості [5, с.27]. 
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Такі проблеми в системі сімейного виховання мають не 
ситуативний, а стійкий характер, тобто в цих сім’ях постійно 
порушуються певні педагогічні вимоги до дітей. Причинами можуть 
бути алкоголізм, наркоманія членів сім’ї, психолого-педагогічна і 
правова неграмотність, економічні фактори суспільства, хвороби, 
політична ситуація, насильство щодо членів родини тощо [4, с.46].  

У неблагополучних сім’ях батьки часто ухиляються від 
виконання своїх батьківських обов’язків внаслідок зловживання 
алкогольними та наркотичними речовинами, ведення аморального 
способу життя, жорстоко і безвідповідально поводяться з дітьми; 
порушуються психологічні зв’язки між дітьми і батьками, складаються 
несприятливі умови для виховання дитини, умови життя провокують 
вихід дітей із сім’ї, їхню невротизацію, суїцидальні прояви, зростання 
бездоглядності та безпритульності дітей.  

У неблагополучній сім’ї спостерігається відсутність 
педагогічних знань і навичок у батьків, що виявляється в 
неконструктивному стилі виховання (або надмірно авторитарному, або 
потуранні). Батьки користуються практично тими самими 
неефективними методами виховання своїх дітей, якими користувалися 
їх батьки. Використовувати інші методи виховання батьки або не 
вміють, або не хочуть. У результаті такого виховання страждають 
обидві сторони. Авторитарний стиль виховання, спроби замінити 
переконання наказом, неповага до особистості дитини, а тим більше 
фізичні покарання ведуть до конфліктів між батьками і їх дорослими 
дітьми [6, с.45]. 

Найбільш поширеним типом неблагополучних сімей (60%) від 
усіх неблагополучних є конфліктні. Це сім’ї, у яких стійкі конфлікти у 
взаєминах між батьками, батьками і дітьми. У таких сім’ях постійні 
суперечки, погрози, бійки, спостерігається низький рівень 
внутрісімейної культури, принижується гідність особистості, відсутні 
почуття взаємодопомоги, взаємопідтримки, турбота одне про одного. 
Життя у цих сім’ях призводить до психологічного відчуження, створює 
негативний мікроклімат і, безумовно, не може не позначитись на 
формуванні особистості дитини, поведінці її в навколишньому 
середовищі. Виховання в подібних умовах сприяє формуванню таких 
якостей, як невпевненість у собі, боязливість, агресивність, 
закомплексованість, у дитини не виховується доброта, позитивний 
досвід співробітництва, створюються передумови для розвитку 
істеричних рис характеру, неврозів [3, с.98]. 

Складною для розвитку і виховання особистості є атмосфера в 
сім’ях, де батьки зловживають алкогольними напоями. Алкоголізм 
батьків породжує байдужість до дитини, відсутність доброти і 
ніжності, часто викликає грубість, жорстокість, озлобленість дитини. У 
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дітей, які проживають у таких умовах, порушується почуття власної 
гідності, самоповаги, розвиваються антигромадянські форми 
поведінки, негативні риси характеру, вони часто жебракують, 
потрапляють у групи з кримінальною спрямованістю [6, с.46 ]. 

Варто наголосити, що сімейне неблагополуччя негативно 
позначається на формуванні особистості дитини. Дитяче виховання в 
умовах негативного емоційно-психологічного мікроклімату 
визначається ранньою втратою потреби у спілкуванні з батьками, 
егоїзмом, замкненістю, конфліктністю, упертістю, неадекватною 
самооцінкою, озлобленістю, невпевненістю у власних силах, 
недисциплінованістю, утечами з дому. Усе це свідчить про те, що діти 
з неблагополучних сімей мають більше причин для поповнення рядів 
важковиховуваних і правопорушників. До того ж дитина, яка зростає у 
проблемній сім’ї, вже значною мірою позбавлена важливих і 
правильних моделей поведінки, що складають підґрунтя для 
формування її уявлень про навколишній світ, певні норми 
співіснування і взаємодії між людьми. Модель світу такої дитини може 
викривлено відображати реальну дійсність, внаслідок чого її реакції 
будуть неадекватними [2, с.112]. 

Психоемоційний клімат неблагополучної сім’ї негативно впливає 
і на фізичний розвиток дитини. Такі діти при обстеженні часто мають 
травми центральної нервової системи (запалення та струс мозку, 
порушення функціонування органів зору та слуху), слабкий моторний 
розвиток, зріст та вага цих дітей у більшості випадків знаходиться на 
нижній межі норми у зв’язку неправильністю та нерегулярністю 
харчування, сну, гігієни, хвороб шкіри. Соціальна позиція дітей 
старшого віку визначається небажанням бути схожим на своїх батьків. 
Вони соромляться їх стилю життя, відкрито або приховано виражають 
протест [5, с.29]. 

Однією з особливостей виховання дітей у неблагополучних сімях 
є постійна присутність перед очима дітей негативного зразка поведінки 
своїх батьків. Наслідуючи їх, діти копіюють як позитивні, так і 
негативні поведінкові характеристики, засвоюючи правила взаємин, які 
не завжди відповідають суспільно схваленим нормам.  

Висновки. Отже, неблагополучна сім’я негативно впливає на 
розвиток, формування і виховання особистості. Тому діти з таких сімей 
повинні бути в центрі уваги педагогів і потребують постійної уваги, 
емоційної підтримки та систематичної, спланованої виховної і 
корекційної роботи. 
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Постановка проблеми. Одним із важливих завдань сучасних 

закладів дошкільної освіти є формування у дітей свідомого ставлення 
до свого здоров’я як до цінності, розуміння його значення для 
повноцінної життєдіяльності, необхідність оволодіння елементарними 
знаннями про основні чинники його збереження. Важливість 
виховання здорового способу життя дошкільників обумовлена 
розумінням, що лише з самого раннього дитинства можна прищепити 
основні знання, навички і звички з охорони здоров’я, які згодом 
перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і 
вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства.  

У період дошкільного дитинства закладається фундамент 
здоров’я, формуються життєво необхідні рухові навички, уміння, 
розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність 
правильного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному 
розвитку дитини. Це найважливіший період для формування здорового 
способу життя, адже дошкільники вже здатні розуміти й 
усвідомлювати залежність стану здоров’я від їх способу життя [1, с.6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
формування здорового способу життя є предметом багатьох галузей 
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знання: біології, фізіології, валеології, психології, педагогіки, 
фізкультури і спорту. Теоретичні та практичні аспекти її вивчали 
Г. Власюк, О. Безпалько, Н. Бутенко, В. Кузьменко, М. Мурашко, 
А. Сахно та інші науковці.  

Аналіз робіт В. Деркунської, С. Козлової, О. Князевої, 
І. Новікової та інших показує, що вже в дошкільному віці у дитини 
з’являється стійкий інтерес до здоров’я, дбайливе ставлення до свого 
організму. 

Проблема зміцнення здоров’я дошкільників, формування у них 
знань про здоровий спосіб життя розглядається у дослідженнях 
Т. Андрющенко, О. Богініч, Г. Бєлєнької, Є. Вільчковського, 
Г. Григоренко, Л. Калуської, Л. Лавріненко, М. Машовець, 
Н.Моісеєнко, С. Юрочкіної. 

Мета статті – розкрити важливість формування здорового 
способу життя дошкільників засобами народної педагогіки.  

Виклад основного матеріалу. Основи зорового способу життя у 
дітей дошкільного віку визначаються наявністю знань і уявлень про 
елементи цього поняття (дотримання режиму дня, відмову від 
шкідливих звичок, правильне харчування, заняття спортом, чергування 
праці та відпочинку, безпечна поведінка) і вміннями реалізовувати їх у 
поведінці та діяльності доступними для дитини способами. 

Численні свідчення науковців доводять цінність народного 
досвіду виховання попередніх поколінь, надійність і перевіреність 
часом методів, прийомів, засобів впливу на особистість. Тому особливо 
актуальним у наш час стало відродження педагогічного досвіду 
попередніх поколінь, традицій, звичаїв, в основі яких закладена 
головна мета виховання – формування та розвиток фізично 
загартованого, здорового підростаючого покоління. 

Важливим засобом формування здорового способу життя 
дошкільників є народна педагогіка. Дослідження з вивчення духовної 
спадщини українського народу – О. Воропай, Л. Калуської, Г. Маковій, 
С. Маринчак, С. Мудрик, Є. Приступи свідчать про його піклування та 
надання великого значення збереженню власного здоров’я, адже 
здоров’я у всі часи було необхідне людині для повноцінної і активної 
праці. 

Як зазначає Г. Бєлєнька, задля фізичного здоров’я необхідно 
було дотримуватися певного способу життя. Наші прадіди мали міцне 
здоров’я, що пов’язане з тим способом життя, яке вони вели: жили 
серед природи, багато часу проводили на свіжому повітрі, багато 
працювали фізично, повноцінно харчувалися, вживали корисну і 
здорову їжу [2, с.77].  

До традиційних засобів формування здорового способу життя 
можна віднести невичерпні можливості народного фольклору. Саме 
твори усної народної творчості супроводжують людину від самого 



172 

народження і впродовж усього життя. Метою використання цих творів 
є не тільки розважальна функція, яка виконує важливу роль у плані 
щодо впливу на оптимістичний настрій дитини, сприяння створенню 
емоційного комфорту, а також ефективно стимулює нервову систему, 
розвиває вестибулярний апарат, загартовує організм, формує навички 
нескладних фізичних вправ, розвиває здібності дитини [6, с.25]. 

Український народ з глибокої давнини цінує здоров’я як 
найвагомішу складову життя і наші предки до свого здоров’я ставилися 
з глибокою відповідальністю. Про необхідність його збереження, 
формування з раннього дитинства говориться у народних приказках, 
прислів’ях: «Бережи здоров’я змолоду, а честь – під старість», «Бережи 
одяг поки новий, а здоров’я – поки молодий», «У здоровому тілі – 
здоровий дух», «Коли немає сили, то і світ немилий», «Без здоров’я 
немає багатства» тощо. В основі древніх колядок, щедрівок, веснянок, 
купальських пісень завжди є побажання доброго здоров’я всій родині, 
господарям [8, с.136]. 

У системі народних знань використовуються різноманітні засоби. 
Особливе місце в українських традиційних підходах до зміцнення і 
збереження здоров’я належить фізичному загартуванню. До основних 
видів фізичного загартування можна віднести обливання водою, 
купання в річках, озерах, ходьбу босоніж, сухе та вологе обтирання ніг, 
використання цілющих можливостей сонця, повітря, лікарських рослин 
тощо. 

Народні традиції здорового способу життя закріплювалися і 
передавалися наступним поколінням також у різноманітних звичаях, 
обрядах, святах, органічно вплетених у повсякденно-побутову 
життєдіяльність сім’ї, родини, громади й цілісну структуру народного 
календаря.  

Наші предки завжди усвідомлювали цілющі сили сонця, води і 
повітря. У народі вода була у великій пошані, це підтверджується 
багатьма казками, повір’ями, приказками, прислів’ями про воду. Вода 
вважалася цілющою животворною силою, основою всього життя і її 
здавна використовували з лікувально-оздоровчою метою. Маленьких 
дітей купали з добавлянням різного зілля, яке мало антисептичну дію. 
Коли діти підростали, вони купались у річках, ставках до настання 
холодів, бігали босоніж під літнім дощем. Парення у лазні, занурення у 
холодну воду, припарки і компреси, вологі обливання та обтирання рук 
і ніг, ванни та інші водні процедури використовувалися здавна для 
лікування багатьох захворювань [2, с.78]. 

Сонячна енергія є не менш важливим фактором, яка забезпечує 
нормальне функціонування організму дитини, сприяє підтриманню 
імунітету, що широко використовували наші предки для загартування і 
це допомагало стійко переносити холод і спеку, кліматичні та життєві 
негоди, витримувати тривале фізичне навантаження. У народі цінували 
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цілющі сили сонця. Важливе значення його підкреслюють і такі 
прислів’я: «Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає», «Коли 
сонечко пригріє, то й трава зазеленіє». 

Оздоровчою силою наші предки наділяли і землю. Ходіння 
влітку босоніж для дорослих і дітей було звичайною справою, адже 
вважалося, що земля надає організму велику силу та енергію: «Земля 
здоров’я дає». Це була профілактика плоскостопості та хвороб ніг 
дітей, адже ходіння босими ногами по землі, піску, дрібному камінні, 
воді, деревах розвиває стопу, зміцнює м’язи ніг, відбувається точковий 
масаж [2, с.79].  

Дотримання особистої гігієни було однією з умов збереження 
здоров’я, про що свідчать пісні, колядки, щедрівки, прислівя, казки, що 
дійшли до нас. Саме в них ми бачимо, як шанувалася «охайність», 
«чистота», «чепурність» і цей культ традиційно формувався в українців 
з раннього дитинства.  

Народна мораль завжди засуджувала надмірність у харчуванні. Із 
метою забезпечення здорового способу життя дотримувалися постів, 
щоб очистити душу і тіло, зміцнити здоров’я. Проте, під час посту 
вживали рибу, гриби, ягоди, фрукти та багато різних каш. Цінність 
використання у їжі каш, які додають сил, започаткувалося у народних 
обрядах: на хрестини варили кашу та розігрували її «купівлю-продаж». 
Коли вперше діти йшли до школи, батьки несли вчителеві горщик 
каші, щоб «наука йшла на ум» [4, с.16]. 

Відомо, що малорухливий спосіб життя згубний, особливо для 
дитини, у якої велика природна потреба у рухах. Тому зниження 
рухової активності призводить до цілої низки відхилень у стані 
здоров’я. Це відзначає і народна мудрість: «Якщо дитини бігає і 
грається, то їй здоров’я усміхається». Для повноцінного фізичного 
розвитку виконувалися різні фізичні вправи. Серед них виділяють ігри, 
забави та розваги (біг, стрибки, лазіння, плавання, катання на 
санчатах), народні танці, які були повсякденними, а також 
супровождували різноманітні традиційні та звичаєві дійства, в змісті 
яких відбита психологія українського народу [8, с.14]. 

Важливими засобами виховання здорового способу життя були 
рухливі ігри, забави, розваги, танці. Зокрема, народні ігри сприяють 
розвитку фізичних якостей дитини: спритності, швидкості, 
витривалості, розвитку самостійності, організованості, кмітливості, 
доброзичливості, чесності. Уміли наші предки не лише працювати, а й 
відпочивати. Кожній порі року присвячували свята, які постійно 
проводили з великим емоційним піднесенням. Усі вони були 
оздоровчими, оскільки поліпшували настрій, сприяли бадьорості духу, 
прагненню любити природу та спілкуватися з нею, супроводжувалися 
іграми, хороводами, народними обрядами [6, с.25]. 
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Висновки. Таким чином, дошкільний вік є вирішальним у 
формуванні фізичного і психічного здоров’я. Важливо на цьому етапі 
формувати у дітей базу знань, практичних умінь та навичок здорового 
способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях 
фізичною культурою і спортом. Використання народних надбань має 
велике значення для формування у дошкільників оздоровчого 
світогляду, основ культури здоров’я, активної життєвої позиції, 
фізичної досконалості, духовного збагачення, морального зростання. 
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На сьогоднішній день досить велика кількість учнів початкової 

школи не встигають у навчанні. Проблема не в складних програмах 
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викладання навчального матеріалу, чи занадто вимогливих вчителях, а 
в тому, що діти психологічно мало підготовлені до навчання в школі. У 
першу чергу, проблема криється в слабкій мотивації, нерозумінні своєї 
нової, внутрішньої позиції школяра. Саме тому необхідно звернути 
увагу на розвиток мотиваційної готовності ще в закладах дошкільної 
освіти.  

Адже, доведено, що в дітей, які не готові до систематичного 
навчання, важче і довше проходить період адаптації, в них частіше 
проявляються різноманітні труднощі в навчанні. Дошкільний період є 
сенситивним для формування багатьох здібностей і якостей дитини. 
Перехід дитини із закладу дошкільної освіти у школу є важливим 
етапом її життя, в яке входить навчання – діяльність обов’язкова, 
відповідальна, що потребує систематичної організованої праці. Вона 
ставить перед дитиною завдання послідовного, цілеспрямованого 
засвоєння знань, узагальнених і систематизованих в основах наук, що 
передбачає зовсім іншу, ніж у дошкільному дитинстві, структуру її 
пізнавальної діяльності.  

Проблема підготовки до школи є досить складною і 
багатоаспектною. Так вважають багато психологів, серед яких 
Л. І. Божович, С. О. Ладивір та інші. Готовність дитини охоплює всі 
сфери життя та діяльності майбутнього першокласника. Тому 
проблема психологічної підготовки є однією з важливих у формуванні 
розвиненої особистості. За визначенням Т. В. Дуткевич психологічна 
готовність – це один з найважливіших підсумків психічного розвитку 
дитини в період дошкільного дитинства [4, с.276]. Вчені 
О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Л. С. Виготський, І. В. Дубровіна, 
виділяють інтелектуальну й особистісну готовність дитини до 
навчання в школі. Останнє вимагає наявності свідомого рівня розвитку 
соціальних мотивів поводження й морально-вольових якостей 
особистості.  

За даними Л. А. Венгера, В. В. Холмовской, Л. Л. Коломінского, 
Е. Е. Кравцової, О. М. Дьяченко та інших в структурі психологічної 
готовності прийнято виділяти наступні компоненти: мотиваційний, 
розумовий, вольовий, емоційний. Однак психологічна готовність не 
зводиться до простої сукупності її компонентів, а складає єдине ціле. У 
разі неготовності до навчання в школі кожен з цих компонентів може 
потребувати свого формування. Готовність до навчання дитини 
дошкільного віку на думку ряду вчених (Б. Г. Ананьєв, Дж. Аткінсон, 
Л. І. Божович та ін.) перш за все, визначає її мотиваційна готовність, 
яка включає в себе достатньо розвинену потребу в знаннях, вміннях і 
бажання дитини їх вдосконалювати Саме відсутність мотиваційної 
готовності тягне за собою величезну кількість труднощів, які будуть 
суперечити успішності систематичного навчання дитини в школі. Під 
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мотиваційною готовністю розуміють бажання вчитися, ставлення до 
школи і навчання як до серйозної діяльності [5, с. 429-430].  

Дитина приходить у школу з певною мотивацією. Розвиток 
мотивації шкільного навчання передбачає формування уявлень 
дошкільника про те, яким буде навчання в школі, знань про те, яким 
буде його завтрашній день і підготовку дитини до нього як до радісної 
події. Нове ставлення дитини до навколишнього середовища, що 
виникає при надходженні в школу, Л. І. Божович назвала 
«внутрішньою позицією школяра», вважаючи цей новотвір критерієм 
готовності до навчання в школі [3, с. 49]. Це психологічне 
новоутворення виникає в кінці дошкільного віку і є сплавом двох 
проблем – пізнавальної і потреби в спілкуванні з дорослими на новому 
рівні. Саме їх поєднання дозволить дитині свідомо сформувати свої 
наміри і цілі. Майбутньому школяреві необхідно довільно управляти 
своєю поведінкою, що стає можливим при сформованій ієрархічній 
системі мотивів.  

Кажучи про мотиви навчання в структурі готовності до школи, 
маються на увазі ті чинники зовнішнього і внутрішнього характеру, які 
спонукають діяльність дитини, направлену на засвоєння нових знань на 
даному етапі розвитку, і які можуть служити основою для формування 
власне учбових мотивів. Власне учбовий мотив (усвідомлена потреба в 
придбанні знань і розвиток своїх здібностей) формується в процесі 
шкільного навчання. Визначну роль мотиваційної готовності дитини до 
шкільного навчання підкреслює у своїх роботах Л. І. Божович. Вона 
виділяє дві групи мотивів навчання: широкі соціальні мотиви 
навчання, або мотиви пов’язані «з потребами дитини у спілкуванні з 
іншими людьми, з бажанням учня зайняти певне місце в системі 
доступних йому суспільних відносин». мотиви, пов’язані 
безпосередньо з навчальною діяльністю, або «пізнавальні інтереси 
дітей, потреба в інтелектуальній активності і в оволодінні новими 
уміннями, навичками і знаннями» [1, с. 233]. Кожний з мотивів в тій 
або іншій мірі присутній в мотиваційній структурі дитини 6-7 років, 
кожний з них робить певний вплив на формування і характер його 
учбової діяльності.  

Для кожної дитини ступінь вираженості і поєднання мотивів 
навчання індивідуальні. Кажучи про мотиваційну готовність дітей до 
навчання, слід також мати на увазі потребу в досягненні успіхів, 
відповідну самооцінку. Потреба досягнення успіхів у дитини, 
безумовно, повинна домінувати над боязню невдачі, діти повинні 
проявляти якомога менше тривожності. Важливо, щоб їх самооцінка 
була адекватною, а рівень домагань був відповідним реальним 
можливостям, що є у дитини.  
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Формування мотиваційної готовності до школи забезпечується 
спільними зусиллями вчителів, батьків, вихователів. Завдання закладу 
дошкільної освіти – розкрити батькам значення дошкільного періоду в 
загальному розвитку дитини. Кожна родина в міру своїх можливостей 
знайомить дитину з навколишнім світом, дає певні знання, уявлення. 
Тому з’являється ще одна проблема, яка на сьогоднішній день є досить 
глобальною. Це проблема сім’ї. З метою формування в дітей 
мотиваційної готовності до школи, враховуючи здобутки видатних 
психологів і науковців ми можемо запропонувати такі ігри та 
методики: Ігри з формування навичок навчальної діяльності; 
Використовувати діагностичні методики для виявлення позитивного 
ставлення до школи: «Навчальна мотивація» автор М. Р. Гінзбург; 
«Малюнок школи» автор Т. Нежнова; методика щодо вивчення 
домінування пізнавального чи ігрового мотивів (розроблено 
Н. Й. Гуткіною); бесіда щодо виявлення внутрішньої позиції школяра 
(розроблено Н. Й. Гуткіною); Бесіда «Школа»; Гра на прийняття 
«позиції школяра», зменшення рівня тривожності, страхів, пов’язаних 
зі школою; Методика «Уяви собі…» (За Н. Гуткіною); Гра 
«Ланцюжок», Гра «Школа-казка», Гра «Пантоміма», Гра «Я готуюсь до 
школи», Гра «Сокіл і лис», Гра «Пташка», Гра «Я малюю школу»; 
Вправа «Я не можу – я можу – я спробую»; «Графічний диктант»; Ігри 
для активізації відомостей і формування адекватного уявлення дитини 
про школу. «Я йду до школи» (За програмою С. В. Буцкіної) 
[2, с.49-51].  

Отже, підводячи підсумок, можемо сказати, що формування 
мотивів навчання і позитивного ставлення до школи є однією з 
найважливіших задач педагогічного колективу ЗДО і сім’ї в підготовці 
дітей до школи. Адже, як зауважила Л. І. Божович, найбільш значущим 
для успішності у навчанні є розвиток мотиваційної сфери дитини, яку 
потрібно формувати і вдосконалювати спільними зусиллями з 
батьками, педагогами та вихователями.  
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Постановка проблеми. В даний час Україна впевнено крокує 

вперед при чому в усіх аспектах життя. Історично так склалося, що за 
стрімким розвитком будь-якої держави стоїть її народ. Саме він є 
рушійною силою тих змін, які є безповоротними. І саме зараз гостро 
постає питання про виховання справжніх патріотів. Тієї опори, яка 
ідентифікує себе як український народ. Ми може спостерігати як 
посилюються позиції з боку національно-патріотичного виховання. 
Сьогодні особлива увага приділяється підвищенню якості та змінам у 
стратегії розвитку дошкільної освіти відповідно до законів України 
«Про освіту» (2017), «Про дошкільну освіту» (2001), «Про охорону 
дитинства» (2001); Указу президента України «Про Національну 
стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (2013), 
«Базового компонента дошкільної освіти» (2012), наказу МОН «Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді» (2009, 2015). З вищезазначеного видно, що актуальним 
питанням нашого часу є національно-патріотичне виховання, при чому 
цілісне, що охоплює усі вікові категорії громадян. 

В освітніх документах, законах зазначено, що повинно 
відбуватися формування гармонійно-розвиненої особистості. Але цього 
розвитку не відбудеться, якщо кожен з нас, починаючи з раннього 
дитинства не ідентифікує себе як українця. В ст.7 закону України «Про 
дошкільну освіту» чітко зазначено, що повинно відбуватися виховання 
у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги 
до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 
мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського 
народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення 
до себе, оточення та довкілля. А становлення нації, держави, 
національної свідомості неможливе без національно-патріотичного 
виховання [7]. Саме довкілля стає колискою зародження справжнього 
патріота. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 
патріотичного виховання починає гостро обговорюватися ще класиками 
української педагогіки С. Русовою, К. Ушинським, Г. Сковородою, 
В. Сухомлинським, Г. Ващенко, І. Огієнко, О. Духновичем [1]. 

Пройшли десятиліття, але питання, що стосуються виховання 
патріотів своєї держави, зазначення складових цієї компетенції 
залишаються актуальними й на сьогодні. Окремі історико-педагогічні 
аспекти розвитку системи дошкільної освіти в Україні досліджували 
А. Богуш, Л. Артемова, О. Сухомлинська, І. Бех, В. Котирло, О. Кононко, 
Т. Поніманська [11]. 

У тісному зв’язку з національно-патріотичним вихованням 
розглядаються аспекти полікультурного виховання, загалом у такому 
напрямку працювали Н. Миропольська, Г. Розлуцька, О. Сухомлинська. 

Питання цієї концепції розглядалися і з психологічних аспектів 
етнічної самосвідомості І. Бех, Й. Боришевський, О. Коричук, 
А. Богуш, В. Котирло [12]. 

За останні роки науковці активно пропагують концепції 
громадянської освіти, національно-патріотичного виховання, історію 
становлення дошкільної освіти. Теоретичні та практичні аспекти були 
висвітлені в дисертаційних роботах А. Гончаренко, Ю. Демидов, 
А. Сазонова, С. Семчук. За останні 8 років вийшли статті на сторінках 
науково-методичного журналу «Дошкільна освіта», що висвітлюють 
теоретично-практичні аспекти національно-патріотичного виховання: 
Т. Блінової, Н. Білоусової, А. Богуш, О. Галашевської, О. Кононко, 
А. Науменко, Т. Поніманської, О. Сухомлинської, Н. Химич, О. Чаус, 
Н. Аль-Хамадані, Є. Коваленко та інші [11]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Якщо ми почнемо ознайомлюватися з самим процесом впровадження 
концепцій національно-патріотичного виховання то з’ясуємо, що до 
певного моменту в житті нашої країни, а саме на даний час – це 
перебування держави в умовах гібридної війни. Цю концепцію 
розглядали з одного боку. Спочатку впроваджували «Концепцію 
громадянського виховання», потім «Концепцію патріотичного 
виховання». Але цілісно у комплексі, національно-патріотичне 
виховання до 2009 року не розглядалось, а як окрема складова.  

Мета статті: на основі аналізу нормативно-правової бази та 
поглядів провідних українських педагогів порівняти та розкрити зміст 
понять «національне виховання», «патріотичне виховання», 
«громадянин», «громадянське виховання», на основі аналізу вимог 
Базового компоненту дошкільної освіти зазначити стратегічну мету та 
завдання національно-патріотичного виховання. 

Виклад основного матеріалу. Звертаючись до тексту закону 
України «Про дошкільну освіту», а саме до статті 7 де чітко зазначено, 
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що основним завданням дошкільної освіти є виховання у дітей любові 
до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин 
та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також 
цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення 
та довкілля [7]. 

Текст наведений у статті дає чітке розуміння того, що виховання 
не повинно ґрунтуватися тільки на односторонній повазі до свого 
народу та традицій. А чому це так важливо? Якщо оглянутися навколо 
то побачимо, що на території України проживають представники 
різних національностей, але які є громадянами нашої держави. А хто ж 
такий громадянин? Європейська конвенція про громадянство 1997 р., у 
статті 2 зазначає, що термін «громадянство» означає правовий зв’язок 
між особою та державою без зазначення етнічного походження особи. 
Рівність прав та свобод українського громадянина регулюється 
основним законом України – Конституцією. В результаті введення 
поняття громадянин виникає нагальна потреба і в Концепції 
громадянської освіти та виховання, яка взяла за основу принципи 
покладені в закон України «Про освіту»: 

‒ виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 
українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

‒ формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та 
законів України, нетерпимості до їх порушення; 

‒ формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 
приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а 
також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

‒ формування громадянської культури та культури демократії; 
‒ формування культури здорового способу життя, екологічної 

культури і дбайливого ставлення до довкілля. 
В даний час, коли відбувається стрімке становлення нації, духовне 

піднесення, ідентифікація себе з Україною, виникає розуміння того, що 
не можливо побудувати міцну державу без стійкого фундаменту. І 
запорукою становлення громадянина є виховання його у національно-
патріотичному дусі. Щоб зрозуміти значення цього поняття, ми його 
розкладемо на складові. Почнемо з «національного виховання». 
Спочатку звернемося до трактування з педагогічної точки зору: «Це 
створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, 
ідей, ідеалів, традицій, звичаїв та ін., покликаних формувати 
світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй 
соціальний досвід, надбання попередніх поколінь» [6]. Якщо 
розтлумачити це поняття зі словника: «Це формування гармонійно 
розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно 
свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, 
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здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, 
родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, 
підприємливістю та ініціативністю» [4]. 

Поряд крокує і поняття «патріотичне виховання». Спочатку 
розглянемо його з точки зору педагогіки: «Це любов до Батьківщини, 
свого народу, одне із найглибших почуттів, розвинутих і закріплених 
багатовіковими традиціями країни й народу» [10]. Тепер трактування 
цього ж поняття у словнику: «Це сукупність морально-етичної та 
емоційної прив’язаності до Батьківщини, яка визначає особу як 
громадянина. Містить ряд важливих морально-етичних, етнічних, 
культурних, політичних та історичних аспектів» [3]. 

Поєднання двох понять лягло в основу «Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді» (2009, 2015) де чітко 
зазначено, що громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, 
які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, 
першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового 
порядку на планеті [9].  

Вибрані актуальні напрямки, без яких не можливий процес 
становлення могутньої держави – громадянське виховання та освіта, 
патріотичне виховання, національне виховання. 

Одразу зазначена стратегічна мета національно-патріотичного 
виховання: 

‒ пробудження громадянської активності через інтеграційні 
процеси; 

‒ заохочення та стимулювання громадян для утворення 
громадських організацій, волонтерських рухів; 

‒ пошук нових підходів та шляхів на впровадження національно-
патріотичного виховання, враховуючи багатовікову історію нашої 
держави; 

‒ розвиток гармонійно-розвиненої особистості; 
‒ системність та послідовність у діях [9]. 
Що саме важливе, зміни повинні початися ще з раннього віку. 

Адже нація, яка виросла на прикладі багатьох поколінь своєї держави, 
яка пам’ятає та цінує свою історію стане запорукою розвитку країни. В 
результаті такого поєднання обох понять складається загальне 
розуміння того, що таке національно-патріотичне виховання – це 
комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної 
влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 
соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 
патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, 
турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її 
як правової, демократичної, соціальної держави [8]. 
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Національно-патріотичне виховання має свою систему завдань: 
‒ утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 
України; 

‒ виховання поваги до Конституції України, Законів України, 
державної символіки; 

‒ підвищення престижу військової служби, а звідси – 
культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 

‒ усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, 
правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

‒ сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на 
основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння 
визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності 
громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, 
органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 
права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності 
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

‒ формування толерантного ставлення до інших народів, культур 
і традицій; 

‒ утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського суспільства; 

‒ культивування кращих рис української ментальності - 
працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 
ставлення до природи; 

‒ формування мовленнєвої культури; 
‒ спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму [9]. 
Мета та завдання національно-патріотичного виховання лягли в 

основу Базового компоненту дошкільної освіти, що є Державним 
стандартом дошкільної освіти України. Освітні лінії якої пронизані 
метою та завданнями Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді [2]. 

Висновки і пропозиції. Паростки національно-патріотичного 
виховання в даний час закладаються ще з народження і це добре 
підтверджує законодавча база нашої держави. Актуальною проблемою 
визнано національно-патріотичне виховання дітей та молоді, що лежить 
в основі таких законів України як: «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Конституції та Державного стандарту дошкільної освіти 
України Базового компоненту дошкільної освіти. В поняття громадянин 
України лежить цілісна концепція національно-патріотичного 
виховання. Дійсно стає зрозуміло, що саме «маленький громадянин» з 
першого року життя, який вихований на історичному минулому 
держави, що з повагою ставиться до інших та є активним у своїх діях, 
які є свідомими, стане запорукою процвітання, стабільності держави.  
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методичні засади керівництва образотворчо-мовленнєвою діяльністю дітей у ЗДО. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, образотворча діяльність, 
інтеграція.  

 
Постановка проблеми. Однією з невід’ємних складових 
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розвиток мовлення дітей. Воно охоплює всі види діяльності дітей 
дошкільного віку, розкриваючи чуттєвий досвід дитини разом з 
образотворчою діяльністю. 

Аналіз джерел. Науковці вивчають окремі сторони зв’язку 
мовленнєвої й образотворчої діяльності, а саме: розглядають дитячий 
малюнок як форму «символічного письма» (М. Мастюкова, 
Р. Стеблов); вивчають можливість використання малюнка для 
стимуляції розвитку мовлення дітей (A. Богуш, Л. Бачерикова); 
досліджують інтеграцію словесної, ігрової та зображувальної 
діяльності у процесі формування зв’язного мовлення (А. Кочеткова); 
взаємозв’язок слова і зображення як засіб художнього розвитку дітей 
5-7 років (О. Вепрева). Але на сьогодні більшість дослідників 
зупиняються на характеристиці окремих завдань з використання 
образотворчого мистецтва у процесі розвитку мовлення дошкільників, 
ґрунтовні комплексні наукові праці з методики його використання 
відсутні, що і зумовило вибір теми публікації.  

Метою публікації є аналіз інтеграції мовленнєвої та 
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.  

Основний виклад матеріалу. Інтеграція в освіті – це 
об’єднання, органічне злиття освітніх установ,систем, змісту освітніх 
програм, різних предметів або предметних галузей. На думку 
М. Поддьякова, Р. Чумичової, діти глибше усвідомлюють зміст, якщо 
його представлено в органічних зв’язках і відношеннях. У картині світу 
дитини ще немає знання про окремі науки. Дитина не проходить 
паралельні шляхи наукових досліджень різних наук, вона йде своїм 
індивідуальним шляхом.  

Базою, яка об’єднує образотворчу і мовленнєву діяльність, є 
художній образ, який діти сприймають у процесі ознайомлення з 
творами мистецтва, і творчо відтворюють у різних видах продуктивної 
діяльності. За словами Г. Костюка, саме завдяки мовленню 
здійснюється процес осмислення наочних образів (подій, картин). Всі 
предмети, які створюються дитиною у процесі продуктивної 
образотворчої діяльності, є, у свою чергу, наочним підґрунтям для 
мовленнєвих вправ. Складена дитиною казка набуває додаткових 
можливостей вираження в ілюструванні її змісту. Важливим є і те, що у 
продуктивній діяльності дитина опирається одночасно на декілька 
аналізаторів (тактильний, зоровий, слуховий), що, у свою чергу, 
впливає на розвиток мовлення. У рамках продуктивної (образотворчої, 
образотворчо-мовленнєвої) діяльності створюються умови для тісної 
взаємодії слова з дією. Дії дітей, що супроводжуються мовленням у 
процесі образотворчої діяльності стають більш досконалими, 
довільними, регульованими. Водночас прискорюється процес 
засвоєння навичок зображення. 
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За О. Некрасовою, заняття з малювання, ліплення, аплікації 
мають великий вплив на розвиток мовлення дітей. На заняттях з 
розвитку мовлення та в повсякденному житті дітям читають казки, 
оповідання, розучують з ними вірші. У процесі слухання художніх 
творів у дітей формуються художньо-образні уявлення, розвивається 
мовлення, розумові здібності. Сформовані художні образи на основі 
літературних творів передаються дітьми у їхніх малюнках. Діти 
намагаються передати казкові та літературні образи, виявити своє 
ставлення до того, що їх здивувало, зацікавило. Отже, заняття з 
зображувальної діяльності сприяють розвитку мовлення дітей, 
збагачуючи образними виразами, епітетами, які використовуються для 
характеристики, чи опису того чи іншого явища або події [5, с.26]. 

Зображення, малюнок є матеріальною опорою внутрішнього 
плану розумової діяльності, зокрема мовленнєвої. На думку О. Сироти, 
у дошкільному віці внутрішній план діяльності ще не повністю 
внутрішній, він потребує матеріальних опор, однією з яких є малюнок. 
У процесі малювання дитина спирається на умовну ситуацію, 
характерну для гри. Актуалізація умовної ситуації для дитини 
досягається за допомогою мовлення. Воно служить важливим засобом 
фіксації образів дитини, які використовуються для побудови 
внутрішнього плану створення малюнка. При цьому внутрішній план 
не тільки зумовлює внесення змін та доповнень у малюнок, але й сам 
перебудовується під впливом осмислення зображеного [6, с.72]. 

За словами Л. Калмикової, обмеженість у володінні технічними 
навичками зображувальної діяльності призводить до необхідності 
коментарів, пояснення певних нюансів задуму, конкретизації 
створеного графічного образу мовленням, роблячи його більш 
змістовним і завершеним. Чим більше дитина зацікавлена образом, тим 
яскравіше він виявляється в її мовленні – як у підборі знайомих 
найбільш точних і влучних слів, так і у власній словотворчості, 
створенні мовних інновацій для передавання свого особистого, 
відмінного від інших, розуміння значення й смислу слів. Це приводить 
до більш швидкого переходу слів з пасиву в активне мовлення [4, с.14]. 

У програмі «Дитина у дошкільні роки» упорядники поставили 
перед вихователями завдання: навчити складати розповіді різного типу 
за малюнками, які діти малювали попередньо [3, с.28]. 

А. Богуш визначено спільні риси образотворчої і мовленнєвої 
діяльності, що дає можливість їх взаємопроникнення (інтеракції), 
поєднання в єдине образотворення з метою не тільки ефективного 
впливу на емоційну сферу дитини, й розкріпачення її фантазії та уяви у 
творенні власних образів, а й забезпечення як процесу, так і результатів 
праці мовленнєвим супроводом. Отже, А. Богуш виокремила такий 
самостійний вид діяльності, як образотворчо-мовленнєва діяльність, в 
якій мовленнєві дії підпорядковуються меті й змісту образотворчої 
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діяльності дитини для її збагачення, спрямування, стимулювання й 
коментарю [1, с. 7]. 

Н. Гавриш визначила способи та форми інтеграції образотворчої 
і мовленнєвої діяльності. Серед них: словесне малювання, якщо 
педагог через сприймання поетичного тексту, пейзажної лірики, 
показує дітям приклад художнього опису явищ природи, предметів та 
об’єктів довкілля. Наступним способом інтеграції образотворчої і 
словесної творчості є коментар зображеного, коли вихователь спонукає 
дітей до вербалізації власних художніх переживань, висловлення 
думок, які знайшли відображення в малюнках, картинах, репродукціях, 
що були обрані дітьми. За словами Н. Гавриш, нерідко у процесі 
малювання діти супроводжують зображувальні дії активним 
мовленням, неначе акомпанують собі, доповнюючи те, що не може в 
силу технічних причин бути зображене на аркуші, стимулюють свої дії, 
розгортають ідеї. Мовленнєві дії дошкільника можна визначити як 
штрих-мовлення, що будується за законами, відмінними від зв’язного 
висловлювання. Посиленню інтересу до художнього слова сприяє 
також ілюстрування дітьми власних зв’язних висловлювань, які від 
того стають більш виразними [2, с.14]. 

Методика керівництва образотворчо-мовленнєвою діяльністю 
полягає у визначенні вихователем пріоритетних ліній заняття, 
усвідомленні того, що виступає основним завданням, засобом, а що – 
допоміжним. Необхідною умовою при цьому є активність вихователя 
як на занятті, так і під час підготовки до нього, а також активність 
самих дітей. Вихователь має сам добре розуміти «художню мову» 
творів мистецтва і доступно, з урахуванням вікових та психологічних 
особливостей, донести її до дітей. Дорослий подає приклад 
використання виразного, образного мовлення, сенсорно-емоційних, 
моральних та художньо-естетичних оцінок і суджень. 

Висновки. Отже, інтеграція мовленнєвої та художньої діяльності 
дітей відбувається в образотворчо-мовленнєвій діяльності, в якій 
мовленнєві дії підпорядковуються меті й змісту образотворчої 
діяльності дитини для її збагачення, спрямування, стимулювання і 
коментарю. Образи, створені засобами кольору, лінії, форми, 
композиції, стають цільними, яскравішими, якщо опосередковуються 
мовленням. І, навпаки, те, чого немає в дитячому малюнку, легко і 
природно заміщується, доповнюється, «домальовується» за допомогою 
слова. Різноманітні ігрові прийоми, емоційно-образні пластичні етюди, 
творчі завдання у процесі виконання творів образотворчої діяльності та 
їх аналізу допомагають активізувати процес сприймання та мовлення. 
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Постановка проблеми. Становлення дитячої особистості, 

формування психічних функцій детермінується багатьма чинниками. 
Серед них вагоме місце відводиться мультиплікаційним фільмам, з 
якими сучасна дитина знайомиться починаючи вже з раннього віку. 
Саме мультфільм є для неї одним із способів пізнання світу, носієм і 
транслятором уявлень про нього. Він зазвичай сприймається як 
виключно продукт для дітей, що покликаний виконувати розважальну 
та навчально-виховну функцію.  

Аналіз останніх досліджень. Мультиплікація, її психологічні 
особливості, специфіка використання у розвитку, вихованні, навчанні 
дітей, змістові аспекти впливу медіа і мультиплікації на процес 
формування особистості дитини стали предметом наукового дослідження 
З. Алфьорової, Л. Баженової, Г. Воробйова, Н. Гавриш, Є. Голубєвої, 
Т. Гурлєвої, Є. Захарової, І. Зубавіної, Н. Капельгородської, Г. Клокової, 
К. Мелкозьорова, О. Петрунько, Б. Степанцева, Т. Хахановської, 
В. Яковлєва та ін. 

Тема мультиплікації знайшла своє відображення у працях 
Л. Бірюкова, А. Бурухіна, Л. Лебедєва, Л. Назарова, М. Сітцевої, 
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Р. Силко, Н. Северенчук, Л. Фесюкова, Ю. Хомської та інших науковців. 
Проте, питання впливу мультиплікаційних фільмів на розвиток 
підростаючої особистості у психологічній науці залишається відкритим 
та неоднозначним. 

Мета статті: визначити можливості використання 
мультиплікаційної продукції як засобу психічного розвитку дитини 
дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Мультиплікація (з лат. 
multiplicatio – розмноження, збільшення, зростання) – вид 
кіномистецтва, твори якого створюються шляхом знімання 
послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об’ємних 
(об’ємна анімація) об’єктів. Ці твори називають анімаційними або 
мультиплікаційними фільмами, мультфільмами [4].  

Як зазначає Р. Силко, «мультиплікація – це універсальна та 
інтернаціональна мова спілкування дітей та дорослих усього світу. 
Мультиплікація є дуже близькою до світу дитинства, бо в ній завжди 
присутня гра, злет фантазії й немає нічого неможливого. 
Мультиплікація є багатогранним засобом розвитку дитини у сучасному 
візуально насиченому світі. Виразні засоби мультиплікації є найбільш 
природніми для дитячого віку стимуляторами творчої активності та 
розкутості мислення» [7, с. 188].  

Анімація виконує такі функції: 1) пристосування та включення – 
забезпечує соціалізацію особистості і дає можливість підготувати її до 
змін, які несе сучасне суспільство як в економічному, так і в 
культурному плані; 2) рекреалогічна – пов’язана з можливістю 
культурного розвитку особистості в практичній діяльності у вільний 
час; 3) виховна; 4) критична – виступає каталізатором пошуку нових 
відносин між особистістю і групами, а також нового більш якісного 
способу життя [9].  

Неможливо уявити собі життя сучасної дитини без телевізора, 
мультфільмів, які є найулюбленішими та найпоширенішими 
елементами її довкілля, що за впливовістю на свідомість можуть в 
багатьох випадках позмагатися навіть із батьками та іншими 
значимими чинниками виховного впливу. Водночас результати 
численних досліджень доводять, що не всі дорослі відповідально 
ставляться до відбору медіа-продукції, яку переглядають діти, 
розуміючи, що, на жаль, далеко не кожний мультфільм у сучасному 
медіа-просторі може позитивно впливати на культурну соціалізацію та 
моральну свідомість дитини [2, с.105]. 

Северенчук Н. зазначає, що існують два напрями впливу 
мультфільмів на формування особистості дитини: оптимістичний або 
позитивний (мультфільм – це потужний засіб вирішення багатьох 
педагогічних завдань) та песимістичний або негативний (мультфільми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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завдають шкоди особистості дитини). З точки зору оптимістичної 
концепції, анімаційні фільми формують первинні уявлення про добро і 
зло, еталони гарної і поганої поведінки. Порівнюючи себе з 
улюбленими героями, дитина має можливість навчитися позитивно 
сприймати себе, справлятися зі своїми страхами і труднощами, 
шанобливо ставитися до інших [6].  

Хахановська Т. А. проаналізувавши психологічні особливості 
впливу мультфільмів та мультиплікаційних образів на емоційний стан 
дошкільника, дійшла висновку, що постійний перегляд мультимедіа 
сприяє формуванню специфічної картини світу, яка значно 
відрізняється від реальної. Це призводить до пригнічення емоційного 
стану дошкільників і деформації його емоційного розвитку. А надання 
дітьми переваги негативним героям призводить до частішого прояву 
агресивності [8, с.323].  

Досить часто у структурі сучасних анімаційних фільмів 
переважає пропаганда агресії, вульгарності, бійок, на передній план 
виходить образ жінки-борця, поведінка якої є девіантною та дії якої не 
осуджуються. Вони насичені віртуальними фантастичними 
персонажами, які приваблюють і створюють психологічну залежність, 
перш за все тому, що стимулюють збудження нервової системи і 
формують дисгармонію мозкових ритмів. Основними критеріями 
негативного впливу є темп пересування героїв мультфільмів, гама 
кольорів та емоційний стан героїв. Також небезпечним для здоров’я 
дітей є підкреслення негативних аспектів реальності в анімаційних 
фільмах, демонстрація соціально-патологічних форм поведінки, 
експлуатація шокових і емоційних подробиць, які підштовхують до 
кримінальних дій, підвищення рівня тривожності, розвиток страхів, 
можливі депресивні розлади, притуплення емоційних і моральних 
якостей особистості [3, с.57].  

Серед негативних моделей поведінки, які можуть унаслідуватися 
дітьми за результатами систематичного перегляду мультфільмів 
психологи виокремлюють: надлишок агресії та насильства на екрані, 
здатність героїв неодноразово воскресати, що може порушувати у дітей 
інстинкт самозбереження; наділення жінки чоловічими рисами 
характеру і навпаки, що може порушувати гендерні стереотипи, які 
засвоюються дітьми; повна безкарність, що сприяє формуванню 
стереотипу вседозволеності; відсутність чіткої межі між добром і злом, 
що утруднює укріплення дитини в моральних принципах [1].  

Гавриш Н. В. та Клокова Г. А. наголошують, що діти, 
ідентифікуючи себе з негативними героями, наслідуючи їх, засвоюють 
агресивні моделі поведінки, приймаючи їх як норму. У результаті 
регулярного зіткнення з тим, що девіантна поведінка на телеекрані не 
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карається і навіть не осуджується, у дитини відбувається формування і 
легітимація деструктивних соціальних установок і цінностей [2, с.109].  

Деякі діти, особливо хлопчики, внутрішньо орієнтуються на 
негативний еталон у поведінці. У своїх вчинках вони відображають дії 
уявних персонажів та реальних людей, які не завжди поводяться 
правильно. Дивлячись на них, дошкільник не може об’єктивно 
аналізувати правильність їхньої поведінки. Адже бракує власного 
досвіду, а всі знання набутті спостереженням за навколишнім світом 
[8, с.319].  

Однак, як зазначає О. В. Петрунько, перегляд агресивних 
мультимедіа, здійснює не лише негативний, а й позитивний вплив, 
виконуючи низку важливих функцій соціалізації: зміцнює базові 
настанови, які набуті в дитинстві; розширює світогляд, дає 
«нерафіноване» знання про навколишній світ як цілісне явище; 
спонукає до рефлексії над прихованою стороною життя, спонукає до 
особистісного зростання та готує дитину до майбутніх життєвих 
випробувань [5].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 
наукових досліджень показав, що вплив мультиплікаційних фільмів на 
психічний розвиток дошкільника є очевидним, але неоднозначним, 
суперечливим, оскільки має як позитивні, так і негативні сторони. 
Мультфільми мають значний психолого-педагогічний потенціал, є 
важливим чинником особистісного та пізнавального розвитку 
дошкільника. Відзначаючи позитивні моменти у сприйнятті 
телеінформації, автори стверджують, що неякісна мультимедійна 
продукція може бути небезпечною, провокувати зрушення моральних 
орієнтирів, соціальних цінностей.  

Перспективи наукових пошуків убачаємо в подальшому аналізі 
сучасної мультиплікаційної продукції та методичних аспектів її 
використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 
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У статті розглянуто особливості організації навчання іноземної мови 

дітей дошкільного віку. Висвітлено форми та види іншомовної навчально-
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчання 

дошкільників іноземної мови – це особливий вид освітньої діяльності. 
У процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним 
засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових 
частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування. 
Навчання відбувається в умовах штучного білінгвізму, і це, на відміну 
від природного двомовного середовища, призводить до додаткових 
труднощів. Усі малята спочатку з радістю починають вивчення нової 
мови, та вже через кілька занять у більшості цей інтерес може 
зникнути. Адже у дошкільників ще не сформовані ті види мотивації, 
що дають змогу їм розуміти, яке вагоме значення матиме знання 
іноземної мови у їхньому майбутньому дорослому житті.  

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом проблемі навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку приділяли увагу Л. Артемова, 
Б. Бенедиктов, А. Богуш, Г. Бражникова, О. Вєтохов, Т. Вороніна, 
І. Вронська, О. Глухарєва, О. Дмитрієва, І. Зимня, О. Коломинова, 
О. Леонтьєв, З. Нікітенко, О. Негнівицька, В. Плахотник, А. Поніматко, 
Т. Полонська, С. Роман, Н. Скляренко, В. Співаковський, Р. Юдашкова 
та ін. Більшість авторів доводять, що навчання іноземної мови дітей 
доцільно розпочинати з 5-6 – річного віку. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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Мета статті – висвітлити актуальні форми і методи навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Запорукою успішного оволодіння 
іноземною мовою є врахування в освітній роботі з дошкільниками 
анатомо-фізіологічних і психічних особливостей дітей. Без цього 
неможливо правильно визначити строк початку навчання, обрати 
найбільш раціональні форми, методи, прийоми, засоби навчання, 
дозувати матеріал. Навчання дошкільників іноземної мови не є 
обов’язковим компонентом дошкільної освіти, але передбачено як 
варіативна частина змісту освітньої роботи з дітьми. Це знайшло 
відображення і в новій редакції Базового компонента дошкільної 
освіти. Тому вимагати від дитячого садка навчання малюків іноземної 
мови неправомірно, але цілком розумно пристати на пропозицію 
навчального закладу щодо надання дитині такої додаткової освітньої 
послуги. 

Таким чином, актуальності набуває проблема формування 
мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Адже, мовленнєва 
діяльність дітей залежить у цьому віці від інших видів діяльності. На 
нашу думку, мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва 
компетентність – один із важливих чинників становлення особистості в 
дошкільному дитинстві. Ступінь розвитку цієї сфери визначає рівень 
сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини – потреб і 
інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших психічних якостей, що 
є основою особистісної культури. Розвиток мовленнєвої компетенції 
дітей у рідній мові повинен відбуватися у поєднанні з елементами 
іноземної мови. Вихователі й батьки повинні зрозуміти, що вивчення 
іноземної мови у дошкільному віці є, перш за все, однією зі складових 
розвитку дитини, її світогляду тощо. 

Аналіз спеціальної літератури переконує в тому, що початок 
раннього вивчення іноземної мови містить у собі вагомі психологічні 
передумови для оволодіння дошкільниками основами елементарної 
комунікативної компетенції. Найважливішими, на наш погляд, є такі 
чинники: вікові психофізіологічні й психічні характеристики; досвід 
дітей у рідній мові; відчуття ними новизни предмета; зумовленої 
збігом у часі вивчення іноземної мови з періодом інтенсивної 
соціалізації дітей; потенційні можливості предмета для успішного 
розв’язання головних завдань: стимуляції пізнавальної мотивації дітей, 
максимальної соціалізації кожної дитини, розвитку її особистості, 
підготовки до діалогу культу; створення мовленнєвого середовища на 
занятті іноземної мови. 

Перевагою дошкільників є також потенційно великі можливості 
довготривалої пам’яті. Так, спостереження показують: за умови 
стимулювання властивої для цього віку ігрової або пізнавальної 
мотивації діти досить легко й міцно запам’ятовують не тільки окремі 
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слова або словосполучення, але й мовні кліше, фрази, мікродіалоги, 
римівки, віршики, пісеньки. Крім того, мовленнєва діяльність 
дошкільників мусить поєднуватися з художньою діяльністю: 
малювання й вивчення мови, вивчення пісень, віршів та казок, 
ритмічна драматизація (танок) тощо. 

Ми переконані, що художньо-мовленнєва діяльність є 
необхідною складовою своєрідного діяльнісного підходу до 
опанування іноземної мови молодшими школярами. Такий діяльнісний 
підхід до вивчення іноземної мови сприятиме реалізації багатьох 
дидактичних принципів навчання. 

Навчання іноземної мови у дошкільному закладі є системою 
спеціально організованої педагогом діяльності дітей, що спирається на 
інтерес та активність дошкільників, сприяє розвитку їхньої 
особистості, реалізації індивідуального досвіду кожного з них та вияву 
якостей, необхідних для успішного засвоєння мінімізованого обсягу 
знань та вмінь. Організація життєдіяльності дітей багато в чому 
визначається тим, хто проводить навчання іноземної мови у 
дошкільному закладі. Це може бути вихователь певної групи з правом 
навчання іноземної мови, який працює з дітьми постійно й сам обирає 
зручний для цієї роботи час впродовж дня (заняття з підгрупами у 
першу чи другу половину дня, ігри, розваги, спілкування іноземною 
мовою під час спостережень, праці, побутових процесів та ін.). Якщо 
таке навчання здійснює спеціально запрошений педагог, то необхідно 
скласти окремий графік занять з урахуванням кількості 
укомплектованих підгруп дітей. 

Основною формою організації роботи з навчання дошкільників 
іноземної мови є заняття. Оптимальна частотність проведення цих 
занять на тиждень – від 2-3 (якщо заняття проводиться у формі 
гурткової роботи при значній кількості сформованих підгруп дітей) до 
4 (якщо кількість підгруп незначна і дозволяє передбачити заняття з 
кожною у графіку роботи педагога та у випадку, якщо заняття 
проводить безпосередньо вихователь з дітьми своєї вікової групи). 

Тривалість заняття з підгрупою 5-річних дітей – 20-25 хвилин, із 
6-річними дітьми, які продовжують перебування у дошкільному 
закладі, – до 30 хвилин. 

Заняття з іноземної мови варто планувати з дотриманням 
циклічності вивчення розмовних тем, мовного і мовленнєвого 
матеріалу, в основу якої покладено такі етапи навчання: І – введення 
нового матеріалу (первинне ознайомлення), ІІ – поглиблене вивчення 
матеріалу (тренування у спілкуванні), ІІІ – закріплення і вдосконалення 
знань і навичок (практика у спілкуванні аз використанням введеного 
нового матеріалу). 

З огляду на це, рекомендується організовувати заняття з 
іноземної мови у дошкільному закладі як специфічну цільову ігрову 
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діяльність, до якої включати сюжетно-рольові, театралізовані, 
дидактичні (словесні, настільно-друковані, з іграшками та картинками 
та інші), рухливі, комп’ютерні, музичні ігри. Ці ігри, зумовлені рядом 
правил, отримують у своєму перебігу лаконічне словесне вираження і 
пропонують дітям для багаторазового повторення по кілька 
мовленнєвих зразків, а відтак – забезпечують варіативно-ситуативне 
вправляння в слуханні й говорінні. Власне гра виступає одночасно 
організаційною формою освітньої діяльності, методом і засобом 
розвитку, навчання і виховання дошкільників. 

Ігрові завдання необхідно варіювати, щоб забезпечити засвоєння 
більшого обсягу мовленнєвого матеріалу, формування міцніших 
первинних навичок монологічного і діалогічного мовлення [1, c.6]. 

У навчанні іноземної мови використовуються такі види 
дидактичних ігор (за метою і завданнями навчання): мовні (фонетичні 
– на формування навичок правильної іншомовної звуковимови; 
лексичні й граматичні – на засвоєння базової лексики і граматичних 
структур, формування навичок їх використання), мовленнєві (на 
формування та розвиток елементарних навичок аудіювання й 
говоріння), комунікативні (на формування навичок спілкування). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Новий 
матеріал на заняттях закріплюється шляхом індивідуального та 
хорового промовляння лексичних одиниць та граматичних 
конструкцій. Після цього, по можливості, треба перевірити, як діти 
засвоїли введений матеріал, аз допомогою цікавих ігор та ігрових 
вправ на впізнавання, показу предметів тощо. Щоб полегшити дітям 
запам’ятовування цілих фраз, використовуються наочні підказки 
(предмети, картинки). По мірі розвитку словесно-логічної пам’яті 
(поряд із образною) до таких прийомів наочного підказування можна 
вдаватися рідше. Педагоги мають право на вияв творчості у виборі 
навчальних програм, варіативний розподіл навчального матеріалу й 
використання різних форм, методів і прийомів, засобів навчання 
іноземної мови. 
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Постановка проблеми. Розбудова системи освіти в Україні 

передбачає оновлення її змісту, зміну форм організації життєдіяльності 
дітей. Яскравою тенденцією цього процесу є зростання питомої ваги 
мистецтва у вихованні підростаючого покоління. Навчально-
виховними програмами дітей дошкільного віку передбачено різні види 
роботи з дошкільниками, що мають на меті виховувати в них почуття 
прекрасного, відповідні естетичні погляди та культуру загалом. 

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає перехід 
дошкільної освіти до креативних технологій виховання і навчання, 
модернізацію змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення 
різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх 
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, вікових особливостей, 
культурних потреб. Програма націлює науковців та практиків на 
формування творчої індивідуальності, підтримання досягнень 
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, 
розвиток у дітей таких особистісних властивостей, як допитливість, 
ініціативність, самостійність, креативність, винахідливість [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Про необхідність сприяння 
розкриттю творчого потенціалу особистості свідчать дослідження 
Г. Костюка, Н. Кузьміна, О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Музики, 
Я. Пономарьова, Б. Теплова. Питанням творчості та обдарованості 
займались у своїх працях такі автори: В. Андрєєва, З. Гільбух, 
О. Зазимко, О. Кульчицька, А. Леонтьєв, О. Матюшкін, В. Моляко, 
В. Роменець, Б. Тєплов та ін.  

В останні роки увагу вчених було спрямовано на розробку 
проблем активізації пізнавальної творчої діяльності підростаючого 
покоління І. Лернер, А. Матюшкин, М. Махмутов, визначення творчого 
потенціалу особистості Л. Виготський, Н. Давидчук, Д. Льюїс, 
В. Мухіна та розробку і впровадження ігрових технологій Й. Гензерг, 
Д. Ельконін, В. Коваленко, Б. Нікітін, Л. Шульга, Л. Михайлова. 
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Мета статті: описати структуру та етапи реалізації технології 
розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із 
малювання.  

Виклад основного матеріалу. Дошкільний ступінь освіти в 
Україні спрямовано на формування базових особистісних якостей. На 
сучасному етапі освіта розв’язує не лише питання розвитку 
пізнавальної активності та творчих здібностей особистості. Її 
концептуальним підґрунтям є залучення підростаючого покоління до 
активного творчого життя, уміння відстоювати власну творчу позицію, 
засвоювати досвід інших людей та творчо трансформувати у 
життєдіяльності, реалізувати себе як індивідуальність. Першочерговим 
завданням можливих педагогічних впливів на дитину є не розвиток 
типових психічних здібностей та особливостей, а виявлення, 
знаходження та формування якостей індивідуальності, розкриття 
творчих потенцій власного «Я» [2]. 

Природні задатки нахили здібності дитини, у процесі виховання 
перетворюються, змінюються та формуються, породжуючи широку 
варіативність проявів індивідуальності. Зрозуміло, що організація 
навчально-виховного процесу у ЗДО, його зміст та завдання мають 
сприяти створенню умов для формування творчої індивідуальності, 
стимулювати прояв творчих можливостей дітей старшого дошкільного 
віку.  

Організація навчально-виховного процесу має враховувати 
творчі нахили та здібності дітей дошкільного віку, ґрунтуватись на 
глибокому знанні педагогом індивідуальних особливостей, духовного 
світу кожного вихованця враховувати їх творчі нахили та інтереси. 
Таким чином, враховуючи проаналізовані наукові досягнення, ми 
виокремили важливі чинники формування творчої індивідуальності: 
діяльність – важливий чинник формування творчої індивідуальності; 
колектив однолітків – засіб формування творчої індивідуальності 
дитини; створення сприятливого розвивального середовища для 
формування творчої індивідуальності; формування творчої 
індивідуальності у спільній діяльності з однолітками; використання 
варіативних технологій навчання і виховання; підвищення професійної 
педагогічної готовності формування творчої індивідуальності дітей 
старого дошкільного віку. Завдання освіти в контексті цієї моделі 
суспільного розвитку полягає в тому, щоб надати суб’єктам 
можливість проявити таланти, творчий потенціал, що припускає для 
кожного можливість адекватно реалізувати життєві та творчі плани [3]. 

Одним із найоптимальніших шляхів організації освітнього 
процесу є впровадження педагогічних технологій. Педагогічні 
технології – це система методів, способів навчання, виховних засобів, 
спрямованих на досягнення позитивного результату за рахунок 
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динамічних змін в особистісному розвитку дитини в сучасних 
соціокультурних умовах. Найкращим періодом для розвитку творчості 
є дошкільний вік. Тому розвитку творчих здібностей приділяється 
багато уваги у всіх видах діяльності дошкільника. Одним з головних 
резервів становлення особистості на етапі дошкільного дитинства є 
творчість у різних видах діяльності, включаючи ручну працю, 
макетування, образотворчу, театральну, музичну діяльності, розвиток 
мови, математику, чому приділяється велика увага в парціальних 
програми виховання в дитячому садку. 

Авторська педагогічна технологія з розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку на заняттях з малювання Л. Шульги, яка 
реалізовується у сучасних ЗДО була розкрито у методичних 
рекомендаціях «Барвиста радість» [5].  

Структурними компонентами технології розвитку творчих 
здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання є модулі: 
концептуально-цільовий, змістовий, технологічний і результативний, 
реалізація яких дає змогу ефективно впливати на основні компоненти 
розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку: емоційно-
ціннісний (здатність до емоційного переживання і відчуття краси, 
вираження естетичних емоцій, переживань, почуттів); образно-
асоціативний (розвиток уяви і творчого мислення, вміння 
встановлювати різноманітні асоціативні зв’язки, вміння фантазувати, 
імпровізувати); діяльнісно-естетичний (застосування необхідних 
спеціальних якостей, умінь та навичок оволодіння засобами художньо-
творчої діяльності) [4].  

Освітній матеріал модулів реалізується на тематичних циклах 
занять із малювання в кожній віковій групі, що дає дітям можливість 
зануритися в певну тему, вирішити завдання модулів і виконати різні 
види малюнків: предметні, сюжетні, декоративні. В кожному циклі 
розподіл освітнього матеріалу відбувається в залежності від 
дидактичної мети: ознайомлення, повторення, закріплення і 
реалізується на наступних видах занять: пізнавальних (здобуття 
художньо-естетичного досвіду); технічних (технічне застосування 
художнього досвіду); творчих (творче застосування особистісного 
досвіду) [5] . 

На початковому етапі здійснюється створення художньо-
розвивального середовища та професійна підготовка педагогів ДНЗ. 
Другий етап реалізації технології – основний – базується на принципах 
системності та комплексності як першочергових і полягає в організації 
системи занять із малювання в дошкільному навчальному закладі. 
Третій етап технології – результативний, пов’язаний із оцінюванням 
результатів упровадження технології розвитку творчих здібностей дітей 
дошкільного віку на заняттях із малювання і реалізується через 
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організацію виставок, фестивалів дитячої творчості, обговорення 
художньо-естетичних досягнень дітей із ними самими, педагогами, 
батьками [4]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Реалізація 
технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в 
умовах сучасного ЗДО задовольняє потреби сьогодення щодо 
забезпечення освітнього простору для дітей дошкільного віку, який 
забезпечує формування естетичного ставлення до об’єктів дійсності і 
забезпечує художньо-творче самовираження кожної дитини.  
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У статті визначено сутність поняття «математичний розвиток», 

«геометричні уявлення», «геометричні фігури». Висвітлено класифікацію 
дидактичних вправ з геометричним матеріалом. Охарактеризовано дидактичні 
ігри, які містять геометричний матеріал.  

Ключові слова: математичний розвиток, геометричні уявлення, форма, 
геометрична фігура, дидактична гра, дидактичні вправи, діти дошкільного віку. 

 
Постановка проблеми. Розвиток науки й техніки та загальна 

комп’ютеризація визначають зростання ролі математичної та 
геометричної підготовки підростаючого покоління. Входження дітей у 
світ простих фігур, що оточують дитину розпочинається вже у 
дошкільному віці. Діти порівнюють предмети в величині, 
встановлюють кількісні і просторові відношення, засвоюють 
геометричні еталони. У процесі ознайомлення дошкільнят з началами 
геометрії виділяється два аспекти: формування поглядів на формі 

http://molodyvcheny.in.ua/%0bfiles/journal/2017/10/109.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/%0bfiles/journal/2017/10/109.pdf
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предметів і геометричних фігур на сенсорній основі, і формування 
поглядів на геометричні фігури, їх елементи і властивості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що деякі 
аспекти проблеми формування уявлень у дошкільників знань про 
геометричні фігури знайшли відображення у працях науковців, які 
розглядали генезис поняття фігури і особливості кількісних абстракцій 
геометричних предметів (П. Гальперін, В. Давидов, Г. Костюк та ін.); 
сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят 
(Н. Баглаєва, розвиток у дітей дошкільного віку операцій лічби 
геометричних предметів, особливості сприйняття геометричних фігур і 
форм об’єктів та освоєння величини предметів та формування 
просторових уявлень (М. Поддьяков); розвиток мислення в умовах 
засвоєння початкових математичних знань (Л. Плетеницька, 
Л. Петерсен, О. Фунтикова); питання теорії і практики розвитку 
математичних здібностей дошкільників (А. Бєлошиста), математичну, 
геометричну та просторово-логічну підготовку дітей в дитячому садку 
(М. Богданович) та ін. Проблемою формування геометричних уявлень 
у дошкільників займалися і займаються багато науковців і педагогів, як 
Н. Баглаєва А. Бєлошистая, М. Габова, Т. Люрина, Л. Макарова, 
Б. Нікітін, та багато інших, праці яких заслуговують на велику увагу. 
Тому питання формування геометричних уявлень у дошкільників 
видалася нам особливо цікавою і широкою для подальших досліджень. 

Метою дослідження є висвітлити особливості формування 
геометричних уявлень дітей дошкільного віку засобами дидактичних 
ігор та вправ. 

Організація досліджень. Формування початкових математичних 
знань й умінь у дітей дошкільного віку повинне здійснюватися так, 
щоб навчання давало не тільки безпосередній практичний результат, 
але й широкий розвиваючий ефект. 

А. Столяр під математичним розвитком дошкільників розуміє 
«зрушення й зміни в пізнавальній діяльності особистості, які 
відбуваються в результаті формування елементарних математичних 
уявлень і пов’язаних з ними логічних операцій». Таким чином, 
математичний розвиток дошкільників – це якісні зміни у формах їхньої 
пізнавальної активності, які відбуваються в результаті оволодіння 
дітьми елементарними математичними уявленнями і пов’язаними з 
ними логічними операціями [4, c.112]. 

На думку К. Крутій, розвивати мислення та інтелект дошкільника 
доцільно в руслі математичного розвитку. Значно підвищує процес 
засвоєння дитиною знань у цій галузі використання завдань, що 
активно розвивають дрібну моторику, тобто завдань логіко-
конструктивного характеру. Логіко-математична компетентність 
дошкільника характеризується цілим комплексом умінь. Зокрема, 
дитина: здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, 
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розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікує 
геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та 
чисельністю; вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, 
час; здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та 
логічні задачі; виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності; 
прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виводить 
нове знання із засвоєного; вміє розмірковувати, обґрунтовувати, 
доводити і відстоювати правильність свого міркування; правильно 
користується виразами, що означають: положення предметів у 
просторі, вказує напрямки, орієнтується у часі [2, c.34]. 

Оскільки наше дослідження спрямоване на з’ясування 
особливостей використання ігор для засвоєння дітьми геометричного 
матеріалу. Вважаємо доречним зупинитися на аналізі змісту Базового 
компонента дошкільної освіти в Україні та наявних програм виховання 
і навчання дошкільників (геометричного розділу).  

Геометрія – це галузь математики, що вивчає певні незмінні 
форми й властивості простору. У Базовому компоненті дошкільної 
освіти обсяг математичних знань, якими повинні оволодіти діти на 
кінець дошкільного дитинства, міститься у трьох сферах 
життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Я сам». Серед двох десятків 
різноманітних варіативних програм зупинимося на трьох («Дитина», 
«Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля»), які, з нашої точки 
зору, можуть претендувати на базові. Програми передбачають 
формування у дітей-дошкільників усіх вікових груп початкових 
математичних уявлень і понять у взаємозв’язку, що дає можливість 
поступово і цілеспрямовано конкретизувати й уточнювати кожне з 
виокремлених понять. Програмами передбачається засвоєння таких 
понять як кількість, величина, форма, простір і час. Обсяг знань 
подається для кожної вікової групи на цілий навчальний рік [1, c.10].  

Для ефективної роботи в дошкільних навчальних закладах 
вихователь повинен мати досить глибокі знання з геометрії. І навіть 
незважаючи на те, що дошкільнята ознайомлюються з цією наукою на 
рівні уявлень, педагог, крім гарного знання методики формування 
геометричних уявлень, має знати визначення таких базових понять 
геометрії, як форма, геометрична фігура, основних геометричних 
фігур, їх властивостей та ознак.  

Протягом дошкільного періоду дитина освоює шість основних 
форм: трикутник, круг, овал, квадрат, прямокутник і трапецію. 
Оскільки діти до трьох років ще не готові засвоювати еталони форми, 
перші уявлення про геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник) діти 
одержують під час розваг. 

Серед форм організації навчання геометричним уявленням одні з 
головних – дидактичні ігри та вправи. Практика навчання показала: на 
успішність формування елементарних математичних уявлень впливає 
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не лише зміст матеріалу, що пропонується, але і форма подачі, яка може 
(або не може) викликати зацікавленість і пізнавальну активність дітей. 

М. Габова пропонує широко використовувати у процесі 
формування геометричних уявлень вправи. Вона розробила і детально 
описала свою класифікацію вправ з геометричним матеріалом для 
старшої групи. Всі вправи автор розподілила на 5 груп: 1. Вправи, 
спрямовані на розвиток уміння виділяти геометричні фігури на малюнку, 
кресленні, в навколишній обстановці. 2. Вправи, спрямовані на розвиток 
навичок конструювання. 3. Вправи, спрямовані на розвиток умінь 
виділяти елементи і властивості геометричних фігур. 4. Вправи, 
спрямовані на розвиток умінь виявляти особливості взаємного 
розташування геометричних фігур. 5. Вправи, спрямовані на розвиток 
інтелектуальних операцій і логічного мислення [5, c.89]. 

Щербакова К. також приділяє значну увагу іграм та вправам. «Для 
розвитку в дітей навичок обстеження форми предметів і накопичення 
відповідних уявлень організовують різні дидактичні ігри та вправи. Так, з 
метою засвоєння назви та уточнення основних властивостей окремих 
геометричних фігур вихователь організовує ігри: «Назви геометричну 
фігуру», «Чарівний мішечок», «Доміно фігур» та інші [5, c.90].  

Мєтліна Л. відмічає, що велику користь приносять вправи на 
групування фігур за формою та іншими властивостями, на розкладання 
фігур в порядку зростання і зменшення розміру [3, c.140]. Столяр А. 
пропонує у старшій групі використовувати вправи на поділ фігур на 
частини. Наприклад, дітям дають великі круг, квадрат, прямокутник, які 
ділять на 2 і 4 частини. Всі фігури з однієї сторони зафарбовані в один 
колір, з іншої – кожна фігура має свій колір. Діти змішують частини 
фігур, потім відбирають потрібні і складають фігури [4, c.119]. 

На наш погляд, заслуговує на увагу і класифікація дидактичних 
ігор та вправ геометричного змісту за видом діяльності дитини у грі. 
Сюди входять ігри та вправи: 1. На складання силуетів і зображень з 
геометричних фігур (ігри «Танграм», «Піфагор», «Фігури із кольорової 
мозаїки» тощо). 2. На складання геометричних фігур з інших 
геометричних фігур або їх частин («Склади круг», «Склади квадрат» та 
інші Б. Нікітіна). 3. На знаходження певних геометричних фігур серед 
інших («Чарівний мішечок», «Знайди свій будиночок» тощо). 4. На 
розміщення фігур у певному просторовому відношенні («Малюнок і 
побудова», «Килимок для ляльки», «Прикрасимо ялинку» тощо). 5. На 
виявлення та порівняння певних ознак та властивостей фігур («Що 
котиться?», вправи на знаходження зайвої фігури серед інших схожих 
тощо). 6. Ігри з використанням геометричної фігури як еталона форми 
(вправа «Порівняй за формою») [5, c.167]. 

Висновки. Узагальнюючи все вищесказане, можна із впевненістю 
говорити про позитивний вплив і необхідність використання 
дидактичних ігор і вправ у процесі формування геометричних уявлень у 
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дошкільників. Дидактичних ігор і вправ, що використовуються у 
закладах дошкільної освіти, надзвичайно багато, і тим краще якщо 
вихователі будуть ознайомлені з усією їх різноманітністю.  
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У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості організації 

експериментально-дослідної діяльності дітей дошкільного віку у природі. 
Дослідницька діяльність сприяє всебічного розвитку дітей, збагачує, урізноманітнює 
педагогічний процес; її елементи органічно переплітаються з іншими видами дитячої 
творчості 

 
Постановка проблеми. Потреба в нових враженнях, постійне 

прагнення спостерігати й досліджувати є найважливішими рисами 
дитячої поведінки, а вона в свою чергу – перше джерело одержання 
уявлень про природу і світ вцілому.  

Відомо, що в дошкільному віці переважає наочно-дійове і наочно-
образне мислення, тому педагогічний процес у закладі дошкільної освіти 
повинен більшою мірою використовувати наочні і практичні методи та 
діяльність, пов’язану з ними. Саме такою є експериментально-
дослідницька, котра спрямована на пізнання навколишнього світу. В її 
основі лежать бажання отримати нові знання та враження, які є потужним 
стимулом як пізнавального, так і загального психічного розвитку 
дошкільників. Адже, різноманітність об’єктів неживої природи, видів 
рослин і тварин, зміни в процесі їхнього росту і розвитку, пристосування 
до умов середовища ‒ ось те, що може щоденно забезпечувати 
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надходження нової інформації, сприяти формуванню пізнавальної 
активності дітей, відсутність якої, є основною причиною неуспішності у 
навчанні в початковій школі.  

Аналіз актуальних досліджень. За провадження в освітній процес 
активних методів навчання висловлювалися Я. А. Коменський, 
Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо та інші педагоги. М. П. Денисова, 
М. І. Лисіна, Л. І. Божович, Н. Л. Фігурін, Н. М. Щелованов 
стверджували, що бажання отримати нові знання та враження є 
потужним стимулом як пізнавального, так і загального психічного 
розвитку дітей дошкільного віку. Вони лежать в основі виникнення й 
розвитку невичерпної експериментально-дослідницької діяльності, 
спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніша та 
інтенсивніша дана діяльність, тим більше нової інформації отримує 
дитина, а отже, тим швидше й повноцінніше йде її розвиток. В свою 
чергу, М. М. Поддьяков підкреслює, що експериментування пронизує всі 
сфери дитячого життя, всі види дитячої діяльності, у тому числі й ігрову. 
Остання виникає значно пізніше, ніж експериментування [2, с.6]. 

Метою статті є розкрити психолого-педагогічні особливості 
організації експериментально-дослідної діяльності дошкільників у 
природі. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичним підґрунтям 
використання методу дитячого експериментування є розроблені 
М.М. Поддьяковим основні положення, серед яких для нас особливо 
важливі наступні: експериментування – основа для дитячої творчості; у 
ньому повною мірою проявляється активність дітей, спрямована на 
одержання нової інформації; у процесі експериментування досить чітко 
представлений момент саморозвитку: перетворення об’єкта розкривають 
перед дошкільником його нові сторони й властивості, а ті у свою чергу, 
дозволяють робити більш складні дослідження; дитяче 
експериментування є особливою формою пошукової діяльності, у якій 
найбільше яскраво виражені процеси виникнення й розвитку нових 
мотивів особистості, що лежать в основі саморозвитку дошкільників; у 
ході нього відбувається розвиток мовлення при формулюванні виявлених 
закономірностей і висновків; збагачення пам’яті; активізуються розумові 
процеси, адже постійно виникає необхідність аналізувати, синтезувати, 
порівнювати, класифікувати, узагальнювати; дитяче експериментування 
стимулює становлення самостійності, цілеспрямованості, здатності 
перетворювати будь-які предмети і явища для досягнення певного 
результату [1, с.46-48]. 

Для експериментально-дослідницької діяльності характерним є те, 
що не буває форм експериментування, які є специфічними для тієї або 
іншої вікової групи. Дитина кожного конкретного віку повинна володіти 
тими, які притаманні попереднім віковим групам та новою формою, до 
якої вона дозріла у даний момент. Проте, ефективність використання 
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дитячого експериментування залежить, в першу чергу, від якості роботи 
вихователів у всіх вікових групах. Коли дитину цілеспрямовано не 
готувати до експериментальної діяльності, вона затримується на 
попередніх стадіях розвитку і не підіймається на більш високий рівень. 
Така не вміє ні грати, ні експериментувати, ні працювати. Вона вміє 
тільки маніпулювати предметами. Таким чином, батьки і ЗДО мають 
забезпечити послідовність змінюючих один одного етапів та створити 
розвивальне середовище для нормального проходження усіх складових 
структури експерименту.  

Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі 
принципово відрізняється від будь-якої іншої тим, що образ мети, що 
визначає цю діяльність, ще несформований. У ході пошуку він 
уточнюється, проясняється. Це впливає на всі дії, що входять в 
дослідницьку діяльність, ‒ вони надзвичайно гнучкі, рухливі й мають 
експериментальний характер. Вони особливі ще й тим, що дошкільник, 
який їх виконує готується до найнесподіванішого результату. Це робить 
його чуттєвим до найрізноманітніших змін ситуації, причиною яких є дії 
самої дитини. Всі ці особливості експериментально-дослідницької 
діяльності обумовлюють ефективне пізнання дитиною багатьох 
доступних їй предметів і явищ. Тому дитяче експериментування деякі 
дослідники називають провідним видом діяльності дітей старшого 
дошкільного віку. 

Дослідницька діяльність дошкільників у природі дає можливості 
сформувати у них реальні уявлення про різні сторони досліджуваного 
об’єкта, про його взаємини з іншими об’єктами й середовищем існування. 
Експериментуючи, діти підвищується рівень розвитку допитливості, 
вдосконалюються дослідницькі вміння й навички (бачити, визначати та 
активно вирішувати проблему, приймати й ставити мету, аналізувати 
об’єкт або явище, виділяти істотні ознаки й зв’язки, зіставляти різні 
факти, висувати різні гіпотези, підбирати засоби й матеріали для 
самостійної діяльності, здійснювати експеримент, робити певні 
умовиводи й висновки). Крім цього, при необхідності діти рахують, 
вимірюють, порівнюють, визначають форму та розміри, тобто 
застосовують та практично вдосконалюють свої математичні здібності. 
Таким чином, дитяче експериментування є ефективним засобом 
інтелектуального розвитку дошкільників. 

Правильно організована експериментально-дослідницька 
діяльність у природі дозволяє вихованцям самим здобувати інформацію 
про досліджувані процеси, явища або об’єкти, а педагогові ‒ робити 
процес навчання максимально ефективним і більш повно задовольняючу 
природну допитливість дошкільників. При цьому відбувається вплив на 
формування особистісних рис дитини: з’являється ініціатива, 
відповідальність, самостійність, вміння співпрацювати з іншими, потреба 
відстоювати власну точку зору тощо [4]. 
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Потреба в самостійності виникає тому, що за свою природою діти 
активні й схильні до тих занять, які сприяють новим відкриттям. 
Експериментальна діяльність є оптимальною для розвитку самостійності 
в дошкільника, коли він вчиться будувати власні плани, дії й висновки. У 
процесі цього дитина має змогу: робити вибір; визначати власні цілі та 
досягати їх; знати чому саме вона хоче навчитися; вносити пропозиції, не 
боячись проявити ініціативу; при потребі звернутися за допомогою; 
зрозуміти власні можливості [3, с.15-17]. Таким чином, діти отримують 
можливість самостійно вирішувати проблеми, завдяки чому вони вчаться 
думати, підходити творчо до виконання завдання ‒ для всього цього є 
місце в експериментальній діяльності.  

В експериментально-дослідницькій діяльності дитина 
використовує різні аналізатори, що дозволяє їй у разі потреби побачити, 
доторкнутися, визначає смак, понюхати чи почути об’єкт, який її 
зацікавив. Це збагачує її життєвий досвід, сприяє поглибленню знань про 
природу та бажанню передати їх у процесі спілкування іншим. 
Експериментування може використовувати в різних видах самостійної 
діяльності дошкільників, створюючи умови для розвитку 
спостережливості та формуванню трудових навичок. Варто зазначити, що 
дітям подобаються заняття, на яких разом з дорослими вони роблять свої 
перші відкриття, вчаться пояснювати й доводити. Вони із задоволенням 
розповідають про свої відкриття батькам, виконують такі ж (або більше 
складні) досліди вдома, вчаться ставити нові завдання й самостійно їх 
вирішувати. З цього можна зробити висновок, що експериментально-
дослідницька діяльність є ефективним засобом налагодження контакту 
між дорослим та дітьми [5]. 

Отже, дитяче експериментування має величезний розвиваючий 
потенціал і є найбільш успішним способом ознайомлення дітей зі світом 
навколишньої живої й неживої природи. Саме в процесі цього 
дошкільник одержує можливість задовольнити властиву йому 
допитливість, відчути себе вченим, дослідником (першовідкривачем), 
який може творити чудеса.  
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