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Анотація: статті розглядається проблема виховання здорового способу 

життя дітей старшого дошкільного віку, пропонуються шляхи удосконалення 

методів роботи з означеної проблеми у практиці роботи дошкільних навчальних 

закладів. 

 

Збереження та зміцнення здоров‘я, формування здорового способу життя 

дітей розглядається як справа державної ваги, спільне завдання суспільства, 

дошкільного навчального закладу, родини і самої дитини. Здоровий спосіб життя 

розглядається нами як система ціннісно-змістових установок, знань, мотиваційно-

вольового досвіду особистості, яка безперервно трансформується, та практична 

діяльність суб‘єкта, спрямована на збереження та розвиток здоров‘я в процесі 

адаптації до змінних умов життєдіяльності у відповідності з віковим розвитком.  

Основною формою роботи з виховання здорового способу життя дітей 

старшого дошкільного віку нами визначено заняття. Навчально-виховний процес 

в дошкільному навчальному закладі будувався на основі таких видів діяльності: 

пізнавально-пошукова, ігрова, зображувальна, мовленнєва, навчальна. 

Робота з дітьми старшого дошкільного віку з виховання здорового способу 

життя здійснювалася в ході спеціально розробленої системи занять. На заняттях 

пропонувалося використовувати різні методи та прийоми (як правило, 2-3 

методи), що викликало зацікавленість дітей змістом навчання, сприяло активізації 

їх пізнавальної активності.  

 Важливим методом виховання здорового способу життя є практичні методи 

(спостереження, вправи, вирішення проблемних ситуацій, творчі завдання, 

досліди, ігри тощо). Для завдань та ігор використовувалися ситуації з життя дітей, 

художніх творів, кінофільмів, пропонувалося використати усі можливі варіанти 

розв‘язання проблеми чи виходу із ситуації. Це давало змогу дітям бути активним 



та свідомим учасником процесу виховання здорового способу життя, сформувати 

ціннісне ставлення до власного здоров‘я, спонукало до формулювання правил 

поведінки для збереження здоров‘я.  

Наступними методами виховання здорового способу життя є словесні 

методи (бесіди, читання художньої літератури, обговорення, роз‘яснення, 

складання розповідей тощо). Бесіди (фронтальні, групові, індивідуальні) – це 

ефективний метод профілактичної роботи. Бесіди сприяли набуттю та 

поглибленню знань про здоров‘я та здоровий спосіб життя, про моральні та 

соціальні норми здорового життя.  Читання є необхідним методом навчання, але в 

чистому виді не дає належного ефекту засвоєння навчального матеріалу. Тому 

читання поєднували з іншими методами. Метод обговорення теми чи ситуації із 

життя, книги, фільму надавав дітям можливість обмінюватися думками та 

враженнями.  

Великого значення у роботі з дітьми старшого дошкільного віку мають 

наочні методи (демонстрація, замальовки, відеозаписи тощо). Метод демонстрації 

розрахований на усі способи сприйняття, тому він повинен бути присутнім майже 

на кожному занятті.  

Отже, процес виховання здорового способу дітей старшого дошкільного 

віку має свої особливості. Він вимагає об‘єднання зусиль дошкільних навчальних 

закладів, сім‘ї, громадськості, що дозволить створити систему у роботі, домогтися 

її неперервності, єдності вимог, посилити її інформаційне забезпечення. 

 

 

 

 

  



Новий підхід до використання музичних ігор у професійній діяльності 

вихователя як засобу формування комунікативних умінь дошкільників 

Галина Ватаманюк  

м. Кам‘янець-Подільський 

 

Анотація:. у статті порушується питання підготовки педагогів-

дошкільників до роботи з дітьми щодо формування комунікативних умінь у процесі 

музично-ігрової діяльності. Розкриваються можливості музично-ігрових творів у 

вирішенні даної проблеми, зосереджується увага на специфіці курсу та його 

значенні у професійній підготовці фахівців. 

 

Зростаючі вимоги до освіченості людини, актуалізують якість дошкільної 

освіти, яка безпосередньо залежить від достатнього рівня розвитку мовлення. 

Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та вимог Базової 

програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", оволодіння рідною мовою 

як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування є найбільш 

вагомим досягненням дошкільного дитинства, комплексною характеристикою 

мовленнєвої поведінки дитини у всіх сферах її життєдіяльності. Нові потреби 

спілкування зумовлюють потребу і в нових засобах, які мають допомогти 

реалізувати нові цілі. Мовленнєвий розвиток дитини не зводиться лише до подачі 

їй мовного матеріалу, а передбачає постановку завдань спілкування, виконуючи які 

дитина вчитиметься передавати свої думки і почуття, що й демонструватиме 

розвиток її компетентності у соціальній взаємодії. Набуття дошкільниками 

комунікативних умінь передбачає засвоєння й активне включення в їх життєвий 

досвід вербальних (словесних), невербальних (поза, міміка, жести) та перцептивних 

(сприйняття, розуміння інших) форм спілкування, за допомогою яких дитина 

вчиться слухати, звернутись, запитати, висловитись, обгрунтувати свою думку, 

поспівчувати, запропонувати, порадити тощо. 

З огляду на актуальність означеної проблеми та на стан сформованості 

комунікативних умінь сучасного дошкільника, вивчення студентами дисципліни 

"Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-



ігрової діяльності", набуває важливого теоретичного і професійно-педагогічного 

значення для підготовки педагога-дошкільника, оскільки рівень сформованості 

означених умінь дошкільника залежить від рівня сформованості їх у вихователя: 

"особистість формує особистість" (В.Петровський, Є Смирнова, Л.Стрєлкова, 

Г.Кравцов, О.Бережковська). 

Спираючись на теоретичну частину курсу та на знання інших дисциплін 

(психологія, педагогіка, сучасна українська мова, музика та методики їх 

викладання), що створюють інтегроване поле діяльностей дошкільника (ігрова, 

мовленнєва, музична), студенти спеціальності "Дошкільна освіта" повинні набути 

знань, умінь і навичок роботи з дошкільниками щодо формування комунікативних 

умінь не лише під час занять з розвитку мови і мовлення, а й у процесі музично-

ігрової діяльності, оскільки саме у ній закладені великі потенційні можливості 

щодо вдосконалення кожної із сторін спілкування. Так, засобами вербального 

спілкування у МІД є не лише сюжети ігрових пісень, їх моно-діалогічна будова, а й 

тексти лічилок, скоромовок, закличок, що виконуються у різному темпортимі з 

відповідною інтонацією, силою голосу і сприяють виразній і чіткій вимові кожного 

слова. Розуміння жанрової належності музичного чи поетичного твору та вміння 

доцільно його застосувати у ситуації спілкування (йдеться про лічилки, мирилки, 

вітальні пісні, заклички) свідчить про належний рівень сформованості 

комунікативних умінь дошкільників. 

У невербальному спілкуванні емоційний зміст музики поглиблює почуття 

дитини й розуміння художніх образів, створює відповідний настрій і бажання, 

стимулює до дії різні фізіологічні та психічні процеси організму. Так, під час 

звучання приємної (різножанрової й різнохарактерної) музики підсилюється биття 

серця, уповільнюється пульс, понижується артеріальний тиск, розширюються 

судини, від чого залежить фізичний стан дитини і що під час спілкування 

виражається у її зовнішних проявах – позі, міміці, жестах; динаміка й темп 

впливають на швидкість повторюваних рухів (жестів) та їх амплітуду; інтонація 

(поєднання мелодії, ритму, тембру) особистісно забарвлює інфомацію мовця й 

допомагає зрозуміти характер висловлення іншої людини. 



Майбутні педагоги-дошкільники мають знати є й те, що невід‗ємним 

елементом музично-ігровї діяльності є музично-ритмічні рухи, які лежать в основі 

танків, ігор та вправ і, в свою чергу, слугують ефективним засобом невербального 

спілкування. Адже саме через мистецтво танцю діти вчаться передавати образ без 

слів. Робота над виразністю музично-ритмічних рухів перебуває у прямій 

залежності від якості зображення змістової інформації невербальним шляхом. 

Водіння хороводів, кривих танків, де діти тримаються за руки, жмурок, доганялок, 

естафет (передача інформації про виконане завдання шляхом дотику долонь), 

сюжетно-ролевих ігор (погладжування, умовні погрожування, відтворення 

характерних рухів певних ролей) сприяють розвитку в дітей такесичної (дотикової) 

сторони комунікації. Крім того, під час музично-ігрової діяльності, дошкільники 

мають змогу спілкуватися не лише з однолітками та дорослими, а й з мистецтвом 

музики, яка є носієм естетичної, емоційно-чуттєвої інформації, що в музичній 

педагогіці має назву художнього спілкування (В.А. Кан-Калик, 

Є. В. Назайкінський, В. В. Медушевський, О .Я. Ростовський та ін). 

Діяльність спілкування (становлення всіх її форм і засобів) надає дитині 

можливість не тільки брати, одержувати, засвоювати досвід, але і створює умови 

для того, щоб реалізувати свою індивідуальність у загальній справі, і, що не менш 

важливо, вчить її ділитися власним досвідом, віддавати людям увагу, пошану, 

інтерес, здібності.  

Специфіка курсу базується на уявленнях студентів про: 

- позитивний вплив музики у невербальному спілкуванні (емоційна спільність 

і виразна спорідненість музичної і пластичної інтонації); 

- оптимальний варіант інтеграції видів діяльності (ігрова, музична, 

мовленнєва, навчальна), що є найбільш сприятливими для формування 

комунікативних умінь дітей саме старшого дошкільного віку (пріоритетність гри і 

спілкування);  

- порушення широкої гами аспектів розвитку дитини (емоційний, 

соціальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, фізичний, креативно-творчий) у 

процесі реалізації намічених цілей;  



- повноцінний мовленнєвий розвиток, який породжує безліч різних видів 

спеціальних здібностей дитини (пізнавальних, художніх та інших), якщо в неї є 

здатність до цього виду діяльності; 

- різноспрямованість застосування музичних творів (музика – основа 

діяльності, супровід рухів чи співу, мовленнєвий фон , варіант репертуару); 

- цілеспрямовану діяльність дошкільного навчального закладу й 

функціонуючих у ньому підсистем (управлінська, дидактична, виховна, науково-

методична, суспільно-педагогічна) щодо здійснення комунікативно-розвивального 

напрямку роботи. Пропонований навчально-методичний комплекс сприятиме 

розширенню соціально-педагогічного, лінгвістичного і методичного багажу знань 

студентів, розвитку творчого мислення майбутніх вихователів, вихованню у них 

морально-ціннісних якостей та естетичного смаку. 

Завдання полягає в тому, щоб сформувати у студентів принципово новий 

погляд на можливості музично-ігрової діяльності щодо формування 

комунікативних умінь дошкільників, озброїти практичними навичками 

використання музичних ігор саме в цій ролі. Практичне втілення цієї ідеї становить 

предмет наших подальших розробок. 

 

 

 

  



Проблема перспективності і наступності у мовленнєвому розвитку 

дошкільників і молодших школярів 

Микола Вашуленко  

м. Глухів 

 

Анотація: у статті йдеться про важливі складові правильного мовлення 

дошкільників, яке є найважливішою передумовою успішного шкільного навчання. 

Подано поради для вихователів, з якими доцільно ознайомити батьків 

дошкільників. 

 

Мовленнєвий розвиток є однією з найважливіших складових формування 

дитячої особистості взагалі і, зокрема, її готовності до шкільного навчання. 

Спостереження свідчать, що нерідко про рівень готовності дитини до шкільного 

навчання судять за тим, якою мірою вона в дошкільному віці опанувала елементи 

грамоти: скільки букв вона знає і вміє впізнавати їх у таблиці алфавіту або в 

тексті; чи вміє читати склади, найпростіші за графічною будовою слова; у 

кращому випадку  перевіряючого цікавить, чи вміє вона відтворювати звуки в 

почутих словах. Інші види мовленнєвих умінь, які становлять справжню основу 

успіхів майбутньої навчальної діяльності першокласника, і передусім 

мовленнєвої, інколи залишаються поза увагою тих, хто готує його готує або 

приймає до школи. 

Доцільно взяти до уваги  те, що сучасний процес удосконалення змісту і 

методів навчання української мови  в початковій школі ґрунтується на нових 

досягненнях лінгвістичної науки, зокрема,  теорії тексту, а також  

психолінгвістики, предметом вивчення якої є закономірності сприйняття і 

породження   висловлювань [4].  Саме вони лягли в основу розвитку зв'язного 

мовлення школярів, яке до цього переважно спиралося на інтуїцію, мовне чуття, 

найчастіше – на зразок. Саме теорія мовленнєвої діяльності послужила 

поштовхом для нових досліджень мовленнєвого розвитку дошкільників, 

молодших учнів, підлітків;  її основні ідеї, пов'язані з чотирма фазами  зв'язного 

висловлювання,   стали   активно   застосовуватися   методистами   у  навчанні  



мови [1; 6] 

З огляду на зазначене в роботі зі старшими дошкільниками, спрямованій на 

підготовку їх до систематичного шкільного навчання з шестирічного віку, у сфері 

мовленнєвого розвитку необхідно приділити увагу насамперед цим його 

найістотнішим складовим. Саме від них будуть значною мірою залежати успіхи 

шкільного навчання, в основі яких лежать такі види мовленнєвих дій, як слухання 

з розумінням почутого (аудіювання), говоріння, читання і письмо. Саме за цими 

параметрами дитячого мовлення ми й побудуємо наші методичні рекомендації 

для вихователів дошкільних установ, з якими варто в доступній, популярній 

формі ознайомлювати батьків. 

 Перша складова системи роботи над мовленнєвим розвитком 

дошкільників полягає в удосконаленні дитячої звуковимови, розвитку різних 

сторін мовленнєвого слуху, що забезпечує успішне аудіювання і правильне 

говоріння. У цій роботі  маємо враховувати такі основні моменти: п о - п е р ш е, 

до школи приходить частина дітей-шестирічок з недосконало сформованими 

органами мовлення, з так званими, органічними вадами вимови. Вони потребують 

кваліфікованої логопедичної допомоги, яку з відомих причин не завжди, особливо 

в сільській місцевості, зможуть отримати. Тому вихователі дошкільних закладів  

мають опанувати основні прийоми постановки в дитячій вимові тих чи інших 

проблемних звуків;  п о - д р у г е, в групи, де виховання здійснюється 

українською мовою,  приходить частина дітей, які в сімейному оточенні 

спілкуються іншою мовою – російською, угорською, польською, 

кримськотатарською та ін.  У цих випадках вихователь обов‘язково має 

враховувати, що рівень аудіювання у таких дітей буде набагато нижчим, ніж їхніх 

українськомовних ровесників.  П о - т р е т є, не можемо не брати до уваги 

впливів на дитячу вимову діалектного середовища. 

Нагадаємо  про найважливіші правила вимовляння звуків, характерних для 

української літературної мови. 

Голосні звуки в українській мові здебільшого вимовляються чітко, 

повноголосо, не піддаючись як у наголошеній, так і в ненаголошеній позиціях 

помітній редукції (скороченню). Це стосується голосних [а, о, у, і]. [х] [х] 



Наприклад, у словах молоко, корова, ріка, русалка та ін. ці звуки і під наголосом, і 

перед наголошених та після наголошених складах вимовляються практично 

однаково – чітко, без будь-якого наближення до інших звуків. Тому наявність у 

дітей з російськомовних сімей так званого  „акання‖ – „карова‖, „сабака‖, 

„вагонь‖ тощо помітно знижує його культуру у сфері звуковимовляння і навіть 

може негативно впливати на розуміння висловленого. 

З-поміж голосних взаємно наближаються  у вимові тільки звуки [е] та [и] в 

ненаголошеній позиції: с[еи]ло, л[ие]мон, з[еи]мля та ін. Тому чітке вимовляння 

цих звуків, особливо це спостерігається під час читання, звичайно, є помітним для 

українського слухача, однак істотно не впливає на розуміння почутого і на 

загальну мовленнєву культуру такою мірою, як це маємо у наведених вище 

прикладах зі звуком [о]. 

У системі приголосних вихователі мають пам‘ятати про таку важливу 

особливість української мови, як збереження дзвінкості парних дзвінких звуків [б, 

г, ґ, д, д´, ж, з, з´, дж, дз, дз´] у кінці слів і в позиції перед наступним глухим 

звуком. Наприклад, у словах дід, віз, лід, діжка, казка, слизько, їдьте, ґедзь  ці 

звуки не можна замінювати парними глухими, як це, наприклад, є нормою в 

російській і польській мовах. Тільки в не багатьох словах допускається  

„оглушення‖ дзвінкого приголосного [г] − ле [х] ко,    во [х] ко, ми [х] тіти. 

Важливим умінням щодо звуків мовлення є опанування дітьми 

елементарного звукового аналізу слів, нескладних за звуковим складом. Під 

елементарним звуковим аналізом треба розуміти уміння послідовно і правильно 

назвати в слові звуки. Наприклад: дим − [д и м], дім − [д і м], лось − [л о с´],  літо 

− [л´ і т о], [л´ а  л´ к а]. 

У цій роботі важливо навчити дітей розрізнювати звуки на слух, правильно 

відтворювати парні твердий та м‘який приголосні звуки заздалегідь до того, як 

вони ознайомляться з відповідною буквою, якою ці два різні звуки позначаються. 

Якщо, скажімо, дитина чує у слові лимон перший звук [л], а в слові літак − звук 

[л´] і коротко, без призвуку голосного звука їх відтворює, то можна бути певним, 

що в майбутньому шкільному навчанні у неї не буде проблеми в опануванні і 

читання, і грамотного письма. 



Серед дітей дошкільного віку і шестирічних першокласників поширеною є 

гра-змагання в доборі якомога більшої кількості слів на певну літеру. Буде дуже 

добре, якщо в основі цієї гри було покладено і звуки: „Доберіть слова, які 

розпочинаються звуком [н] − небо, намисто, наш, Наталка, новúй”. „А тепер  

доберіть слова, в яких на початку вимовляється звук [н´] − ніс, Ніна, ніжний, 

нічний. Візьмімо до уваги, що в будь-яких  вправляннях, в основі яких лежить 

добір слів за певною фонетичною ознакою (за кількістю звуків, складів, першим 

чи останнім звуком у вимовленому слові, наголошеним звуком тощо) доцільно 

спонукати  і спрямовувати дітей до того, щоб вони добирали слова, які належать 

до різних частин мови, не вживаючи, звичайно, цього терміна, але орієнтуючи їх 

на різні лексико-граматичні питання та відповідну семантику слів. Наприклад: 

„Доберіть слова зі звуком [л´], які відповідають на питання:   що? − назви місяців 

(липень, листопад, лютий), пори року (літо); хто? − (вихователька, лікар); який? 

(лівий, кольоровий,); що робить? (малює, літає) тощо‖. 

Слід мати на увазі, що вправи на добір слів із заданим початковим чи 

кінцевим звуком, на впізнавання заданого звука в середині слів треба розглядати 

як частковий звуковий аналіз слова, який є надзвичайно важливим підготовчим 

умінням на шляху до повного звукового аналізу − послідовного і автономного 

називання звуків у почутих словах. Не можна при цьому обминати відомі дітям 

загальновживані слова, до складу яких входять „проблемні‖ щодо вимовляння 

звуки −  жук, машина, коза, ґудзик, дзьоб та ін. 

Наступна проблема, пов‘язана з мовленнєвим розвитком дошкільників, 

стосується поповнення їхнього словникового запасу. Успішне збагачення, 

уточнення й активізація дитячого словника може бути забезпечене шляхом 

застосування цілої низки спеціальних, відомих у методиці навчання мови, вправ, 

з-поміж яких найдоступнішими і найпродуктивнішими для застосування в роботі 

з дошкільниками, на наш погляд, є словниково-логічні вправи. Їх 

результативність полягає не тільки в кількісному нарощуванні словникового 

запасу дітей, а й у їхньому загальному розумовому розвитку, в умінні 

розв‘язувати прості логічні задачі, що постійно постають перед дітьми 3-5-річного 

віку у процесі пізнання ними навколишнього світу. Наприклад, знаючи, що 



малина, смородина, аґрус − це кущові ягоди, діти легко віднесуть за зовнішніми 

ознаками і ті, що побачать уперше, скажімо, калину, чорноплідну горобину, 

порічки. Або маючи в своєму словниковому запасі загальну (родову) назву 

метали, яка стосується добре відомих дітям її видових назв (залізо, золото, 

срібло), діти віднесуть до металів за зовнішніми фізичними ознаками і сталь, 

алюміній, мідь  тощо. 

Отже, словниково-логічні вправи на взаємне співвідношення родових 

(загальних) і видових (часткових) понять, вилучення „зайвого‖ з ряду однорідних 

понять (слів), на доповнення, поширення логічного ряду, протиставлення 

предметів за певними ознаками (зовнішніми і внутрішніми) є  одним із простих 

для застосування навіть у домашніх умовах, у побуті дуже ефективним засобом 

загально розумового і, зокрема, мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 

Наведемо низку доступних для 5-6-річних дітей загальних (родових) назв, 

коло яких можна поступово розширювати за рахунок усе нових видових, 

конкретних найменувань чи ознак: 

гриби −  це опеньки, лисички, маслюки підосичники, грузді … 

ягоди − це малина, смородина, ожина, полуниці, суниці … 

овочі − це помідор, огірок, картопля, цибуля, гарбуз, капуста … 

меблі − це стіл, стілець, шафа, диван, тумбочка, табуретка … 

одяг − це пальто, плащ, сорочка, штани, кофта, светр … 

Перелік цих логічних рядів можна продовжити такими родовими назвами, 

як: взуття, навчальне приладдя, посуд, птахи, комахи, звірі, музичні 

інструменти, квіти, дерева, кущі та ін. При цьому треба мати на увазі, що 

перелічені й інші родові назви мають різний рівень взаємної залежності. 

Наприклад, слово (поняття) тварини охоплює весь тваринний світ, у тому числі 

риб, звірів, комах, домашніх тварин, птахів, плазунів, які є для цього поняття 

видовими назвами. А птахи є родовою назвою для диких і свійських птахів. Так 

само слово  рослини  охоплює весь рослинний світ, а квіти для нього є  видовою 

назвою, будучи водночас родовою для троянди, айстри, чорнобривців, жоржин  

тощо. 

Треба не забувати, що під поняття родові і видові назви підпадають і 



прикметникові форми, що характеризують добре відомі дітям предмети з різних 

боків: кольору, смаку, розміру, форми, матеріалу, ваги, різних фізичних якостей. 

Тому, користуючись назвами ознак предметів, можна пропонувати дітям 

виконати цілу низку словниково-логічних вправ, в основі яких лежать важливі 

розумові операції зіставлення і протиставлення, вилучення „зайвого‖, 

продовження логічних рядів, всебічної характеристики добре знайомих дітям 

предметів, явищ, природних об‘єктів, наприклад. 

− Продовжіть речення: 

Помідор червоний, а огірок … 

Перець гіркий, а лимон … 

Залізо тверде, а глина … 

Молот важкий, а вата … 

Глечик із глини, а стіл … 

Річка широка, а струмок … 

Море глибоке, а струмок … 

− Поміркуй і скажи, що чим роблять: 

Ручкою пишуть, а пензликом … 

Пилкою пиляють, а сокирою … 

Лопатою копають, а граблями … 

Голкою шиють, а ножицями … 

− Доповни сказане за змістом: 

Сорока стрекоче, а зозуля … 

Соловей тьохкає, а ворона … 

Кінь ірже, а корова … 

У корови теля, а в кобили … 

У курки курча, а в качки … 

В овечки ягня, а в кози … 

− Вилучи зайве слово: 

 Зозуля, синиця, горобець, метелик, шпак. 

 Олівець, пенал, ручка, зошит, молоток, лінійка. 

 Картопля, слива, гарбуз, цибуля, помідор, огірок. 



 Широкий, довгий, глибокий, вузький, солодкий. 

− Упізнай предмет за цими словами: 

 Він білий, сипучий, солодкий. 

 Вона рідка, прозора, чиста, смачна, джерельна. 

 Воно прозоре, чисте, тепле, буває холодне, морозне. 

Безумовно, з приходом дитини до школи зміст початкового навчання рідної 

мови та інших навчальних предметів просуватиме її далі у пізнанні 

навколишнього світу і не обмежуватиметься сприйняттям й усвідомленням суто 

зовнішніх ознак предметів і явищ. Навчальні тексти букваря, читанки, 

підручників з природознавства, математики вводитимуть учнів у внутрішній  світ 

предметів живої і неживої природи. Вони поступово почнуть вирізняти з-поміж 

різних ознак не тільки зовнішні (колір, розмір, вагу, смак, красивий, чорнявий, 

голубоокий тощо), а й внутрішні, такі, що відображають риси характеру, спосіб 

пересування, силу та ін. Наприклад: швидкий − повільний, сміливий − боязливий, 

щедрий − скупий, ввічливий − нечемний тощо. Тому в спілкуванні з дорослими 

дошкільники повинні мати можливість активно вживати в своєму українському 

мовленні ті слова, які в шкільному навчанні стануть для них загальновживаними 

на різних уроках, скажімо: олівець, гумка, фарби, пензлик, термометр, папір, 

крейда, портфель, годинник, хвилина, червоний та ін. Засвоєння дітьми цієї 

навчальної та іншої лексики в українському звучанні позбавить учителя в процесі 

шкільного навчання необхідності витрачати навчальний час на переучування, 

усування з дитячого мовлення ненормативних слів, введення до їхнього словника 

власне української лексики. 

Робота над реченням як основа розвитку говоріння. Проводиться вона 

виключно в усній формі, тому й сприяє передусім умінню висловлюватись. 

Найголовніше аудіативне вміння щодо речення полягає у виділенні речень з 

мовленнєвого потоку. Діти мають усвідомити, що люди висловлюються, 

спілкуються між собою за допомогою речень. Тільки в реченні може бути 

висловлена певна думка. Хоча речення в мовленні зв‘язані між собою, все ж їх 

можна виокремити, орієнтуючись на завершеність думки та інтонації. Вправи, 

спрямовані на вироблення у дітей уміння виділяти почуті  речення з  



мовленнєвого потоку. Сприятимуть усвідомленню ними найістотнішої ознаки цієї 

основної одиниці мови і мовлення, удосконалюватимуть мовленнєвий слух, 

зокрема інтонаційний, формуватимуть граматично правильне мовлення. 

1. Послухайте уважно. Скажіть, скільки речень ви почули. Повторіть 

останнє речення. 

− Весною ми пішли до лісу. Там кожне дерево співало свою пісню. 

 − У носатого Івана одежина дерев’яна. Він у чистім полі ходить і по 

ньому носом водить. 

− Поблискують черешеньки в листі зелененькім. Черешеньки ваблять очі 

діточкам маленьким.  

− Був морозний ранок. Кругом тиша. Раптом у шибку хтось постукав. 

− Жив собі дід Андрушка. А в нього була баба Марушка. А в баби − дочка 

Мінка. А в дочки − собачка Фінка. 

 2. Вправи на розрізнення завершених і незавершених речень спрямовані на 

усвідомлення дітьми інтонаційної і змістової цілісності речення. 

 Скажіть, що з того, що ви почули, є реченням, а що − ні. 

 Малята готуються до свята. 

 Вони зібралися в актовій … 

 Тарасик запросив на свято маму. 

 Мама пошила йому нову … 

 Хлопчик подякував мамі за … 

 Він одягнув на свято нову сорочку. 

Як бачимо, запропонований матеріал становить зв‘язну розповідь. Це 

допомагає дітям ситуативно доповнити незавершені речення. У випадках, коли 

речення є розрізнені за змістом, то їх завершення може мати різні варіанти, до 

реалізації яких слід заохочувати дітей, показуючи їм різні можливості змістової 

сполучуваності слів. Наприклад: 

  Петрик пасе на лузі (гусей, теля, козу, корову, овець). 

Корисними для розвитку говоріння є вправи на завершення складних 

речень. Вони розвивають у дітей асоціативне мислення, спонукають до добору 

відповідних слів і надання їм відповідної граматичної форми. 



Доповніть речення. 

 Ми пішли до лісу, щоб … 

 Діти припинили гру, бо … 

 На морі я побачив, як … 

 Ігор з Оксанкою побували в полі, де … 

 Я виготовляю аплікацію, щоб … 

Більше простору для дитячої мовленнєвої творчості дають вправи, які лише 

узагальнено орієнтують на побудову речень, наприклад: 

 − Складіть речення, щоб у ньому були слова: 

 а) мама, спекла; 

 б) тато, наловив; 

 в) бабуся, рукавички; 

 г) дідусь, капелюх; 

 д) овечка, ягня. 

 − Складіть речення про те: 

 а) що можна побачити в небі; 

 б) що можна почути або побачити на концерті; 

 в) за чим спостерігають на стадіоні; 

 г) що рухається по дорозі; 

 д) що відбувається на світанку (навесні, восени, взимку) тощо. 

Пропоновані вправи, безумовно, не вичерпують усіх можливостей розвитку 

мовлення дошкільників, але вони можуть слугувати певним орієнтиром для 

групової й індивідуальної роботи з дітьми щодо удосконалення їхньої 

звуковимови і фонетичного слуху, збагачення й активізації  словникового запасу, 

формування граматично правильного мовлення. 

На завершення висловимо низку порад, з якими вихователям доцільно 

ознайомити батьків і самим узяти до уваги. 

Не допускайте у спілкуванні з дітьми спотвореного вимовляння слів, 

підлаштовуючись до їхньої недосконалої вимови. Дитина з логопедичними 

вадами повинна чути тільки правильну форму слова. 



Якщо дитині не вдається вимовляння певного звука, спробуйте доступно 

пояснити їй необхідну дію мовленнєвих органів. 

Вивчіть з дитиною кілька скоромовок; привчайте її вимовляти скоромовку 

швидко, чітко відтворюючи всі звуки. 

Виховуйте у дитини увагу до звукової будови слів; навчіть виділяти перший 

і останній звуки в слові (звертаючи увагу на м‘які приголосні), впізнавати окремі 

звуки в середині слів. Заохочуйте дитину до гри в лова, до словотворення за 

допомогою найпоширеніших префіксів, суфіксів (без уживання термінів), 

наприклад: малювати − намалювати − домалювати − перемалювати ; ріка − річка 

− річенька. 

Спонукайте дітей до запитань. Терпляче відповідайте на них. 

Прислухáйтеся, чи дитяче запитання звучить правильно, і тільки тоді відповідайте 

на нього. Інколи запитуйте: „А ти як думаєш?‖ 

Використовуйте для мовленнєвих вправ кольорові предметні і сюжетні 

малюнки, доступні і цікаві дітям. 

Допоможіть дитині вивчити кілька цікавих для неї віршів. Навчіть 

розповідати їх виразно. 

Знайомлячи дітей з буквами (літерами), користуйтеся правильними їх 

алфавітними назвами. 

Спонукайте дітей упізнавати відомі їм літери у назвах вулиць, у написах в 

парку, у транспорті та ін. Заохочуйте до читання слів з відомими літерами. 

Створіть у сім‘ї хоча б невеличку дитячу бібліотечку. Привчайте дитину 

бережно ставитися до своїх перших книжок, закладіть прагнення ставитися до 

книжок, як до найкращих друзів, на все життя. 

Ідучи до школи, шестирічні діти мають володіти такими вміннями: 

− говорити чітко, виразно і правильно; 

− спілкуватися з дорослими і між собою, дотримуючись правил ввічливості; 

− звертаючись до дорослих і ровесників, вживати кличну форму імені, 

загальної назви (тату, мамо, бабусю, дідусю,  сестричко, братику), слова 

ввічливості; 



− уміти розповісти про себе, про своїх членів родини без тривалих пауз і 

повторень; 

− розповідати про улюблених домашніх тварин, іграшки, усно їх описувати; 

− розрізняти на слух вірш, казку, оповідання; 

− переказувати близько до почутого казку (уривок казки), читати вірші 

напам‘ять, відповідно їх інтонуючи; 

−  домислювати кінцівку дитячого оповідання, казки (фантазувати). 

Опанування дошкільниками зазначених умінь створить надійний ґрунт для 

їхнього успішного шкільного навчання, найважливішою передумовою якого є 

розвинене дитяче мовлення. 
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Анотація: в статті представлено основні положення козацької педагогіки та 

специфіку їх використання в умовах сучасного ДНЗ. 

 

Козацька педагогіка, як культурно-історичний феномен, - це частина 

народної педагогіки, спрямована на формування мужнього громадянина з яскраво 

вираженою українською національною свідомістю, твердою волею і характером, 

козака-лицаря.  Як у давні часи, так і сьогодні, вона допомагає виховувати 

синівську любов і вірність рідній землі - Україні, громадянські та загальнолюдські 

якості. Провідним ідеалом козацької педагогіки є вільна, незалежна людина, 

лицар правди і честі [1]. Лицарське виховання – серцевина козацької педагогіки - 

стверджує життя як високе духовне буття, в якому  завжди є місце героїчним 

вчинкам. Людина лицарського виховання власною працею та громадянською 

позицією підвищує добробут свого народу, бере активну участь у зміцненні 

єдності та згуртованості своєї нації. Запорізький козак і воїн, запорізький козак і 

„лицар‖ – це такі поняття, що ніколи не відділялись одне від одного: якщо 

говорили про козака, то розуміли, що він, безперечно, воїн; якщо говорили про 

воїна-січовика, то розуміли, що він, безперечно, „лицар‖ [6].                                                                              

Епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, що стала 

гордістю і окрасою українсько культури. Це і козацька ідеологія, і козацька 

філософія, і козацька мораль та етика, і козацький характер. Козацтво було 

аристократією національного духу, високоморальною елітою своєї нації. Його 

палкий патріотизм та безмежна хоробрість були могутнім стимулом до 

державотворчого, вільного і незалежного життя. Саме на Запоріжжі склалися 

чудові традиції побратимства, почуття дружби і взаємодопомоги. [8]. 

Цей період ще називають Добою Відродження української національної освіти 

та науки. Українська козацька система навчання і виховання була глибоко 



самобутнім явищем, аналогів якій не було в світі, її висока оригінальність і 

ефективність проявлялася в кожному складовому компоненті на всіх її ступенях. 

Перший ступінь — це козацьке дошкільно - родинне виховання, яке 

затверджувало високий статус батьківської і материнської козацької педагогіки. 

З раннього віку батьки систематично і цілеспрямовано загартовували дітей фізично, 

морально і духовно. Це, в свою чергу, сприяло зміцненню сім'ї, підвищенню 

відповідальності батьків перед громадою, державою за виховання своїх дітей. 

Другий ступінь виховання краще називати козацьким родинно  - шкільним. У 

січових, козацьких, братських та інших типах шкіл найвищий статус мали родинні, 

національні, духовні й моральні цінності, що переростали в громадські і 

обов'язково містили релігійно-моральні цінності. На цьому етапі було важливим 

дотримання єдності вимог родини і школи щодо виховання молодого покоління. 

Підвищену і вищу освіту - третій ступінь - молодь, яка прагнула вчитися, здобувала в 

колегіумах, академіях, університетах (навіть закордонних). Такі молоді люди 

освічені і виховані, як правило, часто очолювали національно-визвольний рух, 

народні повстання проти чужоземних загарбників, брали активну участь у роз-

будові освіти, науки і культури в Україні. Значною самобутністю характеризувався 

останній, четвертий ступінь козацької системи навчання і виховання. Після 

закінчення того чи іншого навчально-виховного закладу, юнаки одержували в 

сотнях, полках, військових таборах, Запорізькій Січі систематичне фізичне, 

психологічне, моральне, естетичне і трудове загартування, національно-патріотичну 

підготовку, спортивне-військовий вишкіл [4; 7]. 

 Запорозькі козаки відзначалися розумом, хитрістю, умінням виграти бій та 

вражали ворогів відвагою, фізичною витривалістю, здатністю терпіти муки, 

силою, зневагою до смерті. Особливу роль у формуванні таких людей відігравала 

Запорізька Січ. Стати козаком у ті часи мріяв кожний юнак. Високі духовні, 

моральні та фізичні якості виховувалися, зокрема, і за рахунок суворої військової 

дисципліни. На свята молодь обов‘язково брала активну участь у змаганнях зі 

спритності, точності, витривалості, швидкості. Досягти успіхів у фізичному 

загартуванні та розвитку духовності запорожцям, поряд з іншим, допомагало 

суворе дотримання розпорядку дня. За сигналом (церковний дзвін) вони вставали 



до сходу сонця, молилися і йшли, не зважаючи на пору року чи погоду, до річки 

купатись. Після спільного сніданку – спільна молитва у церкві, потім санітарно-

гігієнічні та господарські заходи. Щодня проводилася бойова підготовка: вправи 

зі зброєю, змагання на конях, долання перешкод, бій на шаблях ―до першої крові‖, 

вивчалися різні види рукопашного бою, такі як ―гопак‖, ―спас‖, ―хрест‖. Після 

обіду навчалися читання та письма, слухали розповіді старших, гру кобзарів, 

вивчали історію рідного краю, знайомилися з музикою через виконання 

церковних та народних пісень і танців. Частина козаків у цей час готувалась до 

несення військової служби з охорони фортець, шляхів, переправ. Надвечір дзвони 

скликали козаків на молитву. Після вечері парубки мали вільний час, який 

використовувався для гри на музичних інструментах, співанок, танців, а також 

додаткових фізичних вправ. Кожен молодий козак прагнув розвинути в собі 

шляхетні якості, які і понині не втрачають значного виховного потенціалу.  

Неписані закони Кодексу лицарської честі передбачали:  

 любов до батьків, рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві, 

ставленні до        Батьківщини-України;  

 готовність захищати слабших, турбуватися про молодших, 

зокрема дітей; шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі;  

 непохитна вірність принципам народної моралі, духовності 

(правдивість, справедливість, працьовитість і скромність);  

 відстоювання повної свободи і незалежності особистості, 

народу, держави; турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і 

обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі [ 5]. 

            Крім того, із століття в століття козацька педагогіка формувала в 

молоді й такі героїчні якості, що склали Кодекс лицарської звитяги: готовність 

боротися до загину за волю, віру, честь і славу України; нехтування небезпекою, 

коли справа торкається життя друзів, побратимів, долі України;  прагнення 

звільнити рідний край від завойовників; героїзм, подвижництво у праці і в бою. 

Водночас козаки були глибоко милосердними, чуйно ставилися до інших людей, 

ділили з ними радість і горе.   Саме так виховувалися покоління загартованих, 



фізично розвинених, витривалих, високоморальних захисників Вітчизни, які 

заслужили невмирущу славу.  

 Використання елементів народної козацької педагогіки в освітньому 

процесі сучасних дошкільних навчальних закладів відкриває перспективи 

оволодіння дітьми  козацько-лицарськими традиціями, націлює на зміцнення 

здоров‘я нації, сприяє підготовці активних, діяльних громадян. Головна мета 

сучасної козацької педагогіки - плекання в родині, в садочку, у повсякденному 

житті козака-лицаря, патріота, мужнього громадянина незалежної України, 

захисника рідної землі з  національною свідомістю і самосвідомістю, високим 

рівнем моралі й духовності. Враховуючи зазначене, можемо окреслити основні 

завдання  козацької педагогіки щодо виховання дітей дошкільного віку:  

 виховувати в підростаючих поколінь український козацький 

характер,  історичну пам'ять і національну свідомість; формувати потребу 

відчувати сбе невід'ємною складовою часткою цілого і вічного - української 

нації, держави; 

 плекати фізично та духовно загартованих синів і доньок 

незалежної України – її захисників; сприяти оволодінню дошкільниками 

військово-спортивним мистецтвом козаків, формувати  високі лицарські 

якості, шляхетність, моральні чесноти, почуття милосердя;  

 виховувати силу волі і силу духу, мужність і звитягу, уміння 

боротися зі злом і перемагати його в будь-яких життєвих обставинах; 

плекати віру, любов і надію, готовність творити добро і красу в собі і в 

довкіллі;  [6].  

В наш час в багатьох регіонах України почалося активне відродження та 

впровадження в освітній процес навчальних закладів козацьких виховних 

традицій. Досягненню бажаних результатів та успіху у формуванні національної 

свідомості, патріотичних почуттів дітей  у дошкільних навчальних закладах 

сприяють такі чинники: 

 умови для самовизначення, саморозвитку всіх учасників освітнього процесу 

(―дух‖ закладу та взаємовідносини між учасниками педагогічного процесу 

на рівні педагогіки співпраці); 



 систематичне збагачення знань вихованців про свою націю, її  культуру, мову; 

 широке використання в освітньому процесі різноманітних форм та методів, 

масових заходів, зміст яких пов‘язаний з українськими національними та 

козацькими традиціями, ремеслами, побутом [3]. 

         Найбільш дієвими засобами виховання маленьких патріотів є 

розповіді, добрий вчинок, козацька присяга, особистий приклад старших 

товаришів, Козацька Рада, походи, пов‘язані з козацтвом та відродженням його 

кращих традицій. Якщо ж говорити про певні форми організації різних видів 

діяльності в межах будь-якого дошкільного закладу, пропонуємо такі: 

1. Створення та  інтеграція змісту гуртків різних напрямів на 

основі національного виховання,  які розгортають свою діяльність на 

багатогранних козацьких традиціях.  

2. Поширення знань серед вихованців та їх родин про козацький 

національно-визвольний рух, про заслуги  козаків у цій боротьбі (найкраща 

школа патріотизму – сім‘я, тож особлива увага має звертатися на 

положення, що характеризують дерево роду: священні знаки та символи 

роду, імена предків, їхня мова обряди та звичаї, рід занять предків, 

міфологічні та історичні перекази, легенди). Залучення батьків до 

вивчення ідей  козацької педагогіки – дуже важливе, як і дотримання  

єдності   педагогічних    впливів з боку батьків і вихователів. 

3. Дослідження славної історії українського козацтва, зокрема, 

вивчення історії Запорізької Січі (величезний виховний потенціал має 

вивчення героїчного життя, подвижницької діяльності, високого 

військового мистецтва гетьманів, кошових атаманів, керівників повстань на 

матеріалі легенд, оповідань, переказів тощо). Високими взірцями 

українського лицарства для підростаючих громадян незалежної Української 

держави є гетьмани, полковники, кошові отамани Дмитро Вишневецький, 

Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Пилип Орлик, 

Павло Полуботок, Петро Калнишевський та інші. 

4. Дослідження і практичне відродження військово-спортивного 

мистецтва наших предків. Сучасних дітей захоплює військова стратегія і 



тактика козаків, їхнє озброєння, майстерність у спорудженні фортець. 

Доцільною буде практична діяльність дошкільнят щодо вивчення та 

опанування козацькими  види спорту: плавання, подолання природних 

перешкод, різні види боротьби, володіння деякими видами козацької зброї 

(при цьому, звісно, необхідно максимально дотримуватися вимог і норм 

техніки безпеки ). 

5. Вивчення і відновлення таких козацьких справ, як: кобзарство, 

лірництво, гуртовий спів, ремесла і промисли: гончарство, ковальство, 

стельмахування тощо. З цією метою доцільно організувати різноманітні 

мистецько-трудові гуртки, майстерні, залучати на допомогу педагогам 

народних майстрів, спеціалістів. При цьому важливо, щоб кожен з дітлахів, 

хто відвідуватиме ці об'єднання,  міг виготовити самостійно деталі 

козацького одягу, символіки, атрибутики тощо.  Вивчення і застосування на 

практиці козацьких знань – народної медицини, астрономії, метеорології, 

кулінарії. У ДНЗ також мають бути створені необхідні умови для 

організації роботи щодо ознайомлення дітей з історією козаччини: було б 

добре оформити „Кімнату Запорізького козацтва‖ - з портретами гетьманів, 

атрибутами того часу (булавою, бунчуками, одягом тих часів тощо), 

«Куточок козацької слави» - з необхідними   матеріалами  та 

літературою про життя козаків, їх традиції, культуру та побут.  

6. Формування в дітей природоохоронного менталітету, 

підвищення рівня їхньої екологічної культури, вироблення навичок 

взаємодії з природою. Виховання екологічно свідомої особистості 

відбувається через організацію цікавих природоохоронних справ, 

екологічних акцій (наприклад, екологічні рейди ―Чиста Хортиця‖, ―Весняна 

толока з озеленення та благоустрою‖, екологічні операції до „Дня довкілля‖ 

та „Всесвітнього Дня Землі‖), туристичні походи, екскурсії, прогулянки в 

паркових зонах, які дозволяють дошкільникам усвідомити себе частинкою 

світу, в якому ми живемо. 

7. Туристично - краєзнавча робота: екскурсії до краєзнавчого 

музею, музею історії та козацтва, туристичні походи, прогулянки стежками 



легендарної Хортиці, екскурсії вулицями рідного міста, фотовиставки, 

експозиції робіт вихованців народознавчих гуртків, свята, традиційні 

змагання ―Козацькі забави‖, фольклорні свята - вікторини, рольові ігри, 

конкурси.  

На нашу думку, завдяки таким заходам у дітей виховується національний 

характер, любов до культури своєї країни, її  традиції, повага до історичного 

минулого. Пропонуємо орієнтовну тематику заходів, покликаних відроджувати 

козацькі традиції та впроваджувати козацьку педагогіку в практику роботи з 

дітьми. Ми закликаємо всіх педагогів до співпраці та творчого пошуку і 

сподіваємось, що наших однодумців, які прагнуть відродити славу козацьку й 

зробити свій посильний внесок в розбудову й відродження незалежної України, 

ставатиме все більше. 

1. Осіннє свято „Посвята в козачата”.  

14 жовтня щорічно відзначається День українського козацтва (згідно Указу 

Президента України від 7 серпня 1999 р.) Свято Покрова Пречистої Богородиці з 

давніх давен зміцнювало в душах козаків надію на опіку і заступництво Матері 

Бога Живого. В сучасній Україні цей день став державним святом за великі 

заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий 

внесок у сучасний процес державотворення. День Українського козацтва 

святкується урочисто та піднесено в усіх областях України.    

2. Захід  „Таємниця козацького імені”.  

Ми живемо в цьому світі, де кожний із нас має своє прізвище.  А чи 

замислювались ви над тим, звідки воно, де починався ваш родовід? Осмислення 

самих себе, своєї історії, свого коріння - це те, від чого починається 

самоусвідомлення особистості як українця. Величезна кількість сучасних 

українських прізвищ кувалась у горнилі Запорозької Січі. Саме тут вперше 

виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків. За прізвищем, 

наданим на Січі, було можна дізнатись про поширені на Україні ремесла, 

промисли та про характер військової, торговельної діяльності, чим саме 

займалися козаки. Наприклад, Сердюк - гетьманський охоронець; Пушкар, 

Гармаш - козаки, які обслуговували або виготовляли цей вид зброї; Соломаха, 



Тетеря - прізвище, що походить від назви страви, яку козаки вживали майже 

кожний день. Інші прізвища - такі, як Хорунжий, Сотник, Гардовий, Крамар, 

Скляр, Стороженко, Мельниченко, Порохня, Дігтяр, Стельмах, Попович, - 

відносяться в основному до роду занять, які виконував козак. Значну групу 

прізвищ складають такі, в яких закладена характеристика особливостей 

зовнішнього вигляду, вдачі, властивостей поведінки Запорізьких козаків. 

Спостерігалось найбільш типове, промовисте, що впадало в очі, для його 

визначення підбиралось найвлучніше слово, що змальовувало зовнішній чи 

внутрішній портрет особистості. Це такі прізвища, як: Головатий, Чуб, Носенко, 

Губенко, Шрам, Горбоніс, Сухий, Рябко,  Білий, Легкоступ, Свистун, Швидкий, 

Круть, Хижняк, Косач, та багато інших. Ще одна група прізвищ, що немає 

аналогій не лише за значенням сполучуваних слів, а й за самим способом 

творення: Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, 

Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда та ін. 

3. Спортивні змагання „Козацькі розваги”(забави).  

Такі заходи можуть проводитись як у приміщенні, так і на свіжому повітрі. 

Разом із традиційними спортивними конкурсами, іграми та естафетами, бажано 

знайомити дітей із збавами та піснями козацької доби, національними 

козацькими  танцями, гумором. Ведучі можуть бути вдягнені в національні 

костюми.  

Змагання «Штурм фортеці». Будуються дві фортеці з м'яких бумів та кубів 

для двох гуртів. Треба пролізти між кубами, залізти на драбину й торкнутися 

рукою верхньої рейки. Повертаючись назад, перелізти фортецю згори й віддати 

естафету наступному. 

Змагання у мішках «Втеча з полону» — у ньому беруть участь два гурти. 

Естафета «У розвідку». Хлопці, тримаючи обіруч пістоля, сідають на під-

логу. Вони мають, не спираючись на руки, дістатися орієнтира, стати на ноги, 

повернутися до свого гурту й віддати пістоля іншому гравцеві (така сама естафета 

проводиться і з дівчатками: але в руках у них гуска, чи ковбаса (з пап'є-маше). 



Парна естафета «Прокоти бочку». Діти стають на коліна й удвох 

починають котити м'які буми до орієнтира, перестрибують через них і знову 

котять до свого гурту. Те саме потім роблять й інші двоє. 

Естафета «Збудуй хату». Грають два гурти по шестеро дітей. У кожного в 

руках гімнастична палиця. Треба по одному швидко дістатися визначеного місця 

й викласти на підлозі з палиць будиночок із дахом. 

Гра «Хто швидше з'їсть вареники» (діти попарно годують один одного). 

Гра „Запорожець на Січі”. У центрі прямокутника (15 х 40 кроків) 

позначається „Січ‖ – смуга шириною 3 та довжиною 15-20 кроків. Посередені 

пересувається „запорожець‖, який прагне спіймати когось із „куренів‖ (дві 

команди, які розміщуються на потилежних сторонах Січі), хто перебігає з одного 

табору в інший. Спіймані перетворюються на запорожців та допомагають у ловах. 

Виграє той „курінь‖, де залишається один найспритніший  [3]. 

4. Історико-літературний вечір „Козацькому роду нема 

переводу” («Наша мова калинова», «Козацькими стежками»).  

У рамках ознайомлення дошкільників із традиціями запоріжців в епоху 

козаччини доречно донести до розуміння кожного з них велику мудрість, що 

сконцентрована в  Козацьких заповідях: 

 Честь та добре ім'я козака дорожче за життя. 

 Бережи честь змолоду. Гідність зберігай за будь-яких  обставин.  

 Май волю визнати свої помилки.  

 Поважаючи інших, не принижуй себе.  

 Не заздри іншим і не тримай зла в своєму серці.  

 Не будь занадто гордим; навіть в думках не припускай, що ти вище 

за інших.  

 Нікого не навчай звисока, подивись спочатку на себе.  

 Бажай добра іншим. Май широку душу. Все, що дарує доля, 

зустрічай стійко. 

 Не роби ганебних справ та утримуй від них інших. Вчинивши 

ганебну справу, май силу волі прийняти мудре рішення.  



 Козаки рівні як в правах, так і у відповідальності за свої вчинки. По 

тобі судять про все козацтво та народ твій.  

 Будь чесний та правдивий, не бійся постраждати за правду.  

 Уникай поганих слів. Пам'ятай: погані слова ще в ХІІІ ст. 

придумали вороги нашого народу для приниження наших Матерів та Віри.  

 Будь прикладом в своєму житті, захисти ображеного, допоможи 

тому, хто потребує допомоги. 

 Тримай слово. Поважай старість. Люби працю, не будь бездіяльним. 

Зневажай лінощі. Кожна справа має "горіти" в руках твоїх.  

 Козаком треба бути! Козаком треба стати!  

5. Система занять щодо ознайомлення із відомими 

історичними особистостями. (орієнтовну тематику пропонуємо разом із 

логікою обговорення та рекомендаціями щодо обладнання). 

Заняття  „Розповідь про Запорізьку Січ”. 

Обладнання та матеріали: мапи та ілюстрації, мультимедійна 

презентація, відеофільми тощо. 

 Запорізька Січ була заснована в XVI ст. Спершу козаки жили невеликими 

гуртами по степах. Але пізніше згуртовувалися разом у великі військові загони, 

обирали отаманів і жили на невеликих островах серед Дніпра. Острів Хортиця 

розташований за порогами Дніпра, тому козаків, які тут поселились, називали — 

запорожцями. Те місце, де жили козаки, називалося Січ або Січовий Кіш, бо було 

загороджене навколо, наче кіш, і до нього не було підступу. Січ була оточена 

ровом і десятиметровим валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. 

Заняття   „Розповідь про гетьманів України”  

(може бути одне оглядове, або кілька занять). Обладнання та матеріали: 

портрети, предмети (або зображення предметів) одягу, булава тощо. 

Пропонуємо ознайомити дошкільників із Дмитром Вишневецьким, Петром 

Сагайдачним,   Богданом Хмельницьким, їх героїчними вчинками, що сприяли 

розбудові української державності. 

6. Вікторини „Люби і знай свій рідний край”, „Ми з тобою 

козацького роду” тощо. 



(пропонуємо кілька орієнтовних запитань, які можна ставити маленьким 

козачатам  з історії Запорізької Січі та козаків ): 

Хто такі козаки? (Вільна, озброєна  людина). 

Як вітались козаки на Січі? (Вітались на Січі цікаво. Підїхавши до куреню 

вони кричали "Пугу!Пугу!" Господар відповідав "Пугу!Пугу!". Гість казав: "козак 

з лугу!" "Повішайтесь де й наші коні тай йдіть сюди!"- малося на увазі 

„прив'яжіть Ваших коней біля наших‖.  

Як називається острів,  на якому  поселилися козаки? 

(Цей острів називається  Хортиця і є найбільшим островом на Дніпрі. 

Хортиця витягнута із північ-заходу на південь-схід, має довжину 12,5 км, ширину 

в середньому 2,5 км і площу приблизно З 000 га. Існує дуже багато версій 

походження назви острова, втім більшість дослідників виводять назву від 

тюрксько-половецького „орт‖, „орта‖, що означає „середній‖ (посеред Дніпра). 

Серед низки версій, назву виводять від «хорт» - «пес», від давньослов'янського 

бога Хорса). 

Які улюблені страви козаків ви знаєте?  

(Найпоширенішим був борщ з капустою й квашеним буряком, морквою, 

цибулею. Козацький борщ найчастіше готували з квасолею. Заправляли його 

буряковим квасом, сироваткою, по можливості сметаною. На свята варили борщ з 

м'ясом, а у будні заправляли салом. У піст в юшку клали сушену рибу або гриби, а 

заправляли олією. Навесні готували зелений борщ із щавлем, молодою зеленню 

кропиви, лободи, кропу, петрушки, заправляли яйцями і по можливості сметаною. 

Влітку популярним був холодний борщ на сироватці, який не варили. До 

сироватки лише додавали варену картоплю або буряк, петрушку, кріп, цибулю, по 

можливості круте яйце й сметану. Дуже поширеною овочевою стравою був 

капусняк із квашеної капусти з пшоном. Борщ і капусняк готували і щоденно, і на 

всі свята й родинні урочистості. Капуста ще з давньоруських часів була однією з 

найпоширеніших городніх рослин, яку споживали сирою або квашеною у стравах 

типу салатів, тушкованою, вареною, смаженою. М'ясні страви у повсякденному 

козацькому побуті були рідкістю. Багато споживали лише сала як у сирому 

вигляді (з цибулею, часником, хріном, огірками), так і печеним, смаженим, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81


вареним, а також у вигляді заправок. Страви з птиці готували переважно у неділю, 

а з м'яса — лише на свята. Зі свинини готували печеню й душенину, зрідка 

голубці, з ніжок варили холодець (драглі, гишки), з голови робили ковбик. 

Споживали й печінку, легені (як начинку для святкових пирогів), хляки або рубці 

з січеного вареного шлунка й кишок (овечих або телячих) із пшоном і спеціями. 

Яйця (варені й смажені) теж були приналежністю святкового столу. Спеціальних 

рибних страв було мало. Нерідко в піст готували юшку із свіжої, сушеної або 

в'яленої риби, їли солону рибу, на свята пекли пироги з рибою або робили 

товченики. Молочні страви споживали частіше. На селянському столі бували 

свіже й кисле молоко, відтоплений сир. З напоїв домашнього виробництва 

найпоширенішими були узвари з сушини й свіжих фруктів чи ягід, варенуха, 

кваси: сирівець (хлібний квас), буряковий, грушовий, яблучний, березовий. Кваси 

відомі ще з часів Київської Русі, згадки про них є у «Повести временных лет». 

Пили також сироватку, маслянку (від сиру й масла), жентицю (від бринзи). 

Яка  зачіска була у козаків? (Голови голили та ще й милом мастили, одну 

лиш довгу чуприну залишали на голові. Заправить її козак, замотає разів два або 

три за ліве вухо, вона і висить до самого плеча, так і живе за вухом. Чуприну 

(хохол) називали оселедець. Він був однією з найоригінальніших ознак 

зовнішності запорожця. Ну і, звісно, кожен козак мав вуса — чорні та довгі, їх 

закручували та змащували смальцем, а бороди голили, щоб відрізнятися від 

донських козаків) [9]. 

Треба пам‘ятати, педагогіка – це не тільки наука, це – мистецтво. А 

мистецтво має своє національне вираження. Крім того, педагогіка як наука й 

мистецтво стосується особливої, властивої тільки їй сфери – формування людини, 

особистості з притаманними їй національними рисами, суспільно-побутовими 

ознаками. Педагогіка через виховання дітей відтворює та розвиває в кожному 

наступному поколінні народ, націю. Тому й національний підхід у науковому 

вирішенні педагогічних проблем є обов‘язковим [6]. 

Отже, здійснення патріотичного виховання підростаючого покоління  крізь 

призму козацької педагогіки значно активізує розвиток національної самоповаги, 

ідеї збереження та розвитку традицій національного відродження. Це наше 



невичерпне джерело енергії, сили духу, які через національне виховання можуть 

передаватися кожній дитині, кожній родині.  
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Організація статевопросвітницької роботи  

у дошкільних закладах Німеччини  

Ірина Гречин 

м. Тернопіль 

 

Анотація: у статті розглядається організація статевого виховання в 

дошкільних навчальних закладах Німеччини як актуальна проблема застосування 

компетентного підходу у сфері соціальної освіти. Розкрита система програм для 

персоналу дошкільних установ із статевого виховання та специфіка 

впровадження статевопросвітницької роботи в Німеччині.  

 

Формування компетентностей у майбутніх педагогів як ключової згідно 

Болонського процесу є прямим продовженням і засобом реалізації особистісної та 

практично-орієнтованої парадигми освіти сьогодення. Як відомо, початок 

формування особистості починається у дошкільному віці, оскільки він є 

найбільш сензитивним для набуття дитиною статевої ідентичності. Тому 

актуальності набуває психолого-педагогічний супровід дитини, зокрема 

підготовка вихователів до проведення статевопросвітницької роботи.  

Педагогічний персонал садка, виховательки та няні, як і сім‘я, складають те 

найближче оточення, в якому дитина зростає і розвивається. Дошкільний заклад є 

важливим мікрорівнем статевої соціалізації дитини, в якому набувається статева 

ідентичність, розвивається дитяча самоповага, відбувається розвиток позитивних 

емоцій тіла, формується здатність дитини до прояву почуття любові до інших 

людей. Статеве виховання, як один із напрямків виховання взагалі, є інтегральним 

компонентом психолого-педагогічного супроводу дитини та її формування як 

рівноцінних особистостей [3; 67].  

Метою роботи вихователя у дошкільних закладах Німеччини є підтримка 

супроводу дітей у процесі їх статеворольової соціалізації, формувати особистість 

на основі етичних норм і установок у сфері взаємовідносин статей із 

використанням різноманітних видів діяльності - праця, гра, навчання, 

спілкування. Це можливо лише в умовах професійної підготовленості вихователів 



до здійснення функцій кваліфікованої педагогічної допомоги дитині в її розвитку 

як представника певної статі [7; 86]. Проте, як показує аналіз практичного 

німецького досвіду, система професійної підготовки вихователів дошкільних 

навчальних закладів не включає програми продовження роду та соціокультурних 

норм щодо статі та сексуальності, відсутній спеціально організований, 

цілеспрямований процес впливу на підростаючу людину щодо засвоєння нею 

знань із статевої сфери.  

Історія впровадження статевого виховання в систему педагогічної освіти є 

досить тривалим процесом як за рубижем, так і в Україні. За останні роки 

робляться спроби вивчення і практичного вирішення проблем підготовки 

педагогічного персоналу до організації статевого виховання дошкільників як 

українськими (В. П. Кравець, І. Бех, О. Савченко, І. Олійник) так і німецькими 

вченими (Г. Толле, Т. Рорманн, К. Ванцек-Зілерт, Р. Ціммер, С. Аманн, З. Цінзер 

та ін.). Результати досліджень та практика свідчать про недостатнє проведення 

роботи педагогічним персоналом, не розроблена цілісна система підготовки, яка 

передбачає формування у педагогічного персоналу теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок організації статевого виховання дітей дошкільного 

віку в умовах ДНЗ та сім'ї, що і зумовило актуальність вивчення досліджень зі 

статевого виховання у дошкільних навчальних закладах Німеччини.  

Метою даної статті є аналіз статевопросвітницької роботи у німецьких 

навчальних дошкільних закладах. Об'єкт дослідження – процес професійної 

підготовки вихователів ДНЗ до організації статевого виховання дошкільників. 

Предмет дослідження: комплекс педагогічних засобів підготовки педагогічного 

персоналу до організації статевого виховання дошкільників. 

Відомо, що організація та проведення статевого виховання дошкільників 

залежить від особливостей їх статеворольової соціалізації, в процесі якої 

відбувається активне засвоєння хлопчиками та дівчатками психосексуальної 

культури, формування психічної статі дитини, статевих відмінностей і статевої 

поведінки. Формування компетентності вихователів ДНЗ із статевого виховання 

пов‘язане із низкою труднощів, а саме: із фемінізацією педагогічного середовища, 

зміною традиційних гендерних ролей, зростанням кількості неповних сімей, 



формальним проведенням статевопросвітницької роботи у дитсадках. Хоча у 

зарубіжній і вітчизняній практиці і використовуються деякі засоби вирішення 

досліджуваної проблеми: вивчаються міждисциплінарні курси, вводиться предмет 

«Статеве виховання», пропонуються спецкурси по статевому вихованню 

дошкільників, проте не має цілісної обгрунтованої системи підготовки 

вихователів до проведення статевого виховання.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури та вивчення німецького досвіду із 

статевопросвітницької роботи дозволив виділити певну структуру просвітницької 

роботи вихователів ДНЗ Німеччини, в яку входить чотири взаємопов'язані 

компоненти: цільовий, змістовий, організаційний та результативний. Як зазначає 

німецький психолог З. Цінзер, підвищення якості підготовки вихователів до 

статевого виховання потребує забезпечення таких організаційно-педагогічних 

умов, як: координацію дій педагогів, спрямовану на пошук і реалізацію 

ефективних педагогічних засобів із статевого виховання; побудову партнерства та 

взаємодопомоги із батьківськими сім‘ями; одностайні вимоги до створення 

єдиного творчо-розвивального простору для дітей обох статей [6; 36]. 

Реалії життя вказують на важливість комунікації та співпраці щодо 

обговорення сексуально-педагогічних тем. Проте в дитячих установах відкрито не 

обговорюються проблеми статевого розвитку дітей, а дитяча сексуальність і 

надалі відноситься до «табуйованих» тем. Лише в небагатьох дошкільних 

закладах Німеччини (на землях Берлін, Райнлянд-Пфальц, Бремен, Гамбург, 

Гессен, Нижня-Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саар і Шлезвіг-Гольштайн) 

проводиться статеве виховання. Вчені пропонують для обговорення наступні 

питання: Чи є «незручними» теми із сексуального розвитку дитини для 

обговорення? Чи можу я відкрито говорити з дітьми на теми сексуальності? Про 

що я не хотіла б говорити з дітьми? Яким чином може позначитись моє ставлення 

до сексуальності на стосунках із дітьми? На які запитання дітей із даної проблеми 

мені важко відповідати? та ін.  Осмислення вихователями вищенаведених питань 

дає можливість знайти особистісну позицію щодо «табуйованих» тем, зменшити 

почуття страху і невпевненість у собі, підвищити власну компетентність із 

сексуальних тем. Обмін думками в колективі вихователів є основою для 



продуктивної співпраці, оскільки погляд «зовні» та критичне мислення сприяють 

впевненості та зростанню кола однодумців щодо методів статевого виховання з 

дітьми та їх батьками.  

Гельга Толле, дипломований психолог Відомства здоров‘я міста Ремшайд 

(Північний Рейн-Вестфалія), яка є автором проекту «Статеве виховання 

дошкільників», стверджує, що набуття та удосконалення знань, умінь та навичок 

вихователів з даної проблеми є основою підвищення їх компетентності та 

необхідною умовою розвитку рефлексії, психолого-педагогічної грамотності 

всього педагогічного персоналу дошкільних закладів у проведенні належної 

статевопросвітницької роботи [5; 15]. Розроблена нею спеціальна програма 

містить 4 блоки, які взаємодоповнюють один одного: підвищення кваліфікації 

педагогів дошкільних навчальних закладів, набуття ними компетентності із 

питань статевого виховання; навчання та проведення просвітницької роботи для 

адміністрації ДНЗ; колективне обговорення вихователями проблем статевого 

розвитку та виховання дітей; партнерська взаємодія із батьками дітей.Дана 

програма є початковим етапом у більш широкій та довготривалій просвітницькій 

роботі із підготовки дошкільників до майбутнього батьківства. 

З метою підвищення кваліфікації педагогів дошкільних навчальних закладів 

з питань статевого виховання проводиться обов‘язкове інтерактивне навчання в 

процесі тренінгового курсу. Участь вихователів у таких навчальних тренінгах є 

добровільною, проте адміністрація ДНЗ може направляти їх на навчання. 

Виявлено, що виховательки з меншим педагогічним стажем роботи, порівняно зі 

старшими своїми колегами, є більш чутливими і толерантними до сприйняття 

проблем статі та сексуальності, менш тривожні в обговоренні «делікатних» 

питань з дітьми. Учасниці проекту виробляють власну педагогічну позицію щодо 

ведення статевого виховання, забезпечуючи тим самим право дитини на статеве 

самовизначення. Статева поведінка дорослих людей розглядається 

багатовимірною та охоплює узагальнені уявлення про статевовідповідну позицію 

дітей, їх батьків, педагогів. Тренінговий курс «Статеве виховання дошкільників» 

розрахований на 20 години (8 годин лекцій, 6 годин - семінари, ділова гра, 4 

години – практичні заняття). Основною метою цього курсу є  формування у 



педагогічного персоналу знань, умінь і навичок організації роботи із статевого 

виховання з дітьми дошкільного віку. У змісті програми – короткий розгляд 

історичних нарисів розвитку статевого виховання в Німеччині, знайомство з 

понятійним апаратом, теоретичними проблемами та методикою роботи з дітьми 

різної статі та їх батьками.  

Вивчення кожного розділу допускає виконання практичних завдань, 

спрямованих на формування конкретних умінь і навичок, здійснення творчих 

робіт, різних видів завдань. На лекційних заняттях можливі виступи лікарів-

педіатрів, лікарів-гінекологів, психологів, консультантів з питань сім'ї, 

психотерапевтів. Семінарські та практичні заняття проводять із застосуванням 

активних форм та методів: ділові ігри, дискусії, бесіди, захист проектів, 

моделювання педагогічних та виховних ситуацій, дискусії, виконання творчих 

робіт, підготовка повідомлень з проблем, що вивчаються. Як приклад, 

пропонуються завдання практичного характеру для самостійного виконання 

педагогічним персоналом на тему ««Непристойні» дитячі запитання і відповіді на 

них дорослих». Сюди належить розробка: конспектів бесід, занять, за допомогою 

яких можна грамотно, доступно відповісти на запитання, що цікавлять дітей; 

засобів, які можна використовувати для вирішення завдань статевої освіти і 

виховання: підбір ілюстрацій, написання дитячих книжок, віршів, виготовлення 

дидактичних ігор; вимог до відповідей дорослих на запитання дітей, розгляд 

варіантів відповідей на «непристойні» дитячі запитання; проекту програми 

статевого виховання дошкільників. 

Також на семінарах педагогами обговорюються практика розвитку у дітей 

усвідомленого ставлення до тіла. Зміст основного курсу включає: мету, завдання 

та принципи статевого виховання в дитячому садку; ретроспективний аналіз 

педагогами власного психосексуального розвитку; створення психоло-

педагогічної бази знань із статевого виховання: визначення термінологічного 

словника («статеве виховання», «психосексуальний розвиток», «сексуальне 

зловживання», «сексуальність», «статева/гендерна ідентичність» та ін); форми 

виявлення дитячої сексуальності та їх відмінність від проявів сексуальності 

дорослих; труднощі, з якими зустрічаються педагоги (особистісного плану та 



суспільний осуд цих питань); виявлення «важких» тем для обговорення із дітьми, 

батьками та колегами; розробка питань до бесіди з дітьми на теми сексуальності; 

специфіка методики щодо особливостей ведення статевого виховання; 

знаходження інформації та матеріалів про статевопросвітницьку роботу; розвиток 

проектів та інноваційних технологій щодо сексуального розвитку дитини. 

Зміст та структура основного курсу із статевого виховання для дошкільних 

навчальних закладів є подібною для всіх федеративних земель Німеччини, проте 

відмінності стосуються місцевих потреб ДНЗ, індивідуальних та вікових 

особливостей дітей [5; 16]. Зміни у програмі стосуються також викладу теорій 

дитячого психосексуального розвитку, проявів дитячої сексуальності, впливу 

батьків та засобів масової інформації на міжстатеву взаємодію дітей. 

Курс навчання вихователів розрахований на три дні та включає розширені 

елементи основного курсу. Структура даного курсу складається із блоків: набуття 

навичок рефлексії та самоаналізу, застосування особистого педагогічного досвіду 

до ведення статевого виховання (Що вдалося, що не вдалося обговорити? Які 

найбільші труднощі? Із яких тем? Що є необхідним для підвищення власної 

компетенції? Що змінилося?); розробка подальшої діяльності та її наслідків; 

теоретичний екскурс проблеми із вправами: комунікація і консультація; 

обговорення проблем дитячої сексуальності із батьками, показ прикладів 

життєвих ситуацій та залучення їх до статевопросвітницької роботи; розширення 

партнерської взаємодії із батьками. 

Основним завданням інформаційно-просвітницької роботи щодо 

підвищення кваліфікації адмінперсоналу дошкільних закладів зі статевого 

виховання є створення належних умов для організації статевопросвітницької 

роботи. З цією метою директор та методист проводять семінари, міні-консиліум у 

дошкільному закладі та розробляють практикуми із врахуванням особистого 

досвіду педагогів та батьківської сім‘ї; керівництво проводить моніторинг 

програм із статевого виховання. Ціллю просвітницької роботи є методичний 

супровід діяльності вихователів, обгрунтування статевопросвітницької роботи та 

дотримання керівниками комплексного підходу до створення каталогу завдань із 

текстами, розповідями, казками, різноманітними педагогічними ситуаціями щодо 



їх використання для вихователів із врахуванням вікових особливостей дітей. У 

ньому будуть такі питання: «Які є проблеми у дитячому садку щодо сексуального 

розвитку дітей?», «Які конкретні заходи плануються щодо статевого виховання у 

вашій організації», «Які теми слід обговорювати на курсах, в роботі з дітьми та 

батьками?», «Які заходи слід проводити з метою належного статевого виховання 

дітей?» [1;78]. 

Через відсутність в освітніх програмах спеціальних розділів із статевого 

вховання дітей і відповідно нерозробленого методичного забезпечення педагоги 

дошкільних закладів зустрічаються із значними труднощами у здійсненні 

особистісно-орієнтовного підходу до дівчаток та хлопчиків у процесі виховання і 

потребують психолого-педагогічної допомоги. Колективне обговорення «важких» 

тем із сексуальності та статі відбувається на запити педагогічного персоналу, які 

протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікати. 

Важливими питаннями для колективного обговорення є: оптимізація психолого-

педагогічних знань всього колективу; сприяння «сексуальній комунікації» серед 

вихователів; мотивування педагогічного реагування на сексуальні прояви 

поведінки; підвищення компетенції у розв‘язанні конфліктів на сексуальні та 

статеві теми з батьками, дітьми і серед колег. Колективне обговорення сприяє 

узгодженню багатьох індивідуальних аспектів, зняття труднощів у педагогічних 

діях, а також створення сприятливого психологічного клімату для педагогічного 

персоналу ДНЗ. Більш того, такий захід сприяє підвищенню компетентності у 

проведенні конструктивних бесід з дітьми з проблем статі та сексуальності [5; 17]. 

Складовою загального підвищення кваліфікації вихователів дошкільних 

навчальних закладів у Німеччині є мас-медійна підготовка педагогічного 

персоналу. Навчальні програми, пов‘язані із впровадженням та реалізацією 

новітніх мас-медійних навчальних технологій, пропонуються німецьким 

вихователям також у процесі педагогічної перепідготовки (на курсах підвищення 

кваліфікації). Завдяки цим заходам вихователі та методисти дошкільних закладів 

набувають кваліфікації, яка дозволяє їм ефективно і творчо застосовувати мас-

медійні засоби у практичній роботі. Однак, зважаючи на те, що мас-медійна 

підготовка та перепідготовка вихователів здійснюється в Німеччині переважно з 



ініціативи місцевих органів влади, їй бракує системності, фундаментальності та 

організаційної узгодженості.  

Слід зазначити, що статевопросвітницьку роботу серед батьків проводять 

деякі дошкільні навчальні заклади, проте вона носить епізодичний, стихійний 

характер під час «проблематичних сексуальних ситуацій». Таким чином, батьки 

можуть краще орієнтуватися на проблеми й труднощі, підкреслюючи 

малоочевидні та радісні сторони дитячої сексуальності, необхідність їхньої 

підтримки та сприяння проявам сексуальності дітей. У більшості дошкільних 

навчальних закладах не існує загальної концепції із статевого виховання. Статева 

поведінка дітей не є очевидним об‘єктом запланованих бесід з батьками, а також 

методичних рекомендацій про різноманітні аспекти дитячої сексуальності, проте 

це не достатній базис для батьків. Культуру зображення та комунікації на тему 

«Статеве виховання» можна створити лише у психологічному кліматі відвертості 

та прозорості, взаємної довіри та розуміння. Така основа є необхідною для 

надання батькам впевненості, мотивації до співпраці з педагогами дитсадку. 

Серед різноманітних форм проведення зборів та зустрічей із  батьками з метою 

батьківського просвітництва, важливою є роль педагогів на батьківському вечорі 

(активне втручання, застосування ЗМІ, представлення нових проектів та ін.). 

Приклад тем для батьківських зустрічей: пояснення поняття  «Статеве 

виховання»; дитячі форми вираження сексуальності у розмежуванні до 

сексуальності дорослих; погляди, думки і позиції батьків щодо сексуальних 

проявів поведінки дітей; уміле поводження із проявами статевої поведінки дітей; 

статеве виховання в дитячому садку – як воно виглядає? ознайомлення батьків із 

засобами масової інформації на «незручні» теми [4; 47]. 

Отже, зміст моделі підвищення кваліфікації вихователів в дошкільних 

навчальних закладах сприяє їх компетенції зі статевого виховання, набуття знань, 

умінь та навичок щодо обговорення «незручних» тем. Серйозні теоретичні 

викладки та аргументована статистика про дитячу сексуальність сприяє набуттю 

виховательками більшої впевненості у своєму емоційному реагуванні на 

сексуальні прояви дітей, підтримує  їх у співпраці з батьками, що підвищує 

ефективність подальшої статевопросвітницької роботи. Обговорення психолого-



педагогічних методів, матеріалів зі статі та сексуальності полегшує доступ до 

даної тематики та її реалізації в повсякденному житті. 

Представлений профіль підвищення кваліфікації започаткований як 

характерно-педагогічний супровід для професійних вихователів і завідувачок 

дошкільних навчальних закладів у Німеччині. Окремі моделі програми 

висвітлюють різноманітні тематичні точки зору на статеве виховання та їх 

ієрархічну структуру. Звичайно, підвищення кваліфікації для вихователів і 

завідувачок є усвідомленим та ефективним, оскільки сприяє загальному 

навчальному результату учасниць як в індивідуальному так і в колективному 

навчанні, підвищує шанси закріплення статевого виховання в педагогічному 

каноні, створює часові межі для доброї педагогічної компетенції із сексуальних 

проблем. Слід наголосити на тому, що представлена система підвищення 

компетентності вихователів із статевого виховання  сприяє тому, щоб  зробити 

його суттєвим компонентом педагогічних дій в дошкільних навчальних закладах. 
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Твір живопису як невід'ємний складник художнього середовища ДНЗ 

Катерина Демчик  

м. Кам'янець-Подільський 

 

Анотація: у даній статті головний акцент зроблено на місце творів живопису в 

художньо-естетичному середовищі ДНЗ, висвітлено ряд вимог до створення 

даного середовища за допомогою залучення рукотворних шедеврів вітчизняного 

та світового образотворчого мистецтва, зокрема живопису. 

 

Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у 

Світі" спричинило низку змін в навчально-виховному процесі дошкільного 

навчального закладу (далі ДНЗ), серед яких облаштування художньо-естетичного 

розвивального середовища займає чи не одну з найголовніших. 

Як відомо, художньо-естетичний розвиток дитини дошкільного віку є 

однією із складових всебічного розвитку дошкільника, тому створення художньо-

естетичного розвивального середовища допоможе розв‘язати завдання з приводу 

залучення дошкільників до світу прекрасного, висвітлені у Базовій програмі 

розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". 

Варто зауважити, що окрім художнього матеріалу (олівці, фломастери, 

гуашеві та акварельні фарби тощо), до вказаного середовища обов‘язково повинні 

входити зразки творів вітчизняного та зарубіжного мистецтва, оформлені 

відповідно до вимог музейної педагогіки. Мається на увазі, що репродукції 

живописних картин повинні бути у вільному доступі для дітей, але разом з тим, 

оформлені у паспарту або рамки зі склом. 

Важливим є також те, що у випадку можливості розміщення у груповій 

кімнаті оригіналу твору живопису, його варто розмістити так, щоб діти змогли 

оцінити техніку виконання даного твору, а це у свою чергу сприятиме 

формуванню у них естетичних оцінок та спонукатиме їх до вербалізації своїх 

суджень не лише під час різних форм роботи в ДНЗ, але й у вільний час, в ході 

певної ігрової ситуації. Крім того, слід звернути увагу також на допустимий 



формат репродукцій творів живопису. Він повинен бути не менше формату А-4 

(21×29,7 см.) та не більше формату А-2 (42×59,5 см.). 

В періодичній літературі (журнал "Дошкільне виховання", 2009, № 8) 

практики ДНЗ І.Майорова та Т.Пацукевич виклали ряд умов створення 

художнього середовища. Так, автори даної статті поділяють художнє середовище 

на два мінісередовища: культурно-пізнавальне та індивідуально-творче. Творам 

живопису вони надають місце у першому мінісередовищі. Нам же хотілось би 

надати місце картинам (вірніше їхнім репродукціям) також і в другому 

мінісередовищі. Це можна зробити наступним чином: 

– на основі вивчених творів живопису (за орієнтовним переліком, 

поданим у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") 

створити розмальовки або ігрові завдання типу "Що художник не встиг 

домалювати?", "З якої картини цей фрагмент?" тощо; 

– певної репродукцію картини розбити на частини-пазли із 

порожніми клітинками для домалювання дошкільниками, запропонувавши 

їм "відтворити" картину із уламків; 

– репродукцію програмової картини розчленувати на частини за 

зразком настільного лялькового театру, що сприятиме закріпленню у дітей 

поняття перспективи та трьох видів плану в картині (переднього, 

середнього та заднього) тощо. 

Таким чином, твір живопису повинен посідати у художньо-розвивальному 

середовищі одне із центральних місць, оскільки саме на рукотворних шедеврах 

вітчизняного та світового живопису потрібно формувати у дошкільників духовні 

цінності та формувати особистісно-ціннісне ставлення до даного виду мистецтва в 

цілому. Важливо те, що твори живопису (або їхні репродукції) не повинні бути 

недоторканними для дитячих рук, забороненими предметами для вільного 

ознайомлення, аналізу та обговорення, адже потрібно пам‘ятати, що дошкільники 

– це маленькі "чомусики" та дослідники світу мистецтва. 

 

  



До проблеми моделювання інформаційно-щсвітнього середовища 

дошкільного навчального закладу 

Зеля Дорошенко 
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Анотація:  у статті розкрито принципи моделювання освітньо-інформаційного 

середовища дошкільного навчального закладу, виокремлюються базові складові 

інформаційного середовища ДНЗ. 

 

Світове співтовариство прагне створити систему освіти, яка відповідала б 

викликам часу, потребам особистості і суспільства в цілому, а тому прогнозує 

нові умови і відшукує інноваційні моделі освітнього розвитку. У 

найперспективніших моделях, які випробувані часом, в основу покладено ідею 

підтримання й розвитку природної обдарованості, здібностей кожної дитини як 

запоруки її самоствердження на життєвому шляху. 

Водночас широкому загалу невідомі спроби цілісного моделювання 

освітньо-інформаційного середовища освітніх закладів у майбутньому. 

Основоположні ідеї такого моделювання з різних причин не були повністю 

реалізовані на практиці. 

В основі моделювання освітньо-інформаційного середовища майбутнього 

має лежати ієрархічна модель особистості як дитини, так і педагога, у якій чітко б 

окреслювалась організаційна структура та елементний склад. Освітній процес, у 

певному спрощенні, можна розглядати як процес суб‘єкт-суб‘єктного та суб‘єкт-

об‘єктного інформаційного обміну. Виходячи із цього, навчальне середовище 

(НС), тобто середовище, в якому безпосередньо розгортається навчальна подія, 

можна розглядати як інформаційне середовище (ІС), а джерела інформації – як 

складові цього середовища [2, 3, 4]. Сьогодні основними складовими, які, поряд з 

іншими, формують ІС навчального закладу, залишається слово педагога. 

Основною метою моделювання освітньо-інформаційного середовища 

майбутнього стосовно дошкільного навчального закладу має бути виховання 

здорової, гармонійно і всебічно розвиненої особистості. Новизна ідеї полягає в 



тому, що ставиться завдання сформувати соціально активну й відповідальну, 

творчо думаючу і працюючу особистість дошкільника шляхом створення 

оригінальної системи безперервної освіти від народження дитини до входження її 

в самостійне життя. 

Суть принципів моделювання освітньо-інформаційного середовища 

дошкільного навчального закладу має полягати в наступному: 

1. Демократизація – це мета, засоби і гарантія перебудови дошкільного 

навчального закладу, відкритість і варіантність змісту освіти, розвиток педагогіки 

співтворчості і співробітництва. 

2. Принцип виховання здорової дитини має реалізуватися через 

забезпечення фізичного, морального, соціального й психологічного благополуччя 

кожного вихованця і працівника дошкільного навчального закладу. 

3. Системність передбачає логічну взаємодію всіх структурних 

підрозділів, усіх учасників освітнього процесу в дошкільному навчальному 

закладі і поза ним, продуктивну співпрацю, що забезпечуватиме оптимальний 

розвиток, навчання і виховання. 

4. Гуманізація дошкільного навчального закладу та освіти передбачає 

дитиноцентристський підхід, що сприяє подоланню відчуження вихователя та 

дитини від навчальної діяльності та одне від одного, забезпечення орієнтації 

закладу на повноцінність щоденного життя дошкільника на кожному з вікових 

етапів. 

5. Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу має сприяти 

розвитку здібностей кожного, хто навчається, розвитку особистості з урахуванням 

її інтересів, мотивів, ціннісних орієнтацій, розбіжностей в інтелектуальній, 

емоційно-вольової і дієво-практичній сферах, особливостей фізичного і 

психічного розвитку кожної дитини дошкільного віку. 

6. Діяльнісний підхід вимагає включення суб‘єктів освтнього процесу в 

активну суспільно корисну діяльність для вирішення завдань соціальної адаптації 

вихованців. 



7. Співпраця і співробітництво – спільна доцільна активна діяльність 

вихователя та дошкільника, який творчо розвивається, спрямовується на 

опанування знань і соціального досвіду. 

8. Саморух дитини шляхом розвитку здійснюється в результаті 

створення оптимальних умов та режиму найбільшого сприяння (педагогічного, 

психофізіологічного, медичного, ергономічного тощо) для різнобічного 

самостійного розвитку природних задатків, схильностей та інтересів, у результаті 

чого надається можливість вільного самостійного переміщення по різних потоках 

складності та рівнях навчання з метою саморозвитку. 

9. Оптимізація освітнього процесу допускає досягнення кожним 

дошкільником найвищого рівня знань, умінь і навичок, розвитку психічних 

функцій, способів діяльності, можливих для конкретної особистості в умовах 

навчального закладу. Тобто отримання найбільшого ефекту при найменших 

витратах психофізіологічних зусиль. 

Отже, необхідно, на наш погляд, переглянути дизайн освітньо-

інформаційного середовища дошкільної ланки освіти, зокрема дошкільного 

навчального закладу, у напрямі осучаснення його дидактичної моделі шляхом 

використання комп‘ютерних та інформаційно-комунікативних технологій. 

"Інформаційне середовище" (за визначенням І.В. Роберт) становить у 

сучасному суспільстві динамічну систему полів діяльності, що охоплюють 

комп‘ютеризацію інформаційних процесів. Динамізм середовища позначається у 

взаємовпливові його на розвиток виробничих сил та інтелектуалізацію діяльності 

членів освітнього середовища. Це зумовлює розширення інформаційного 

середовища, в тому числі й освітнього. 

В інформаційному суспільстві головним ресурсом є інформація. Під 

інформацією розуміється обмін даними між будь-якими об‘єктами (реальними 

або віртуальними), заснований на взаємодії між ними. Інформаційні ресурси в 

інформаційному суспільстві – це ідеї людства і настанови щодо реалізації ідей, 

накопичених у формі, що дозволяє їх відтворювати. 

Одним із ключових термінів у зазначеній темі є термін "інформаційні 

технології", який багатьма тлумачиться неоднозначно. Важливість правильного 



визначення цього терміна подана В.В. Краєвським : "Чіткість й однозначність 

термінології – неодмінна вимога наукової методології, і для науки зовсім не 

байдуже, які слова вживаються, з якого понятійного середовища вони вилучені" 

[2]. 

Інформаційні системи – це впорядковані потоки інформації в будь-яких 

фізичних або нефізичних об‘єктах. Серед інформаційних систем можна виділити 

класи: освітні інформаційні системи; статистичні інформаційні системи та ін. [4]. 

Технології (від грец. techne – майстерність і logos – вчення) – сукупність 

прийомів, методів, способів. За Дж. Велінгтоном, "інформаційні технології – це 

системи, створені для виробництва, передачі, відбору трансформації і 

використання інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення і 

цифрової інформації. В основі цих систем використовуються комп‘ютерні і 

телекомунікаційні технології, які у свою чергу можуть використовуватися спільно 

з іншими видами технологій для посилення кінцевого ефекту" [2]. Отже, 

інформаційні технології (скорочено – ІТ) – це сукупність методів, пристроїв і 

процесів, що застосовує суспільство для збору, зберігання обробки й поширення 

інформації. У практиці роботи освітніх закладів застосовується поняття 

"інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ), що трактується як апаратні й 

програмні комп‘ютерні засоби організації пізнавальної, творчої, науково-

дослідницької діяльності дітей, засоби телекомунікаційного зв‘язку, 

розмножувальна техніка, що використовується для забезпечення повноцінного 

освітнього процесу [7]. 

Для будь-якої сучасної освітньої установи ІКТ – це сукупність 

взаємозв‘язаних загальних принципів і концепцій, стандартів і правил, 

теоретичних новацій, що визначають у цілому не лише функціонування, але й 

розвиток освітніх та інноваційних структур у масштабі навчального закладу. 

Застосовування ІКТ у дошкільній освіті має базуватися на вирішенні таких 

завдань: розробка мультимедійних електронних освітніх ресурсів (ЕОР), 

електронних навчально-методичних комплексів, електронних контрольно-

вимірювальних матеріалів; впровадження електронних навчальних систем і 

відпрацювання на їхній основі методичних аспектів технології e-learning; 



урахування компонентів системи менеджменту якості при організації освітніх 

середовищ. 

Сучасні комп‘ютерні та інформаційно-комунікаційні технології, 

незважаючи на те що вони повільно та несистемно запроваджуються в освітній 

процес дошкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, 

технологічність і відкривають нові перспективи для використання інформаційно-

комунікаційних технологій, а саме: забезпечення нової, активної форми фіксації 

продуктів інтелектуальної діяльності; доступ до практично необмеженого обсягу 

потрібної навчальної і наукової інформації, високу швидкість її отримання, 

варіативність способів аналітичного оброблення, виникнення феномену 

"безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір; створення 

можливості вступати до конструктивно змістового діалогу з користувачем, 

утворювати з ним єдине функціональне предметно-орієнтоване. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньо-інформаційному середовищі дошкільних навчальних 

закладів мають виконувати такі функції: засобу навчання (застосування 

мультимедійних навчальних курсів); технічного засобу автоматизації процесу 

навчальної діяльності дошкільника, що включений у пізнавальну, пошукову, 

дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно працювати з 

текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, якісно подавати інформацію, 

обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками; зразка сучасних інноваційних 

технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і 

функціональне призначення, складові елементи; ефективного тренажера, що 

розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні 

оригінальні рішення, бачити їхній результат, перевіряти їхню правомірність тощо. 

Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес ДНЗ забезпечить формування і розвиток інформаційно-

комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій 

літературі поняття "інформаційно-комунікаційна культура особистості" 

розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують 

в особистості певний стиль мислення, що дозволить їй ефективно 



використовувати інформаційно-комунікаційні технології в будь-якому виді 

пізнавальної або творчої діяльності [6]. 

Серед базових складових мережі інформаційного середовища ДНЗ, що буде 

застосовувати комп‘ютерні технічні інновації, можна виокремити такі: 

 повноцінна багатофункціональна медіатека, яка охоплює 

мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних галузей освіти, науки і 

культури, навчально-методичні матеріали з основних напрямів дошкільної освіти, 

розраховані на різні вікові категорії вихованців; 

 віртуальна Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для 

використання всіма учасниками освітнього процесу ДНЗ необхідної інформації, 

систематизованої за розділами; 

 інформаційний або редакційно-видавничий центр, що забезпечить 

створення, підтримку та оновлення сайтів, навчальних, творчих, пошукових, 

дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, 

газет, методичних і навчальних посібників тощо; 

 каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, 

методичну та консультаційну інформацію щодо реалізації навчальних і творчих 

проектів; 

 структурована електронна бібліотека методичних матеріалів, 

пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт із різних розділів програми 

ДНЗ. 

Інформаційні технології – це величезне поле діяльності для педагога будь-

якої спеціальності. Вони відкривають великі можливості в переосмисленні 

методів і прийомів навчання. Впровадження інформаційних технологій у сферу 

дошкільної освіти дозволить розширити кругозір дошкільників, а вихователю 

повніше використовувати наявні освітні ресурси, що істотно підвищить рівень 

освіти дітей дошкільного віку. Використання цих технологій у процесі навчання 

створить додаткові умови і спричинить появу нових цілей та оновлення змісту 

дошкільної освіти, дасть змогу досягти значно більших результатів навчальної 

діяльності, забезпечить для кожного вихованця формування і розвиток його 

власної освітньої траєкторії. Це пов‘язано з появою нових, практично 



необмежених педагогічних можливостей для індивідуалізації і диференціації 

навчального процесу, його гнучкої адаптації до індивідуальних особливостей, а 

також застосуванням у цьому процесі додаткових інформаційних навчальних 

ресурсів, широкого спектра педагогічних методів і технологічних варіантів 

навчання, розширенням масштабу і змінами характеру навчальних комунікацій, 

посиленням процесуальних і мультимедійних характеристик засобів навчання, 

розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності тощо. 

Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога й дитини в 

навчальному процесі. У такій моделі вихователь перестає бути просто 

"ретранслятором" знань, а є співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й 

проповідництва, технологій навчання. Більше того, уже з‘явився новий напрям 

діяльності – розроблення ІКТ навчання і програмно-методичних нвчальних 

комплексів, що базуються на широкому застосуванні інтерактивних методів 

навчання, мультимедійних засобів і віртуальних педагогічних технологій, які 

дають змогу суттєво підвищити рівень методичного забезпечення освітнього 

процесу, відкривають нові можливості для підвищення якості освіти. 

Аналіз сучасного стану освітньо-інформаційного середовища дошкільного 

навчального закладу щодо його інформаційного забезпечення виявив такі 

проблеми: 

1. Недостатній рівень заснованого на ІКТ інструментально-

технологічного та інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу. 

2. Обмеженість доступу суб‘єктів освітнього простору ДНЗ до освітніх 

ресурсів і послуг. 

3. Недостатній рівень підготовки вихователів та інших суб‘єктів системи 

дошкільної освіти до використання в навчальному процесі сучасних засобів 

навчання та ІКТ. 

4. Відсутність системи створення, розповсюдження, підтримання й 

оновлення електронних засобів навчання, електронних інформаційних ресурсів 

навчального призначення. 

Можна спроектувати модель освітньо-інформаційного середовища 

дошкільного навчального закладу. Така модель має, по-перше, охоплювати всі 



суб‘єкти освітнього простору та визначати дидактичні принципи їхньої взаємодії, 

а по-друге – визначити ресурсні складові. Отже, складовими та суб‘єктами 

освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу є: на 

рівні матеріального ресурсного забезпечення – сучасні технічні засоби для 

широкого використання комп‘ютерних та інформаційно-комунікаційних 

технологій (комп‘ютерні класи, видавничі центри), електронні бази програмно-

педагогічних засобів (комп‘ютерні навчальні, розвивальні програми та 

середовища, тренажери, електронні бібліотека, відеотека тощо), комп‘ютерно-

орієнтовані засоби навчання і навчальні середовища для дітей дошкільного віку; 

на рівні кадрового ресурсного забезпечення – вихователь, що володіє 

навичками роботи на персональному комп‘ютері та вміє застосовувати ІКТ на 

рівні інтеґрації в існуючий освітній простір, адміністрація дошкільного 

навчального закладу, що володіє сучасними комп‘ютерними та інформаційними 

технологіями; на рівні інформаційного ресурсного забезпечення – підключення 

до мережі Internet, сайт дошкільного навчального закладу, блоги адміністрації, 

вихователів та вузьких спеціалістів, електронна пошта закладу тощо. 

Отже, перспективним напрямом щодо інформатизації дошкільної ланки 

освіти є вирішення проблеми щодо створення та застосування моделі освітньо-

інформаційного середовища дошкільного навчального закладу на рівні 

матеріального, кадрового та інформаційно-ресурсного забезпечення. 
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Педагогические аспекты правового воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 

                                                                            Дина  Дубинина 

г. Минск 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема правового  воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях развития современного гражданского 

общества в Беларуси; раскрываются пути правовой социализации детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Совершенствование системы дошкольного образования в  Республике 

Беларусь  осуществляется относительно ее переориентации  с педагогики 

«культуры полезности» на педагогику «культуры достоинства» (А. Асмолов), 

которая рассматривает период дошкольного детства как самоценный период в 

жизни человека. В связи с этим на первый план выступает проблема организации 

воспитания в духе уважения прав ребенка, его правовой социализации.  

Сложившаяся ранее система правового воспитания ребенка в нашей стране 

в основном основывалась на определенных морально-этических представлениях о 

формировании правового сознания гражданина в условиях строительства 

социалистического общества.  

В настоящее время эти представления должны быть уточнены и 

конкретизированы применительно к новым социальным условиям.  Правовая 

неграмотность, а иногда и полное несоблюдение правовых норм, которое имеет 

место среди наиболее значимых для ребенка взрослых членов семьи, приводит к 

усвоению им картины мира, в которой нет места правовым знаниям и правовому 

поведению.  

Такое положение требует осуществления целенаправленной социализации 

ребенка в важнейшей сфере жизни –  взаимоотношениях его с другими людьми и 

государством в ситуациях столкновения потребностей и интересов. 



В связи с этим в  круге внимания, как педагогов, так и психологов 

находится важнейший аспект развития личности – воспитание гражданского 

сознания и его неотъемлемой составной части – правового сознания.  

Правовое сознание личности определяется как правовые взгляды, 

убеждения, установки и навыки поведения, соответствующие нормам права 

данного общества (М.И. Еникеев ).  

Формирование правового сознания личности является результатом 

правового воспитания, которое предполагает усвоение ребенком старшего 

дошкольного возраста суммы элементарных правовых представлений; 

формирование нравственно-правовых чувств; привитие навыков  поведения, 

которые соответствуют требованиям современной морали и права.   

Предпосылками решения данной  проблемы являются положения, 

разрабатываемые педагогической психологией и психологией личности в рамках 

представлений о формировании и развитии личности ребенка и подростка (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн).  

В исследованиях Г.М. Андреевой, А.В. Петровского, Е.В. Шороховой  

отмечается, что социализация выступает как процесс присвоения индивидом норм 

и ценностей. Это касается, в том числе,  норм и ценностей правового порядка. 

Именно социализация оказывает влияние на уровень правового сознания 

личности, на ее включенность в  процессы и явления общественной жизни.  

Правовая социализация ребенка  дошкольного возраста, включает в себя 

правовую адаптацию и правовую интериоризацию. Правовая адаптация 

подразумевает организацию жизнедеятельности  ребенка  в соответствии  с 

определенными  социально-правовыми условиями.  Правовая интериоризация  

представляет собой процесс включения правовых норм и ценностей во 

внутренний мир  подрастающего человека.  

Таким образом, формирование правового сознания у ребенка 

осуществляется и в ходе целенаправленного правового воспитания, и в результате 

естественным образом складывающегося у него  понимания или осознания 

способа устройства мира, в котором он живет.  



Правовое воспитание  ребенка старшего дошкольного возраста включает 

как первоначальные представления о праве, правопорядке и его охране, так и его 

эмоционально окрашенное оценочное отношение  к праву и правопорядку, его  

непосредственное действие, его  поведение  в  различных ситуациях, готовность  

жить среди других людей, общаться с ними, ориентируясь на нормы права.  

Содержание правового воспитания  детей старшего дошкольного возраста, 

включает два аспекта:  овладение элементарными правовыми представлениями и 

их трансформация в отношение. Представления являются обязательным 

компонентом процесса формирования начал правовой культуры, а отношение – 

конечным его продуктом. Истинно правовые представления формируют 

осознанный характер отношения и дают начало правовому сознанию. 

Таким образом, правовое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

– это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к 

обществу, к его установкам и ценностям, к людям, создающим материальные и 

духовные ценности. Это также отношение к себе как части общества, понимание 

ценности норм и правил поведения в обществе и зависимости от их соблюдения. 

На правовое воспитание старшего дошкольника оказывают влияние все 

социальные нормы, поэтому важно, чтобы нормы права в целом не 

противоречили требованиям других социальных норм, и, в первую очередь, – 

норм морали. 

 Известные русские философы и правоведы И. А. Ильин, В. С. Соловьев, Е. 

Н. Трубецкой неоднократно подчеркивали, что право есть лишь минимум 

нравственности или юридически оформленная мораль. 

Практика изучения прав человека в школах и знакомство с этой областью 

знаний детей дошкольного возраста распространяется в мире со второй половины 

ХХ века, но особенно активизировалась эта работа в последние два десятилетия. 

Руководящие принципы и рекомендации по распространению знаний о правах 

человека, организации воспитания в духе уважения прав человека изложены в 

итоговом документе Генеральной конференции ЮНЕСКО (1974г.). В этом 

документе  излагаются  положения, касающиеся места знаний о правах человека в 

образовательных программах. Отмечается, что эти знания являются частью 



социального и политического образования, а понятия, связанные с правами 

человека, могут и должны внедряться в сознание детей с самых малых лет.  

В последнее время появились образовательные программы и педагогическая 

литература, в которых освещаются педагогические аспекты организации 

воспитания ребенка в духе уважения прав человека. 

В Республике Беларусь также накоплен большой положительный опыт 

относительно организации процесса распространения знаний о правах ребенка, 

обучению в области прав человека. Однако этот опыт в основном ориентирован 

на детей, обучающихся в школе. Что касается дошкольников, то проблема 

организации воспитания ребенка в духе уважения прав человека в достаточной 

степени не изучена.  

Для дошкольной педагогики нашей республики организация воспитания 

ребенка в духе уважения прав человека – это новое направление, которое 

появилось конце ХХ в. и которое, в настоящее время, проходит этап становления. 

Его базовой основой является  раздел «Человек и общество» программы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Пралеска».  Задачи данного 

раздела направлены на то, чтобы сориентировать детей в различных 

общественных событиях, главным образом доступных их непосредственному 

наблюдению, чтобы расширить и углубить их  представления  о самом 

человеческом обществе, о человеке как о социальном существе; чтобы  

содействовать социализации ребенка, постижению им на доступном уровне 

морально-этических норм и правил жизни в обществе, чтобы обеспечивать 

соблюдение прав ребенка, не допускать их ущемления . 

Организация воспитания ребенка в духе уважения прав человека включает 

формирование элементарного  правового сознания, правильную ориентировку 

относительно прав поведения в обществе и социализированной деятельности, 

ценностное отношение к праву и нормам морали. 

Цель организации воспитания ребенка в духе уважения прав человека –  

формирование начал правовой культуры, т.е.  базисных компонентов личности, 

позволяющих в дальнейшем успешно присваивать в совокупности социальный и 

духовный опыт взаимодействия человека  с обществом (правовые знания, нормы 



и образцы поведения), который обеспечит его дальнейшее существование и 

развитие. 

Эта цель согласуется с «Концепцией дошкольного образования», которая, 

ориентируясь на гуманистические ценности, ставит задачу личностного развития 

ребенка, а именно – стремление заложить в дошкольном детстве фундамент 

личностной культуры – базисные ценности человеческого начала в человеке. 

Красота, добро, истина в четырех ведущих сферах деятельности – природе, 

«рукотворном мире», окружающих людях и себе самом – это те ценности, на 

которые ориентируется дошкольная педагогика в нашем гражданском обществе. 

Обозначенные ценности определяют  содержание, формы и методы 

правового воспитания детей старшего дошкольного возраста в современных 

социально-педагогических условиях нашей страны. Формирование базовых 

ценностей правовой культуры у детей дошкольного возраста предполагает 

объединение в решении этой проблемы усилий  семьи, педагогов, общества. 

Первоначальное формирование у детей представлений о правах ребенка 

осуществляется в процессе их самостоятельного жизненного опыта. Знакомясь с 

нравственными нормами и правилами  дошкольники овладевают навыками 

соотнесения прав и обязанностей, начинают постигать пользу и преимущество их 

выполнения. 

Дальнейшее расширение представлений детей  об их правах достигается за 

счет получения ими  целенаправленных и систематических сведений о принципах 

и конкретных нормах, гарантирующих права ребенка; их ознакомления с 

собственными правами: на отдых, на образование, на имя и т.д. Данные сведения 

старшие дошкольники получают в процессе образовательных ситуаций и сеансов 

активизирующего общения посредством чтения им педагогами и родителями 

художественных произведений  с последующим их обсуждением;  проведения 

этических бесед, в которых дети приобретают опыт конкретных моральных 

отношений и нравственных привычек. 

Активизация и закрепление правовых представлений детей, 

стимулирование их готовности  отстаивать, защищать свои права и права других 

детей, применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и умения их 



реализовывать, достигается путем  решения проблемных ситуаций; 

рассматривания картин, моделирования различных форм поведения, игр.  

Поэтапное осуществление правового  воспитания обеспечивает 

целенаправленное формирование у детей активной позиции, создает условия для 

развития правового мышления, привычки действовать в соответствии с нормами 

и правилами поведения. 

В результате целенаправленного  правового воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста обогащается их шкала ценностей; формируются высокие 

нравственные личностные качества;  правила поведения в природе и обществе; 

обеспечивается ответственное отношение к себе и окружающим, к природе;  

пробуждается интерес к себе, своему внутреннему миру, системе потребностей, 

интересов.  
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Пропедевтика навчання грамоти у роботі з дошкільниками 

Алла Зрожевська, Тетяна Потоцька 

                                                      м. Бердянськ 

 

Анотація: у статті розглянуто проблему підготовки дошкільників до навчання 

грамоти в аспекті реалізації принципу наступності між дошкільною і початковою 

ланками в системі неперервної мовної освіти. Особлива увага зосереджена на 

розкритті основних  підходів щодо визначення змісту і методів підготовки дітей 

до навчання грамоти в дошкільному навчальному закладі. 

 

Закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)», ухвалений 

Верховною Радою 6 липня 2010 року, проголосив обов‘язкову дошкільну освіту 

дітей 5-річного віку. Впровадження цього закону, з одного боку, сприяє 

забезпеченню рівних можливостей усім дітям шести років напередодні їхнього 

вступу до школи, а, з другого, активізує пошук шляхів здійснення неперервної 

освіти, яка забезпечить організаційну та змістову єдність, наступність і 

взаємозв‘язок усіх її ланок. Насамперед це стосується дошкільної та початкової 

освіти. 

Констатуючи позитивні зміни в начально-виховному процесі цих освітніх 

ланок, водночас науковці звертають увагу на те, що в роботі дошкільного 

навчального закладу і школи, які працюють сьогодні поруч, визначаючи і 

відстоюючи свої пріоритети, відсутня система навчання й виховання, яка б 

забезпечила єдність на неперервність розвитку особистості на цих вікових етапах 

(А.Богуш, С.Ладивір, О.Кононко, В.Кузь, О.Савченко та ін.). Неузгодженість у 

змісті, методах і формах організації педагогічного процесу, внаслідок чого в 

першому класі не реалізується набутий дітьми в дошкільному навчальному закладі 

досвід, призводить до зниження пізнавального інтересу першокласників, ускладнює 

їхню адаптацію до умов школи. Розв‘язання зазначених суперечностей можливе 

лише за умови наступності в роботі цих освітніх ланок. 



У вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі проблема 

наступності досліджувалась у різних аспектах, а саме: у навчанні та вихованні учнів 

загальноосвітніх шкіл, викладанні окремих дисциплін, у професійній підготовці 

спеціалістів (Б.Ананьєв, О.Бушля,Т.Котик, В.Мадзігон, О.Мороз, Н.Калашник та 

ін.); у роботі дитячого садка і школи: у підготовці дітей до навчання (Я.Коменський, 

В.Кузь, С.Русова, В.Сухомлинський, Є.Тихєєва, К.Ушинський та ін.); у розробленні 

психолого-педагогічних основ наступності (Л.Венгер, В.Давидов, 

Д.Ельконін,Г.Люблінська, О.Проскура та ін.); у розвитку мовлення дітей (А.Богуш, 

В.Калініна, Л.Калмикова, Н.Шиліна та ін.). 

Актуальність проблеми реалізації принципу наступності і перспективності в 

навчанні дітей дошкільного віку та учнів початкової школи також визначається 

сучасними вимогами до їхнього мовленнєвого розвитку, оволодіння ними рідною 

мовою як засобом спілкування, до формування мовної особистості в контексті 

національного мовленнєвого середовища. 

Слід спинитися на трактуванні поняття мовної особистості, оскільки саме 

воно сьогодні впливає на визначення цілей мовної освіти й аналіз її результатів. 

Мовну особистість більшість науковців (А.Богуш, І.Ґудзик, О.Горошкіна, 

М.Вашуленко, М.Пентилюк, А Пузирьов та ін.) ототожнюють із людиною, що є 

носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та комунікативними уміннями й 

навичками і дбає про красу й розвиток мови. Отже, розгляд навчання рідної мови 

через призму поняття мовної особистості передбачає посилення роботи над усіма 

видами мовленнєвої діяльності. Відтак, особливої значущості набуває своєчасно 

організована робота з навчання дітей грамоти, яка є міцним підґрунтям для 

оволодіння читанням і письмом як видами мовленнєвої діяльності. 

Однак ґрунтовних досліджень проблеми наступності у навчанні грамоти 

старших дошкільників і молодших школярів не проводилось. 

Недостатня теоретична і методична розробленість зазначеної проблеми 

зумовила вибір теми пропонованої статті. 

Мета статті – розкрити суть основних підходів до організації процесу 

підготовки дошкільників до навчання грамоти з урахуванням мети і завдань 

шкільної мовної освіти. 



 Процес навчання дітей грамоти був предметом дослідження науковців різних 

галузей: психологів (Л.Виготський, Д.Ельконін, Т.Єгоров та ін. ) лінгвістів 

(О.Гвоздєв, О.Реформаторський та ін.), класиків педагогіки ( Є.Водовозова, М.Корф, 

С.Русова, Є.Тихєєва, К Ушинський та ін.), сучасних педагогів і методистів 

(А.Богуш, Л.Журова, Н.Варенцова, М.Вашуленко, Н.Скрипченко, К.Стрюк та ін.).  

Вітчизняна наукова література визначає навчання грамоти як процес 

формування в дітей початкових елементарних умінь читати й писати. Більшість 

авторів зазначають, що від того, як дитина буде введена в грамоту, багато в чому 

залежатимуть її успіхи не тільки в читанні й письмі, але й засвоєнні рідної мови в 

цілому. 

Навчання читати й писати є надзвичайно складним етапом у  психічному 

розвитку дитини, оскільки вона оволодіває зовсім новими для неї формами 

розумової та мовленнєвої діяльності, які для дошкільника-п‘ятирічки і шестирічного 

першокласника не завжди посильні. Для того щоб дитина змогла розпочати 

оволодівати грамотою, вона має усвідомити існування самого усного мовлення. 

Графічні знаки позначають елементи усного мовлення (звуки, склади, слова). Але 

відомо, що до 3,5-4 років дитина не помічає мовлення як самостійного явища і тим 

більше не усвідомлює його. Користуючись мовленням, вона усвідомлює тільки 

реальну дійсність, яка відображається в ньому. Перед тим, як засвоювати значення 

літер, дитина має усвідомити звукову сторону мовлення як самостійну реальність, 

не змішувати усне слово з тим, як воно позначається графічно. Тому не випадково 

складний процес засвоєння грамоти  охоплює кілька етапів, більшість із яких 

припадає на початкову школу. 

 Але, щоб зробити навчання грамоти в школі більш успішним, необхідно 

частину умінь  розпочинати формувати в дітей під час перебування в дошкільному 

навчальному закладі.  

Визначаючи сутність підготовки дітей дошкільного віку до навчання грамоти, 

передусім з'ясуємо, за яким методом будемо організовувати цей процес, бо саме 

конкретний метод визначає провідні принципи оволодіння дитиною читанням і 

письмом. 



Навчання грамоти шестирічних учнів, традиційно здійснюється за звуковим 

аналітико-синтетичним методом, основоположником якого був відомий вітчизняний 

педагог К.Ушинський. Він розглядав навчання читання як частину єдиного процесу 

оволодіння рідної мови та вперше порушив питання про підготовчі звукові 

(аналітичні та синтетичні) вправи, які вводили дитину в світ звуків рідної мови, 

слугували засобом формування у неї різноманітних розумових дій зі звуками 

задовго до ознайомлення з буквами. Видатний педагог і методист проголошує ідею 

оволодіння дітьми звуковою системою мови, необхідності розвитку різних сторін 

сприйняття усного мовлення, від найелементарніших (слухання і відшукування 

окремого звука в слові) до більш складних (звуковий аналіз, який проводиться в 

розумовому плані)  

Д.Ельконін, продовжуючи традиції К.Ушинського, розробив оригінальну 

методику навчання дітей грамоти. За визначенням науковця, читання є «процесом 

відтворення звукової форми слів за їх графічними (буквеними) моделями»[8,17 ].  У 

наведеному визначенні міститься вказівка на ту матеріальну дійсність, із якою має 

справу читець. Дитина, яка вчиться читати, оперує не буквами або їх назвами, а 

звуковою стороною мовлення. Тому Д.Ельконін доходить дуже важливого висновку 

– навчання грамоти має починатися з уведення дитини в звукову дійсність мови, із 

вправляння у звуковому аналізі і синтезі. 

Отже, навчання грамоти першокласників у сучасній школі відбувається за 

звуковим аналітико-синтетичним методом, який і визначає сутність підготовки дітей 

дошкільного віку до вивчення рідної мови. Що ж необхідно враховувати у процесі 

оволодіння дітьми-дошкільниками грамотою?  

По-перше, основою для навчання грамоти є загальномовленнєвий розвиток 

дітей, оскільки читання й письмо є видами мовленнєвої діяльності. Тому для 

підготовки до навчання грамоти важливим є весь процес мовленнєвого розвитку 

дитини, а саме: удосконалення зв‘язного мовлення, збагачення словника, 

формування граматичного ладу мовлення і виховання його звукової культури.  

По-друге, особливого значення набуває елементарне усвідомлення дітьми 

чужого і власного мовлення, коли воно стає предметом дитячої уваги і вивчення. 

Тому формування мовленнєвої рефлексії (усвідомлення власної мовленнєвої 



поведінки, мовленнєвих дій), мимовільність мовлення складає важливий аспект 

підготовки дошкільників до навчання грамоти. Мимовільність і усвідомленість 

побудови мовленнєвого висловлювання є психологічними характеристиками 

писемного мовлення. Саме тому розвиток рефлексії усного мовлення слугує 

основою для подальшого оволодіння дітьми як грамотою так і писемним зв‘язним 

мовленням взагалі. 

По-третє, механізмами  читання й письма є процеси кодування й декодування 

усного мовлення. Зрозуміло, що без правильного відтворення звукової форми слово 

не може бути усвідомленим читачем. А для цього необхідно ознайомити дітей зі 

звуковою дійсністю, вести їх від вивчення звукових значень до букви, від аналізу й 

синтезу звукової сторони мовлення до читання і письма.  

У навчанні читання реалізується позиційний принцип, тобто вимова 

приголосної фонеми під час читання вимагає врахування наступної за нею голосної 

фонеми. Оскільки читання складу відбувається з орієнтацією на букву голосного 

звука, вже на етапі дошкільної підготовки слід навчити дітей розпізнавати всі 

голосні і приголосні звуки, знаходити голосні фонеми у мовленому слові. Ідеться 

про необхідність розвитку в дітей фонематичного слуху як здатності сприймати 

звуки людського мовлення. 

Результати спеціальних досліджень дитячого мовлення (О.Гвоздєв, 

Н.Швачкін, Г.Ляміна, Д.Ельконін та ін.) довели, що фонематичний слух 

розвивається дуже рано. Уже в 2 роки діти розрізняють всі тонкощі рідного 

мовлення, розуміють і реагують на слова, які різняться лише однією фонемою. 

Такий рівень розвитку фонематичного слуху є достатнім для повноцінного 

спілкування, але  недостатнім для оволодіння навичками читання й письма. 

Фонематичний слух має бути таким, щоб дитина могла розчленувати потік 

мовлення на речення, речення на слова, слова на звуки, встановити порядок звуків у 

слові, тобто здійснювати аналіз звукової структури слова.  

Дії звукового аналізу не виникають у дітей спонтанно самі по собі, тому що 

такої потреби в їхній практиці  мовленнєвого спілкування ніколи не виникало. 

Завдання оволодіти цими діями ставиться дорослим, а самі дії формуються в процесі 



спеціально організованого навчання, під час якого діти засвоюють алгоритм 

звукового аналізу. 

Тому пріоритетним завданням спеціальної підготовки дошкільників до 

навчання грамоти є розвиток у них фонематичного слуху, що включає формування 

широкої орієнтації дітей у мовній дійсності, умінь звукового аналізу й синтезу, 

усвідомленого ставлення до мови й мовлення. 

Чим зумовлена посилена увага педагогів до розвитку фонематичного слуху? 

Дослідження показують, що діти з недорозвиненим фонематичним слухом 

відчувають серйозні труднощі в засвоєнні букв, повільно оволодівають навичкою 

читання, припускаються помилок на письмі. І навпаки. Л.Назарова 

експериментально довела, що успіхи учнів у писемному мовленні значною мірою 

обумовлені рівнем сформованості в них звукових аналітичних умінь. А звуковий 

аналізу слова, у свою чергу, залежить від досконалого фонематичного сприйняття. 

Навчання читати також успішніше йде на тлі розвинутого фонематичного слуху. 

Однак слід наголосити на розведені у часі цих процесів, оскільки Т.Єгоровим [8] 

експериментально доведено, що при одночасному розвитку фонематичного слуху 

дітей і навчанні їх читання спостерігається  їх гальмування.  

По-четверте, готовність дитини до навчання грамоти проявляється також у 

достатньому рівні розвитку в неї аналітико-синтетичної діяльності, оскільки вже 

початковий етап оволодіння навичками читання й письма потребує умінь аналізу, 

порівняння, синтезу й узагальнення мовного матеріалу. 

У якому ж віці необхідно розпочинати роботу з розвитку фонематичного 

слуху, фонематичного сприйняття, а отже, підготовку до навчання читання.? 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать про те, що сензитивний період 

припадає на четвертий-п‘ятий рік життя. Саме тоді діти проявляють найбільший 

інтерес до мови, що звучить, до звукової дійсності. 

Аналіз чинних програм «Дитина в дошкільні роки». «Дитина», «Я у світі» 

переконливо свідчить про те, що робота з розвитку в дошкільників фонематичного 

слуху  передбачена, починаючи з другої молодшої групи. Саме в три-чотирічному 

віці, як стверджують науковці, доцільно організовувати процес цілеспрямованого 

навчання розрізняти слова з близькою фонетичною структурою (чашка – кашка, 



мишка-мушка тощо), знаходити певний звук у мовленому слові, інтонаційно 

виділяти його зі звукового комплексу У ході виконання ігрових вправ відбувається 

ознайомлення дітей із термінами «слово» і «звук».   

Подальше ускладнення звукової роботи передбачено авторами зазначених 

програм на заняттях із дітьми середньої групи. У цьому віці психологічно 

обґрунтованим є залучення дошкільників до часткового аналізу слів і формування в 

них уявлень про звукову структуру слова. 

Аналіз змісту пропедевтичного вивчення фонетики рідної мови в старшій 

групі дошкільного навчального закладу дозволяє констатувати максимальну увагу 

до розвитку фонематичного слуху, вироблення вмінь оперувати одиницями 

звукової системи. П‘ятирічні діти, як зазначають автори програм, мають 

оволодіти вмінням розпізнавати голосні і приголосні звуки, тверді і м‘які 

приголосні, спираючись на особливості їхньої артикуляції, здійснювати звуковий 

аналіз слів, членувати слова на склади і визначати наголошений склад. Як бачимо, 

на цьому етапі значно розширюється коло термінологічно оформлених 

фонетичних понять, які свідомо засвоюються дошкільнятами. Це: слово як 

звуковий комплекс (ланцюжок звуків); звук; голосний, приголосний звуки; 

приголосний твердий і приголосний м‘який; склад, наголос.[1;4;5] 

Чинні програми для дошкільних навчальних закладів орієнтують 

вихователів на застосування таких ефективних прийомів фонетичної роботи, як 

побудова звукових і складових моделей слів і добір слів до поданих моделей. 

Отже, як бачимо, автори програм, наголошуючи на необхідності забезпечення 

взаємозв‘язку фонетичного аналізу й синтезу, послідовно впроваджують звуковий 

аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. 

Проаналізовані програми діють підстави для висновку про системність 

підходу до пропедевтичного навчання вихованців дошкільних навчальних 

закладів фонетики, а саме – вироблення в них елементарних звукових аналітико-

синтетичних умінь як передумови оволодіння читанням і письмом. 
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Психолого-педагогічні умови ефективного застосування  

інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ 

Ольга Кивлюк 

м. Київ 

 

Анотація: у статті досліджуються психолого-педагогічні умови використання 

інформаційно-комунікативних технологій в ДНЗ та їх виховний вплив на 

удосконалення навчально-ігрової діяльності дошкільників. 

 

Результатом інформатизації суспільства став той факт, що із засобами ІКТ 

дитина сьогодні зустрічається значно раніше, ніж починається системне вивчення 

курсу «Інформатика» у школі. Комп‘ютер усе більше входить до найближчого 

інтелектуального оточення дитини, впливає на формування навчального 

середовища, на процеси інтеріоризації та екстеріоризації, навчальну діяльність 

дитини в цілому. Усе це вказує на те, що цілеспрямований процес формування у 

дитини елементарних уявлень  та навичок роботи з комп‘ютерною технікою 

повинен розпочинатися раніше, ніж це передбачено існуючими навчальними 

планами загальноосвітньої школи. 

Психологи, науковці, педагоги-практики, дослідники шукають нові форми і 

методи організації навчально-виховного процесу, які спрямовані на 

вдосконалення роботи дошкільного навчального закладу, а одним з 

найважливіших завдань цього пошуку є впровадження в ДНЗ комп‘ютерно-

орієнтованих засобів навчання, які спроможні допомогти підвищити якість 

навчального процесу. 

Інформаційно-комунікаційні технології можуть використовуватись як 

потужний засіб, який розкриває здібності дитини, спонукає дорослого шукати 

нові нетрадиційні форми і методи виховання молодшого покоління. 

Створення спеціального середовища, орієнтованого на формування 

високорозвиненого мислення, – один з найперспективніших підходів до 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у систему 

дошкільної освіти. 



Розробка дидактичних матеріалів, нових предметно-розвивальних 

навчальних середовищ і зразків нових об‘єктів, які орієнтовані на використання 

ІКТ, повинна проводитися з урахуванням особливостей дітей та типів провідної 

діяльності для кожної вікової групи. 

На початкових етапах впровадження комп‘ютера в навчально-виховний 

процес основні переваги використання ІКТ пов‘язувалися з розширеними 

можливостями індивідуалізації та диференціації навчання (За своєю 

спрямованістю діти дошкільного віку індивідуалісти. Лише поступово, під 

впливом виховання, у них починає будуватись колективна спрямованість). ЕОМ 

дозволяє створити таку дидактичну систему, яка максимально індивідуалізує 

процес навчання. Такий підхід можна пояснити тим, що ідея використання 

комп‘ютера в освіті виникла як складова концепції програмованого навчання, 

відповідно до якої матеріал подавався невеликими, логічно пов‘язаними 

порціями, учень їх засвоював у власному режимі. Водночас засвоєння кожної 

частини перевірялося наданням спеціального завдання, і залежно від відповіді 

надавалася інструкція щодо наступних дій. Крім того, індивідуальному та 

самостійному навчанню сприяли впровадження ПК та поява педагогічних 

програмних засобів і «комп‘ютерних підручників», різноманітних 

демонстраційних, навчаючих, контролюючих програм, тренажерів, які були 

зорієнтовані на самостійну роботу дитини з комп‘ютером.  

З поширенням комп‘ютерних технологій у системі освіти стало можливим 

навчати кожну дитину окремо, індивідуально добираючи обсяг, складність 

навчальних завдань і послідовність вивчення матеріалу, здійснювати оперативний 

та об‘єктивний контроль за результатами навчально-ігрової діяльності. 

Отже, вагома перевага використання інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання в ДНЗ – індивідуалізація навчання, яка досягається за 

допомогою комп‘ютера тільки у процесі рефлексивного управління навчально-

ігровою діяльністю. 

Важливе значення має цілеспрямована робота з формування й розвитку в 

дітей уяви і творчого мислення. Використання комп‘ютера, на думку психологів, 

відчутно впливає на розвиток у дошкільників цих пізнавальних функцій. 



Зауважимо, що в зарубіжній психологічній науці поширена здебільшого 

інша точка зору, згідно якої будь-яке втручання у діяльність дитини з боку 

дорослого чи вихователя тільки заважає творчій активності. Тому найбільш 

розповсюджений орієнтир на широке «поле самостійності» дітей, тобто надання 

їм відносної свободи дій – можливості робити помилки й самостійно помічати і 

виправляти їх, вільно користуватися різними знаковими системами, гратися з 

невідомими об‘єктами, «відкриваючи» їхні властивості тощо. 

Важливе значення для дітей дошкільного віку мають ігрові форми 

організації навчальної діяльності. 

Розглядаючи психолого-педагогічні аспекти застосування комп‘ютерної 

техніки, Ю.І. Машбиць відзначає, що залучення дітей у проблемні ситуації за 

допомогою ігрових форм навчання чинить сприятливий вплив на мотиваційний 

компонент пізнання [7]. 

Англійські дослідники Р. Вільямс і К. Маклін вважають, що застосування 

комп‘ютерних ігор виправдане в тому випадку, якщо воно спрямоване на 

досягнення певного педагогічного результату, позитивно впливає на мислення, 

емоції, пам‘ять дітей, їхню пізнавальну, мотиваційну і психомоторну активність 

1 . 

Відомо, що психологи Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв та інші, називають гру 

– провідною, яка визначає психологічний розвиток дитини, діяльністю. Гра 

дозволяє найбільш природним шляхом залучати малюків до будь-якого типу 

діяльності, не поспішаючи і не примушуючи, застосовуючи в різних умовах, 

узагальнюючи та відпрацьовуючи 5 . 

Доведено, що через гру знання дітей не тільки уточнюються і 

розширюються, разом з тим, у силу їх неодноразового відтворення, якісно 

змінюються, набувають осмисленого та узагальненого характеру. У результаті 

цього процесу діти непомітно для себе засвоюють закладений у грі навчальний 

матеріал. Крім того, формується культура виховання людських цінностей, а також 

є можливість підготовки до роботи з комп‘ютерною технікою. 

Важливо підкреслити, що комп‘ютерні навчальні та ігрові програми повинні 

носити розвивальний характер, реалізовувати прагнення дитини до творчих дій. 



Тобто, комп‘ютерні ігри є цінним методологічним інструментом, який потребує 

обміркованого та обережного застосування. 

«В процесі навчання гра призначена виконувати ряд функцій, найбільш 

важливі з яких – евристична, навчаюча, виховна, репрезентативна, комунікативна, 

естетична і трудова» [4, с. 7]. 

Використанню комп‘ютерних ігор у навчальному процесі повинна 

передувати їх чітка систематизація: 

 за віковими особливостями дітей; 

 за складністю управління грою; 

 за швидкістю подання ігрового матеріалу; 

 за відповідністю  меті та завданням. 

Добираючи до заняття програмне забезпечення, треба враховувати, що воно 

повинно відповідати певним вимогам, а саме: 

 бути цікавим і викликати позитивні емоції; 

 активізувати пізнавальну та розумову діяльність; 

 викликати в дитини бажання навчитися працювати самостійно; 

 відповідати валеологічним вимогам; 

 розвивати творчі здібності дитини; 

 носити навчально-контролюючий характер. 

Новими особливостями впливу комп‘ютера на мотиваційну сферу дитини є 

комплексність. Вона проявляється в одночасному використанні звуку, кольору та 

дій об‘єкта, яким керує дитина. Кольорове та звукове супроводження правильних 

дій дитини проявляється у зручному часовому темпі. Таке поєднання створює 

умови для інтенсифікації формування психологічних цільових структур та 

вольової регуляції поведінки дитини.  

Слід відзначити й те, що традиційні посилання на класичні психолого-

педагогічні дослідження не зовсім конкретні, тому що вони були проведені до 

появи сучасних комп‘ютерно-орієнтованих засобів навчання. Досвід свідчить, що 

вдосконалення програмних засобів навчального призначення здійснюється 

швидше, ніж психолого-педагогічні дослідження щодо їхнього впливу на процеси 

навчання та виховання дитини. Таким чином, формується множина проблем щодо 



з‘ясування впливу інформаційно-комунікаційних технологій та специфіки їх 

використання на динаміку психічного розвитку дитини та досягнення кінцевих 

цілей навчання 3 .  

У цьому контексті можна говорити, щонайменше про три аспекти 

проблеми:  

1. Розвиток загальних здібностей дитини за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій як засобу інтелектуальної діяльності людини;  

2. Розвиток спеціальних здібностей, які є специфічними для діяльності 

фахівців у галузі інформаційних технологій;  

3. Запобігання негативному впливу інформаційно-комунікаційних 

технологій на психіку і здоров‘я дитини.  

Робота дитини з комп‘ютером – це специфічна форма спілкування «людина 

– комп‘ютер», у рамках якого формується інтелект дитини, тому всі навчально-

розвиваючі комп‘ютерні  програми повинні задовольняти основні психолого-

педагогічні вимоги, які пред‘являються до організації процесу спілкування та 

діалогу [6, 8]: доброзичливість, об‘єктивність, дотримання соціальної дистанції, 

педагогічна спрямованість на досягнення загальних цілей навчально-виховного 

процесу. 

Виділяють три рівні педагогічного діалогу [6, 8] залежно від його 

педагогічного спрямування: фактичний (псевдодіалог), у якому відповідь 

будується на основі формального перетворення повідомлення; «діловий», якому 

притаманна спрямованість на розв‘язання поставленої задачі без урахування цілей 

навчання; «педагогічний», який будується на основі моделі суб‘єкта навчання.  

Отже, повна реалізація цілей навчально-виховного процесу можлива лише 

за умов здійснення діалогу третього рівня – «педагогічного». У зв‘язку з цим 

виникають питання, які необхідно розв‘язувати у процесі педагогічного діалогу, а 

саме:  

 розуміння та інтерпретація відповідей дошкільнят;  

 фіксація та встановлення причини труднощів, визначення необхідної 

допомоги для їх подолання; 

  фіксація терміну виконання завдання; 



  надійність навчальної програми; 

 зведення до мінімуму зусиль дитини з уведення відповідей;  

 розміщення і кількість інформації на екрані монітора; темп її зміни; 

урахування психологічних особливостей сприйняття кольору під час підбору гами 

графічних зображень; 

 визначення ступеня узагальнення, абстрактності, співвідношення 

ілюстративного і теоретичного матеріалу та інші. 

Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес дошкільного навчального 

закладу повинно здійснюватися при умові наявність в навчальному закладі 

комп‘ютерно-ігрового комплексу, достатньої кількості навчально-методичної 

літератури, необхідного рівня програмно-технічного забезпечення та інших 

компонентів, обраного навчально-методичного комплексу. Також досить 

важливою умовою є професійна підготовка вихователя та його творчий потенціал 

(інтенсивність використання творчих методик, доповнення та вдосконалення 

навчальний планів, використання інноваційних методик, варіативність 

індивідуалізованих і диференційованих навчальних завдань). 

Аналіз теоретико-методологічних засад формування у дошкільників 

навичок роботи з ІКТ дозволив виявити педагогічні умови, врахування яких у 

навчальному процесі відкриває додаткові можливості підвищення рівня 

пізнавальної активності. До таких умов належать:  

 організація роботи на персональному комп‘ютері відповідно до вікових 

особливостей і можливостей дітей дошкільного віку; 

 здійснення управління процесом пізнавально-ігрової діяльності 

вихователем, який має необхідну підготовку щодо використання інформаційно-

комунікаційних технологій в своїй професійній діяльності, володіє певними 

знаннями, вміннями й навичками предметної галузі «Інформатика», знає особливості 

впровадження програмних засобів навчального призначення в ДНЗ;  

 використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту; 

 поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності з поступовим 

зростанням частки самостійної і творчої роботи; 



 раціональне використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

спеціальних програмних засобів у системі дошкільної освіти. 

Дотримання в навчально-виховному процесі ДНЗ сукупності вказаних умов 

буде сприяти більш ефективному формуванню у дошкільників навичок роботи з 

ІКТ та підвищенню рівня пізнавальної активності ніж при традиційній навчально-

ігровій діяльності. 

Використання комп‘ютера у ДНЗ слід розглядати як потужний дидактичний 

засіб, який залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, 

сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність учіння. 

Використання комп‘ютерно-орієнтованих засобів навчання на заняттях мають 

такі позитивні аспекти: емоційний, виховний, психологічний, дидактичний, 

інформаційно-демонстративний.  

У процесі розвитку пізнавально-ігрової діяльності дитини особливу роль 

відіграє мислення. Основні логічні структури мислення, а також операційні 

навички в дитини формуються у віці 5–11 років. Саме в цьому віці відбувається 

перше знайомство учнів з вивченням властивостей і явищ навколишнього світу. У 

математиці вони (ці властивості та явища навколишнього світу) знаходять 

відображення в геометричних фігурах, у числових характеристиках величин, що 

вивчаються, та їх відношеннях. В інших предметах – у категоріях класифікації, 

розпізнання, узагальнення, уточнення тощо. У цьому віці дітьми осягається зміст 

найпростіших правил та операцій, формується емпіричний досвід оволодіння 

науковими методами і правилами [8].  

У тісному зв‘язку з мисленням розвиваються всі пізнавальні процеси. Такі 

як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація, абстрагування, порівняння.   

Мислення дітей дошкільного віку – конкретне, воно спирається на наочні 

образи й уявлення. Словесний опис для них, як правило, недоступний: їм 

необхідно для розуміння реальні предмети (або їхні зображення). Розуміння 

загальних положень досягається лише тоді, коли ці положення конкретизуються 

прикладами одиничних або часткових випадків. Незвичайність мислення дитини 

цього віку пов‘язана з особливостями його особистого досвіду. Саме тому вони 

частіше виділяють у предметах такі явища, які говорять про застосування, дію, 



користь. Основою розвитку мислення дитини стають знання, що набуті як в 

процесі навчання так і з власного досвіду.  

З часом відбувається перенесення пізнавальних процесів, тобто аналіз 

переходить в абстрагування. Дошкільникам легше дається абстрагування власних 

предметів, ніж їхніх зв‘язків та відношень, вони частіше виділяють лише суттєві 

ознаки предметів, хоча їм важко розділити істотні та неістотні ознаки. Під 

впливом навчальної діяльності вдосконалюються способи узагальнення: від 

переважно наочно-мовних, діти переходять до уявно-мовних, а пізніше – і до 

понятійно-мовних способів. А це зумовлює зміну результатів узагальнення.  

Пізнавальна діяльність залежить від переважаючих мисленнєвих структур. 

Знання дитини про об‘єкт або явище буде мати різний зміст у залежності від 

ступеня розвитку, на якому вона знаходиться. Це необхідно враховувати під час 

визначення змісту і методів навчання, щоб відрізнити просте вивчення напам‘ять 

від розвитку. 

Як уже відзначалося, інформаційно-комунікаційні технології надають 

величезні можливості в поглибленні ерудиції дитини. За допомогою 

комп‘ютерно-орієнтованих засобів навчання та міжнародних або регіональних 

комп‘ютерних мереж стає можливим активне заохочування дітей до подорожей 

музеями світу, бібліотеками, країнами. Це сприяє не лише розширенню знань 

дитини, а й підтримує її різноманітні здібності.  

Не потрібно фетишизувати комп‘ютер, а треба розглядати його як 

звичайний новий засіб навчання, прагнучи знайти його місце в системі 

дошкільної освіти з огляду на вимоги валеологічності (здатності зберігати й 

примножувати фізичне та психічне здоров‘я учнів).  

Окресливши основні питання, які виникають під час розгляду та аналізу 

означеної проблеми, можна відзначити, що їх вивчення дасть можливість 

наблизитися до розуміння необхідності використання комп‘ютерно-орієнтованих 

засобів навчання, як впливу на рівень загального розвитку дітей дошкільного віку. 

Доступним стане формування потрібних, заздалегідь сформульованих та 

визначених психологічних властивостей дитини. А це, у свою чергу, дасть змогу 

прогнозувати результати цього впливу, формувати спектр потрібних, у 



відповідній ситуації, позитивних педагогічних дій під час реалізації навчально-

виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Система навчально-ігрової діяльності, побудована з урахуванням 

психолого-педагогічних, дидактичних, технічних та інших вимог до ІКТ та 

програмних засобів навчального призначення, надасть вихователю якісно нові 

можливості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

дозволить створити необхідне валеологічне середовище для розвитку розумової 

діяльності, інтелектуальних можливостей та творчих здібностей дитини. 
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Про сучасні підходи до екологічного виховання дошкільників. 

Наталія Кот 

м. Київ 

 

Анотація: в статті розглядаються поняття «екологія», «екологічне виховання 

дошкільників» та основні положення, які мають стати центром екологічного 

виховання. 

 

Останні роки 20 століття – це час розвитку двох паралельних процесів: 

поглиблення екологічних проблем нашої планети і їх осмислення людством. В 

Україні в цей період відбувалося становлення системи безперервної екологічної 

освіти. Проводилися присвячені цьому конференції, семінари, наради, 

створювалися технології, велися наукові дослідження. Формувалася концепція 

безперервної екологічної освіти, початковою ланкою якої – і це вже 

загальновизнано – є сфера дошкільного виховання. 

Адже, саме на етапі дошкільного дитинства формується початкове відчуття 

оточуючого світу: дитина отримує емоційні враження про природу, накопичує 

уявлення про різні форми життя. Таким чином, уже в цей період формуються 

першооснови екологічного мислення, свідомості, екологічної культури. Але це 

відбувається при одній умові – якщо дорослі, які виховують дитину, самі 

володіють екологічною культурою: розуміють екологічні проблеми і турбуються 

про їх вирішення, знайомлять дитину з прекрасним світом природи і допомагають 

налагодити взаємовідносини з ним. 

В перекладі з грецької мови «екологія» - це наука про дім, житло («ойкос» - 

дім, «логос» - наука). Вона виникла в 19 столітті як частина зоології, екологія 

визначилась як наука про взаємозв‘язки живих організмів із середовищем 

мешкання та один з одним (до складу живих організмів входить і людина). Зараз 

цей напрямок називають біологічним або класичною екологією. З розвитком 

суспільства ця наука все більше набувала соціального значення і в сучасному 

тисячолітті вийшла за межі природознавчих наук. З‘явилася екологія соціальна – 

(галузь соціології, що вивчає суспільно-історичні взаємовідносини людини і 



природного середовища в аспекті закономірностей розвитку суспільно-

економічних формацій) і екологія людини – (дослідження проблеми впливу 

навколишнього середовища на людину, вивчає особливості урбанізованих 

біогеоценозів тощо). 

В середині 20 століття екологія стала відомою серед усіх людей, незалежно 

від їх спеціальності. Вона стала наукою, яка повинна допомогти людям вижити, 

зробити їх середовище мешкання пригодним для існування. На жаль, людство 

усвідомило це, коли вже стали відчутні негативні наслідки споживчого ставлення 

людей до природи, коли на планеті практично не залишилося куточків незайманої 

природи, коли стан середовища мешкання вже негативно відбився на здоров‘ї 

великої кількості людей. 

Існування різних напрямків екології (екологія соціальна, екологія людини, 

прикладна екологія) повинно враховуватися і при відборі змісту екологічної 

освіти дошкільників. Крім того, не можна забувати і про світоглядне значення 

екології, її зв'язок з усіма галузями знань: історією, культурою, географією і т.п. 

Але в той же час не можна стирати грані цього поняття, використовуючи його в 

якості модного напрямку без усілякої на те основи. В наші дні слово «екологія» 

стало дуже популярним, причому, як правило, воно вживається в поєднанні з 

такими не дуже приємними для нас словами, як «катастрофа», «небезпека», 

«криза». 

Крім того, це поняття набуло новий, часто зовсім далекий від початкового 

значення зміст у виразах «екологія душі», «екологія музики», «екологія мови», 

«екологія культури». Звичайно, кожен із цих термінів несе своє смислове 

навантаження, але слово «екологія» часто вживається лише заради моди, гарного 

звучання. Так, займаючись проблемою «екології душі» (тобто проблемою моралі), 

педагоги торкаються дуже важливого виховного аспекту – формування 

особистості, зокрема і ставлення дитини до природи, оточуючого світу. Але 

екологія, як наука, тут ні до чого. Звичайно, що моральні засади дуже важливі для 

екологічного виховання дитини, але це лише один із його аспектів, хоча і дуже 

важливий. Більш того, не всі закони природи моральні з точки зору людини. 

Людина може володіти прекрасними моральними якостями, але не знаючи законів 



природи, буде робити антиекологічні вчинки. Наприклад, виконуючи закони 

людської моралі, дитина намагається врятувати пташеня, яке випало із гнізда, 

бере його в руки. Після цього в більшості випадків пташеня гине. Отже, моральні 

якості повинні поєднуватися з елементарними екологічними знаннями, лише тоді 

поведінка людини по відношенню до природи буде екологічно доцільною. Часто 

можна почути вираз «погана (хороша) екологія». Але слід пам‘ятати, що екологія, 

як наука, не може бути поганою чи хорошою. Оцінювати можна лише екологічну 

ситуацію (нормальна, погана, небезпечна, безпечна і т.д.). 

Екологічна інформація все частіше входить в наше життя, але нам не 

завжди вистачає знань, щоб правильно її оцінити. Інколи звичайна інформація про 

кількість різних викидів в оточуюче середовище, про посилення забруднення 

атмосфери в безвітряні дні викликає паніку і багато самих різних чуток, які не 

відносяться до реальної ситуації. 

В той же час, ми живемо поруч з об‘єктами екологічної небезпеки, не 

знаючи про їх вплив на наше здоров‘я, вирощуємо овочі біля автотрас, де сильно 

загазоване повітря транспортними засобами, купаємося і ловимо рибу в річках 

поруч з трубами стічних вод, обробляємо свої городи великою кількістю 

отрутохімікатів, самі створюємо звалища сміття поруч зі своїми будинками і т.д. 

Одночасно ми вважаємо, що вплинути на стан оточуючого середовища може 

лише уряд, але ніяк не ми самі, і що від нас нічого не залежить. Така точка зору 

пояснюється тим, що довгий час в більшості навчальних закладів не знаходилося 

місця для екології. Виховувалось споживче ставлення до природи, намагання її 

підкорити і покращити на свій лад. Дорослим людям, вихованим не таких 

позиціях, зараз дуже важко змінити свої погляди на оточуюче середовище. Надія 

– на підростаюче покоління, яке ми повинні виховати по-новому. 

Сутність «екології» добре відображають «закони», сформовані в популярній 

формулі американським вченим Б. Коммонером: «все пов‘язане з усім – все куди-

небудь зникає – все що-небудь да стоїть – природа знає краще нас». Ці закони 

часто визначають  наше життя, хоча ми про це і не здогадуємося. Людина може 

знайти багато прикладів із власного життя свого оточення, які підтверджують 

перераховані закони. 



Отже, екологічне виховання – це нова категорія, яка безпосередньо 

пов‘язана з наукою екологією, різними її галузями. 

В класичній екології центральними поняттями є: 

 зв'язок рослинних і тваринних організмів із середовищем мешкання, 

морфофункціональне пристосування до нього; зв'язок із середовищем в процесі 

росту і розвитку; 

 розмаїття живих організмів, їх екологічна єдність; угрупування живих 

організмів; 

 людина як жива істота; середовище її мешкання, яке забезпечує 

здоров‘я і нормальну життєдіяльність; 

 використання природних ресурсів в господарській діяльності людини; 

забруднення оточуючого середовища; охорона і відновлення природних багатств. 

Багато років в нашому суспільстві переважав споживацький підхід, у 

відповідності з яким людина є господарем і хазяїном природи, яка здатна змінити 

її для задоволення своїх потреб. Зараз з‘являється інше бачення, необхідно 

переходити до нової системи поглядів, які зводяться до того, що при вирішенні 

будь-яких проблем пріоритет віддається не соціально-економічним, а природнім 

фактором. Кінцевою метою цієї системи поглядів є також людина, але не прямо, а 

опосередковано, через збереження її середовища мешкання. 

Які ж положення повинні стати центром екологічного виховання: людина – 

частина природи; міра речей – унікальність життя; узгодження потреб з 

екологічними вимогами; повага до всіх форм життя. 

Чого необхідно уникати в екологічному вихованні дітей? 

 «Людина – господар природи». Виходячи з цієї точки зору всі об‘єкти 

природи розглядаються з позиції корисності для людини; вважається, що людина 

може змінювати природу для створення комфортності життя, але без врахування 

природних закономірностей. 

 «Шкідливі і корисні рослини і тварини». В результаті такого поділу 

спостерігається споживчий підхід до природи, а у дошкільників уже на 

підсвідомому рівні формується негативне ставлення до хижаків, отруйних рослин 

і грибів (змії, вовки, мухомори). 



А справедливо було б відмітити, що в природі немає шкідливих і корисних 

тварин, такими вони можуть бути лише по відношенню до людини. Так і жаби, і 

жуки, і слимаки, і метелики, і їх гусінь – всі вони є ланками одного харчового 

ланцюга, і кожен з них виконує свою роль в природі. 

 Є ще один стереотип, який вживається майже всіма вихователями, які 

займаються екологічним вихованням дітей: «Необхідність бережливого ставлення 

до об‘єктів природи і їх охорона», але пояснюється це лише з точки зору 

використання, корисності природи для людини. Вираз «ліс – наше багатство, бо 

дає нам гриби, ягоди, свіже повітря» не базується на екологічних позиціях. 

Звичайно, ми повинні говорити дітям, як використовуються природні багатства, 

для чого вони потрібні людині, але, перш за все, необхідно говорити про 

самоцінність природи. Недоречним буде такий підсумок спостереження в 

природі, який зробив вихователь: «Природа потрібна нам, бо вона нас годує, 

взуває, одягає, дає нам все необхідне для життя». В даному випадку у дітей буде 

формуватися лише споживацьке ставлення до природи, шанобливе ставлення 

буде лише до тих об‘єктів, які мають практичне значення, і байдуже ставлення до 

«некорисних» для них об‘єктів природи, що заперечує ідею самоцінності всіх 

видів без винятку. 

 Досить розповсюдженим є стереотип, коли ділять природні об‘єкти на 

красиві і негарні, небезпечні і безпечні. При цьому велике значення має ставлення 

самого вихователя до об‘єктів природи, яке зразу ж передається дітям («мурашок 

не можна чіпати, бо вони кусаються») про це, звичайно, потрібно сказати дітям, 

але з екологічної точки зору діти повинні знати, що мурахи виконують свою 

функцію в біоценозі лісу. 

Емоційно забарвлене негативне ставлення вихователя до об‘єктів природи 

часто можна прослідкувати при ознайомленні дітей з природою: «жаба – не 

красуня, але вона корисна, бджоли – кусючі, але вони лікують, зозуля – погана 

матір». Говорячи так, наприклад, про зозулю, необхідно пам‘ятати, що цей птах 

займає в природі своє місце, і інтенсивно робить те, що сприяє її збереженню як 

виду. 



У дітей старшого дошкільного віку чітко сформовані уявлення про їстівні і 

неїстівні гриби, але, на жаль, у цих дітей виробилося позитивне ставлення до 

їстівних грибів і негативне – до отруйних. Результатом такого ставлення є 

незнання дітей, що гриби сприяють перетворенню мертвих залишків і сприяють 

утворенню ґрунту. 

Часто педагоги, батьки дозволяють собі в присутності дітей висловлювання: 

«Не бери в руки, воно бридке, слизьке, не гарне». У дітей в цьому віці емоційне 

несприйняття тварин переходить до практичної дії: вигнати, роздавити, зламати. 

А тому з екологічної точки зору необхідно сформувати у дитини бережне 

ставлення до всіх живих істот без виключення, незалежно від того, подобаються 

вони чи ні. 

Сприйняття краси природи, звичайно, підсилює емоційне ставлення до неї 

дитини і тому є дуже важливим виховним моментом. Але з позиції екологічного 

виховання необхідно дати зрозуміти дитині, що зовнішній вигляд будь-якого 

організму – це результат його пристосування до життя в певних умовах, навчити 

розуміти красу, як прояв доцільності, усвідомлювати необхідність існування 

будь-якого організму не залежно від наших симпатій і антипатій. Не обов‘язково 

любити всі рослини, тварини, але поважати всі прояви життя на Землі – це 

необхідно. Оціночні судження по відношенню до об‘єктів природи повинні бути 

виключені із екологічного виховання дошкільників. З позиції екології живі 

організми не можуть бути хорошими чи поганими, корисними чи шкідливими. 

Вони мають рівне з людиною право на існування, кожен з них відіграє свою, 

виключну роль в природі. 

Оціночні судження можуть використовуватися лише для характеристики 

вчинків людини по відношенню до світу природи, тварини не можуть вчиняти 

добре чи погано, їх поведінка визначається біологічними законами. 

Звичайно, елементарні знання про лікарські, отруйні, їстівні рослини, гриби 

необхідні, але не це повинно бути головним в екологічному вихованні 

дошкільників. Діти мають усвідомлювати уявлення про те, що бережного 

ставлення потребують всі організми без виключення, не залежно від ступеня 

небезпечності чи корисності для людини. 



Наша мета – показати дитині, що будь-який живий організм входить в 

складний ланцюг природних взаємозв‘язків і його втрата може викликати 

непередбачені наслідки. 

 Утвердилися й інші поняття в методиці екологічного виховання: 

«допомагати природі», «множити її багатства». Дійсно, ці поняття можуть мати 

право при умові, що дитині паралельно подається інформація про необхідність 

дотримання законів природи, про те, що дика природа прекрасно живе за своїми 

власними законами і може обійтися без людини. 

Отже, посадити дерево, квітку – це добре чи погано? Звичайно добре, якщо 

ми прикрашаємо своє місто, подвір‘я, але при цьому треба знати, де і що 

необхідно садити, щоб рослини не загинули. 

Намагаючись «покращити природу», людина завозила з інших континентів 

рослини, тварини, але не завжди це йшло на користь і людині і природі. Всі 

пам‘ятають про кролів, які були завезені з Америки в Австралію. Але для природи 

Австралії ця любов обернулася трагедією: в австралійських саванах не було 

хижаків, які б регулювали кількість кролів, а тому їх розплодилося дуже багато, і 

місцеві жителі почали вести з кролями боротьбу, бо вони знищували посіви 

фермерів. 

То як же бути? Хіба не потрібно вчити дітей допомагати природі? Потрібно, 

і треба пам‘ятати про те, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Необхідно 

допомагати тваринам, які живуть поруч біля нас, бо їх благополуччя залежить від 

нас, наших дій. Догляд за живими організмами, турбота про них мають великий 

емоційний вплив на дитину. Але при цьому вона повинна розуміти: в дикій 

природі допомога людини, якщо вона дійсно необхідна, повинна бути добре 

продуманою. 

Таким чином ми повинні чітко розмежовувати дії людей в оточуючому 

середовищі і в природних умовах. Кожна дитина повинна розуміти, що 

«покращувати природу», «допомагати» їй можна лише в тому середовищі, яке 

вона сама змінила: в місті, селі, в сквері, на ділянці дитячого садка, в куточку 

живої природи. Саме в такій ситуації підходить відомий вислів А. Сент-Екзюпері: 

«Ми відповідаємо за тих, кого приручили». 



Виходячи із всього вище сказаного, як же бути? Які природні об‘єкти 

можна добирати для спостереження з дітьми? Чого необхідно уникати? 

На жаль, практика показує, що для вирішення завдань екологічного 

виховання самі вихователі часто завдають шкоди природі: так, наприклад, для 

проведення порівняльних спостережень за розвитком дерев і кущів на вулиці і в 

теплому приміщенні, вихователі зрізують гілки, ставлять їх у вазу і при цьому 

виховують спостережливість і бережне ставлення до природи (для такого заняття 

в групу можна занести такі гілки, які були обрізані садівниками для покращення 

крони дерева). 

Ні в якому разі не можна збирати букети дикорослих квітів для свята чи для 

спостережень за ними в групі (підсніжник, пролісок, дзвоник, конвалію). Якщо 

немає можливості поспостерігати за ними в природі, то ці рослини необхідно 

посадити на ділянці дитячого садка в куточку лісу. 

Не допустимим є демонстрація колекції висушених комах або ж 

земноводних, які плавають в банці з формаліном. 

З цими об‘єктами необхідно знайомити дітей під час спостережень в 

природі, а якщо це неможливо – то ознайомлення відбувається через розгляд 

картин, перегляд діафільмів, слайдів. Звичайно, з точки зору пізнавальної 

діяльності, колекції метеликів, жуків, чучел звірів, птахів дають дітям більш 

реальні уявлення про тварин, ніж знайомство за картинами. Але з позиції 

екологічного виховання такий підхід повинен бути повністю виключений з 

практики роботи дошкільних навчальних закладів. Крім того, екологічне 

виховання передбачає, перш за все, формування у дитини емоційного, бережного 

ставлення до об‘єктів природи, здібності бачити їх красу, а не детальні біологічні 

знання особливостей кожного виду рослин і тварин. 

Таким чином, в екологічному вихованні дошкільників необхідно 

відмовитися від багатьох стереотипів, які були сформовані в попередні роки. 

Природа не повинна розглядатися лише з утилітарної точки зору. Перш за все 

необхідно показати дітям її унікальність, красу і універсальність (природа – 

середовище життя всіх істот, включаючи людину; об‘єкт пізнання, задоволення її 

етичних і естетичних потреб; і лише потім – об‘єкт людського споживання). Ми 



повинні охороняти природу не лише тому, що вона нам щось дає, а й тому, що 

вона самоцінна. Тобто девізом в роботі з дітьми повинно стати: «Не зламай – 

якщо можна, не рубай – якщо можна, пожалій – ти це  можеш». 

В останні роки в дошкільній педагогіці з‘явилися поняття «дошкільна 

освіта», «освітній простір дошкільного закладу», «освітні програми», а самі дитячі 

садки офіційно названі дошкільними навчальними закладами. В зв‘язку з тим, що 

дошкільна ланка є частиною системи безперервної екологічної освіти, стає 

можливим використання терміну «екологічна освіта дошкільників», (але все ж 

таки у дошкільників буде переважати екологічне виховання). 

Отже, під екологічною освітою дошкільників ми розуміємо безперервний 

процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на формування його 

екологічної культури, яка проявляється в емоційно – позитивному ставленні до 

природи, оточуючого світу, у відповідальному ставленні до свого здоров‘я і стану 

оточуючого середовища, в дотриманні певних моральних норм, в системі 

ціннісних орієнтацій. 
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Етапи формування діалогічного мовлення  

Ганна Лопатіна 

м. Бердянськ 

 

Анотація: у статті розглянуто зміст експериментальних методик 

поетапного формування діалогічного мовлення дітей.  

 

Постановка проблеми. Вивчення практики розвитку діалогічного 

мовлення молодших дошкільників показало недостатню розробленість проблеми, 

а саме: відсутність системи роботи з розвитку діалогічного мовлення дітей, 

взаємозв'язку між заняттями та спільною діяльністю вихователя з дітьми. У змісті 

роботи також спостерігаються недоліки: увага вихователів зосереджена на 

питально-відповідній стороні діалогу, поза увагою залишаються інші його 

структурні елементи, майже відсутній процес виховання культури діалогу.  

Серед методів, використовуваних вихователями дошкільних закладів з розвитку 

діалогу молодших дітей переважають бесіди та розмови, не в повному обсязі 

використовуються потенційні можливості художнього слова та різних ігор. Робота 

з батьками з питань розвитку в дітей діалогічних умінь майже не ведеться. 

Вивчення стану означеної проблеми засвідчило необхідність створення ефективної 

поетапної методики навчання українського діалогічного мовлення дітей 

молодшого дошкільного віку.  

Аналіз досліджень і публікацій. Своє практичне втілення проблема 

розвитку діалогічного мовлення знаходить в низці наукових праць останніх 

років (А.Арушанова, А.Богуш, Н.Виноградова, Н.Гавриш, О.Єфименко, 

В.Захарченко, Н.Луцан, В.Любашина, А.Ляшкевич, Е.Палихата, М.Попова, 

Т.Слама-Казаку, О.Ушакова, С.Хаджирадєва, Г.Чулкова та ін.).  

Мета і завдання статті: висвітлення змісту експериментальних методик 

щодо поетапного формування діалогічного мовлення.  

Аналіз досліджень генези діалогічного мовлення (Т.Базжина, Є.Ісеніна, 

В.Казаковська, Н.Лепська, М.Лісіна) в домовленнєвий та ранній мовленнєвий 

періоди становлять важливі й необхідні відомості про онтогенез даної форми 



мовлення. Діалоги з дорослими дітей раннього віку проходять шлях від 

неусвідомлених невербальних контактів з навколишніми в перші місяці життя до 

свідомої вербальної участі в спілкуванні. І хоча діалогічне мовлення дітей раннього 

віку відрізняється недосконалістю, воно починає займати в їхньому житті значне 

місце. Досліджень, спрямованих на вивчення розвитку діалогічного мовлення 

дошкільників помітно менше.  

Найбільший науковий інтерес для нас мають дослідження українських 

учених О.Аматьєвої, В.Захарченко, Н.Луцан, В.Любашиної, Е.Палихати, 

Г.Чулкової, С.Хаджирадєвої. Розглянемо деякі підходи до поетапного формування 

в дітей діалогічного мовлення.  

Специфікою методики навчання діалогічного мовлення дітей дошкільного 

віку, запропонованої Г.Чулковою [4, с.15] є використання різних типів 

мовленнєвих вправ, побудованих на основі ігрових ситуацій. Навчання, за задумом 

автора, повинно здійснюватися на індивідуально-групових заняттях щоденно 

впродовж 10-15 хвилин. Постійно діючим партнером-співбесідником дітей є 

Незнайко, який максимально стимулює мовленнєву активність дітей у навчальних 

іграх та вправах.  

На першому етапі навчання автор пропонує формувати в дошкільників 

підготовлене діалогічне мовлення, окремі діалогічні навички (вживання фраз 

мовленнєвого етикету, запит інформації, репліціювання), у результаті якого діти 

оволодівають найбільш типовими фразами мовленнєвого етикету, навичками 

формулювання запитань, вмінням швидко реагувати на них, вести розпитування, 

стимульовану бесіду, доповнювати, змінювати репліки.  

На другому етапі навчання пропонується складання дітьми діалогів у 

ситуації стимульованого спілкування з опорою на сформовані діалогічні навички. 

Діти оволодівають навичками складання діалогів за запропонованим вихователем 

змістом або планом бесіди. Однак, ця методика не вирішує в повній мірі проблему 

формування діалогічних умінь дошкільників, оскільки навчання в усіх вікових 

групах Г.Чулкова пропонує проводити за єдиною методикою, а оволодінню 

діалогічним мовленням у молодшому дошкільному віці в дослідженні, на наш 

погляд, приділено недостатньо уваги.  



Методику формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в 

іграх за сюжетами художніх творів досліджено В.Любашиною [2, с.110], яка 

виділяє два послідовних етапи: репродуктивний і творчий.  

На першому етапі дослідниця пропонує навчати дітей відтворюванню 

діалогів персонажів під час театральних вистав, ігор-драматизацій, інсценувань, 

театралізацій; сприймати літературні твори різних жанрів, аналізувати зміст та 

художню форму творів, створювати рукописний словник ситуацій та почуттів, 

вживати мовленнєві стереотипи та кліше, дотримуватися норм мовленнєвого 

етикету в ігрових ситуаціях з діалогами, виконувати словесні доручення, 

розігрувати жартівливі інсценівки за змістом художніх творів, брати участь в 

іграх-драматизаціях за сюжетами художніх творів та іграх з правилами. Задля 

досягнення мети цього етапу автор рекомендує читати дітям діалогічні тексти, 

проводити з ними бесіди за змістом творів, завдяки чому відбувається активізація 

мовленнєвого спілкування, тобто перехід до наступного, творчого етапу.  

На даному етапі діти на основі раніше засвоєних діалогів персонажів 

художніх творів будують власні діалоги з однолітками та дорослими не тільки в 

процесі ігрової діяльності, але й у вільному мовленнєвому спілкуванні, 

розробляють сценарії за художніми текстами, виконують творчі завдання, 

вживають віртуальні діалоги з героями художніх творів, створюють словник 

почуттів та емоцій, беруть участь в іграх за сюжетами художніх творів парами, 

рольових, театралізованих, творчих іграх.  

Зазначимо, що діалогічне мовлення старших дошкільників автор пропонує 

розвивати на спеціальних заняттях і у вільному спілкуванні, а формуванню 

діалогічних умінь у різних ситуаціях взаємодії однолітків, нажаль, приділено мало 

уваги.  

Функціональна модель розвитку зв‘язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності розроблена Н.Луцан [2, 292] і 

складається з трьох послідовних етапів: мовленнєво-стимулювального, 

продуктивно-діяльнісного та креативного.  

На першому етапі, метою якого є розвиток у дітей діалогічного й 

монологічного мовлення засобами ігор на мовленнєвих заняттях, іграх-заняттях 



та у процесі вербальних ігор, знайомлять дітей і вчать будувати такі типи діалогу 

як запитання і відповідь, розпитування, домовленість, обговорення, обмін 

враженнями. В роботі подано систему ігрових мовленнєвих вправ: тренувальні 

(підстановочні і трансформаційні), комунікативні (питально-відповідні та 

реплікові), описові (репродуктивні, ситуативні, композиційні).  

Другий етап має на меті активізацію діалогічного і монологічного мовлення 

дітей в ігровій діяльності. Н.Луцан пропонує знайомити дітей із структурою 

діалогу: з діалогічною єдністю, вчити будувати мікродіалог, розгортати діалог; 

стимулювати вживання формул мовленнєвого етикету, дотримуватись засобів 

виразності мовлення в різноманітних ігрових мовленнєвих ситуаціях і вербальних 

іграх.  

На креативному етапі створювались необхідні умови для самостійної 

мовленнєво-ігрової діяльності дітей, у процесі якої діти потрапляють в ігрові 

мовленнєві ситуації, що стимулюють дітей до побудови різних типів діалогу і 

монологу, трилогу, полілогу.  

Е.Палихатою досліджено та створено систему комунікативних вправ для 

формування діалогічних умінь і навичок учнів основної школи [3].  

Автором запропоновані мовно-мовленнєві вправи, спрямовані на засвоєння 

мовного матеріалу, який є стрижневим для продукування діалогічних реплік за 

зразком, за інструкцією, за завданням.  

Умовно-мовленнєві вправи скеровані на побудову переважно діалогічних 

єдностей, що виражають запит інформації, уточнення, захоплення, радість.  

Власне мовленнєві вправи передбачають побудову учнями діалогічних 

текстів за допомогою природних або вербально описаних ситуацій, ілюстрацій, 

кінофільмів, художньої літератури, моделей діалогів. Засвоєння учнями знань про 

діалог та закріплення їх за допомогою умовно-мовленнєвих і власне мовленнєвих 

вправ, системи усних завдань Е.Палихата пропонує здійснювати на уроках з 

розвитку мовлення та «уроках діалогічного спілкування» у порядку наростання 

їхньої складності. За задумом автора такі форми позакласної роботи як гуртки, 

вечори, диспути, дискусії, вікторини також слугують формуванню діалогічного 

мовлення учнів.  



Експериментальна програма, запропонована автором не передбачає 

додаткового навчального навантаження, а вивчення мовних тем відбувається 

одночасно з вивченням мовного матеріалу у процесі проведення комунікативних 

діалогічних вправ.  

Таким чином, аналіз існуючих підходів до організації навчання діалогічного 

мовлення дітей різного віку показав, що процес навчання діалогу в основному 

складається з формування основних умінь репліціювання та вдосконалення 

діалогічних умінь. Процес навчання репліціювання включає в себе оволодіння 

ініціативними (питальними, репліками ствердження, збудження) та реактивними 

репліками (репліками-відповідями, репліками-підтвердженнями, репліками-

сумнівами). Також дітям необхідно оволодіти штампами діалогу, що 

використовуються для вираження привітання, спілкування, пропозиції, згоди, 

відмови, подяки або відповіді на неї. Використання мовленнєвої ситуації в 

навчально-виховному процесі передбачає необхідність детального опису її 

конструктивних та змістових ознак. Особливої актуальності в цьому процесі 

набуває інтегральне вміння діалогічного спілкування, не пов‘язане з будь-якою 

конкретною ситуацією.  

Вивчення стану означеної проблеми засвідчило, що система вправ і 

конспектів занять, спрямованих на формування діалогічних умінь у дітей 

раннього, старшого дошкільного та молодшого шкільного віку наявна, але поза 

увагою дослідників залишився саме молодший дошкільний вік.  

Результати проведеного констатувального зрізу показали, що в 

російськомовному регіоні дитина, що не володіє українською мовою майже не 

здатна засвоїти навички діалогічного спілкування. Діалог як вид спілкування 

передбачає знання мови, вміння нею користуватися при побудові зв‘язного 

висловлювання та налагодження мовленнєвої взаємодії з партнером. 

Спостереження за спілкуванням молодших дошкільників переконало нас у тому, 

що мотивом та потребою дітей вступати до діалогу переважно є інтерес. 

Ініціатором у бесіді з молодшими дошкільниками завжди виступає дорослий, 

тому діалоги виглядають як бесіда або розпитування.  



Щодо якісних характеристик дитячих діалогів, то ми відзначили, що на 

заняттях та в ситуації стимульованого мовлення молодші дошкільники є 

пасивними учасниками діалогу, що відповідають на мовленнєві стимули 

вихователя. До діалогу діти вступають охоче, але після декількох запитань, які 

потребують мовленнєвого висловлювання швидко втрачають інтерес, починають 

відволікатися або зовсім відмовляються від спілкування, вживають переважно 

короткі репліки, що містять ту інформацію, яку запитував співбесідник, розмова з 

дітьми недовготривала.  

У вільному мовленні діалог молодшого дошкільника нагадує більше 

звернення, але навіть потребуючи допомоги дорослого, діти часто воліють 

обійтися без неї, мовчачи та чекати, коли дорослий сам здогадається допомогти 

або за допомогою жестів (поплескування, посмикування за одяг та ін.) і реплік 

залучати до себе увагу.  

Пропонована нами система роботи з дітьми молодшого дошкільного віку 

складається з трьох послідовних етапів навчання діалогічного мовлення на 

занятті, в ситуації стимульованого мовлення поза заняттям та у вільному 

спілкуванні. Ми вирішили, що одиницею навчання діалогу може бути не тількі 

діалогічна єдність, але й короткий діалог-зразок, що складається з декількох (2-3) 

діалогічних єдностей.  

На першому етапі навчання молодших дошкільників діалогу, з метою 

збагачення мовленнєвого досвіду дітей різноманітними видами діалогічних 

реплік, вихователь демонструє діалог-зразок з лялькою за допомогою невеликих 

спрощених доступних дітям даного віку діалогів. На другому етапі вихователь, 

спираючись на наслідування дітьми тих мовленнєвих зразків, які вони найчастіше 

чують, демонструє частково зразок діалогу за допомогою двох ляльок. 

Використовуючи художні засоби ми привертаємо увагу малюків до діалогів 

героїв. Даний етап не формує в дітей вміння вести бесіду, приймати участь у 

діалозі, але є необхідним для розширення лексичної сторони навчання. Завдання 

третього етапу навчання ускладнюються за рахунок використання театралізації 

через ляльок двома дітьми під керівництвом вихователя (зразок-дублер) і 



передбачають формування активно-мовленнєвих навичок. Мета вихователя – не 

тільки спрямовувати діалог дітей, але й коригувати бесіду, змінювати ролі дітей.  

Вважаємо, що після багаторазового прослуховування та виконання 

пропонованих вправ, молодші дошкільники зможуть використовувати фрагменти 

таких діалогів при вирішенні мовленнєвих завдань у схожих ситуаціях вільного 

мовлення.  

На наш погляд важливим при організації діалогічного спілкування є 

створення позитивного емоційного стану, який можна створювати за допомогою 

елементів художньо-мовленнєвої діяльності. Формальний підхід до виконання 

завдань, що сприяють розвитку навичок діалогічного мовлення мінімізує 

практичний результат.  

Висновки. Діалог як основна форма спілкування дошкільників є для них і 

мовленнєвою практикою, і засобом формування соціальних навичок та звичок, що 

визначають характер взаємодії з оточуючими. У практиці широке 

розповсюдження отримало уявлення про діалог як питально-відповідну форму 

мовлення, а зміст багатьох методичних посібників орієнтує на навчання дітей 

вмінню задавати питання та відповідати на них. В молодшому дошкільному віці 

діалог, як і інші види діяльності засвоюють у процесі взаємодії з більш 

досвідченим партнером. Досвід мовленнєвого спілкування з ним малюк 

поступово переносить у свої взаємовідносини з однолітками, театралізацію, 

діяльність кооперативного типу.  

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаємо у 

детальному описі методики навчання дітей молодшого дошкільного віку 

українського діалогічного мовлення.  
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Теоретико-методичні засади педагогічного стимулювання 

 морального вибору дошкільників  

Оксана Мельничук 

м. Прилуки 

 

Анотація: Стаття присвячена проблемі морального виховання особистості в 

дошкільному віці. В ній узагальнено філософські, психологічні й педагогічні засади 

педагогічного стимулювання морального вибору дітей. Запропоновано напрями 

виховного впливу, засоби і прийоми їх реалізації. 

 

Постановка проблеми. На етапі сьогодення одним із пріоритетів дошкільної 

освіти визначено її особистісну орієнтацію. Втілення цієї стратегії в практику 

передбачає впровадження нових освітніх технологій, покликаних сприяти 

саморозвитку і самовдосконаленню особистості дитини. Фундаментом її 

становлення є морально-соціальний розвиток. У сучасних соціокультурних 

умовах з перших років життя дитина має набувати здатності критично мислити, 

самостійно робити вибір, відповідати за наслідки своїх дій, виявляти гідність, 

повагу і гуманне ставлення до інших людей, узгоджуючи індивідуальні та 

соціальні інтереси. Моральний вибір особистості є оптимальним способом цього 

узгодження, тому його формування сьогодні є важливим завданням виховання 

дошкільників. Це актуалізує дослідження, присвячені пошуку способів 

підвищення самостійної моральної активності дітей, а також розвитку у них 

здатності до морального вибору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблема 

морального вибору представлена у філософському, психологічному, 

педагогічному аспектах. У філософії та психології поширене розуміння 

морального вибору особистості як акту її поведінки (К.О.Альбуханова-Славська, 

С.Ф.Анісімов, В.Й.Бакштановський, О.Г.Дробницький, А.А.Гусейнов, 

С.Л.Рубінштейн, О.І.Титаренко та інші). Його сутність полягає в добровільному 

самовизначенні суб‘єкта щодо суспільних цінностей і способів їх реалізації у 



вчинках в ситуаціях зіткнення протилежних за моральним змістом способів 

поведінки. 

Роботи Л.С.Виготського, О.В.Запорожця, Д.Б.Ельконіна, О. Л. Кононко, 

В.К.Котирло, А.Д.Кошелєвої, О.М.Леонтьєва, Я.З.Неверович, Ю.О.Приходько, 

Є.В.Суботського, Т.М.Титаренко, С.Г.Якобсон та інших доводять, що здатність до 

морального вибору з‘являється в старшому дошкільному віці. Саме в цей період 

відбувається становлення внутрішніх механізмів регуляції моральної поведінки, 

розвиваються соціально-емоційна і мотиваційна сфери, формуються оцінно-

аналітичні навички, усвідомлюється та збагачується зміст Я-образу дитини, 

розвивається її самооцінка. Важливим є й те, що у п‘яти-шестирічок значно 

розширюється коло соціальної взаємодії, ускладнюється її характер.  

Дослідженнями з проблем морального виховання дошкільників 

(Л.В.Артемова, Р.С.Буре, Н.М.Горопаха, Р.Й.Жуковська, Л.П.Князева, 

Т.Я.Колесіна, О. Л. Кононко, Л.В.Крайнова, В.У.Кузьменко, Т.О.Маркова, 

Л.Мондейкене, В.О.Павленчик, Т.І.Поніманська, О.П.Усова, Т.С.Фасолько та 

інші) встановлено, що формування моральної поведінки дітей обумовлюється 

змістом і способами організації їхньої діяльності, а також особливостями 

побудови взаємин з ровесниками й дорослими. Вчені підкреслюють роль 

виховного впливу як фактору оволодіння дитиною нормами та правилами 

поведінки, розкривають його методичні засади. Однак в науковій літературі 

питання методики та технології здійснення педагогічного впливу, що сприяє 

розвитку у дітей здатності до морального вибору, представлені недостатньо. 

Метою статті є висвітлення теоретичних та методичних аспектів 

педагогічного стимулювання морального вибору дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розкрити сутність морального 

вибору дозволяють праці К.О.Альбуханової-Славської, С.Ф.Анісімова, 

В.Й.Бакштановського, А.А.Гусейнова, О.Г.Дробницького, С.Л.Рубінштейна, 

О.І.Титаренка та інших. Учені вказують, що моральний вибір особистості 

передбачає свідому та добровільну її відмову від задоволенням власних потреб на 

користь дотримання моральних норм та правил. Обов‘язковими його умовами є 

здатність суб‘єкту здійснювати вибір та об‘єктивне існування проблемної 



ситуації, в якій можливі альтернативні способи поведінки. Через моральний вибір 

індивід визнає цінність іншої людини найвищою для себе. Моральність вибору 

обумовлюється єдністю моральної мети, рішення про адекватні їй засоби і 

ефективне виконання цього рішення, втілення його в діях та відповідному 

результаті. У контексті поведінки особистості моральний вибір виявляється як 

складний етико-психологічний процес (О. І. Титаренко) [3]. Його структура 

співвідноситься зі структурою діяльності й включає такі компоненти (послідовні 

етапи): потреби та інтереси, що стимулюють вибір моральних учинків; спонуки і 

моральна спрямованість поведінки; моральні мотиви і цілі; вирішення проблемної 

моральної ситуації, формування намірів; моральна дія (вчинок); об'єктивна 

результативність вчинку; санкції після його здійснення: заохочення і покарання; 

оцінка вибору і самооцінка. 

Результати проведеного теоретичного аналізу дозволяють вважати, що 

моральний вибір дитини - це акт її поведінки в проблемній моральній ситуації, 

який включає комплекс внутрішніх моральних спонукань, зумовлене ними рішення 

про адекватні засоби і дії, що реалізувалось у вчинку та його наслідках, цінність 

яких встановлена суспільною оцінкою і самооцінкою. При цьому проблемною 

моральною ситуацією (ситуацією морального вибору) є сукупність об‘єктивних 

обставин, в яких можливі альтернативні за моральним змістом способи поведінки. 

Висновки С.Ф.Анісімова, Л. С. Виготського, В.Й.Бакштановського, 

А.А.Гусейнова, О.Г.Дробницького, С.Л.Рубінштейна, О.І.Титаренка та інших 

учених доводять, що в кожному окремому виборі міститься потенційна здатність 

до саморозвитку: у процесі здійснення вчинку відбувається становлення етико-

психологічних явищ, які виступають компонентами морального вибору в 

майбутньому. Відтак, поведінка людини, ланцюг ціннісно зорієнтованих вчинків, 

є природньою й необхідною умовою розвитку її морального вибору та найбільш 

адекватним засобом його виховання. 

Ідея про педагогічну цінність поведінки (моральної діяльності) дитини була 

неодноразово обґрунтована в працях видатних педагогів Ш.О.Амонашвілі, 

К.М.Вентцеля, Я.А.Коменського Я.Корчака, А.С.Макаренка, Й.Г.Песталоцці, Ж.-

Ж. Руссо, В.О.Сухомлинського, Л.М.Толстого К. Д. Ушинського та інших. Вони 



наголошують на необхідності забезпечення високої активності вихованців, 

надання їм свободи, в умовах якої, здійснюючи як позитивні, так і негативні 

вчинки, діти самостійно відкривають для себе значення моральних норм, пізнають 

цінність певного способу дій. 

Отже, створюючи умови для вибору та стимулюючи в них самостійну 

активність дітей, педагог може забезпечувати розвиток у них морального вибору. 

Підтвердження правомірності цього підходу знаходимо в працях 

С.Л.Рубінштейна [4, 138]. На думку вченого, будь-яка ефективна виховна робота 

має своєю внутрішньою умовою власну моральну роботу вихованця, яка 

природньо зав‘язується в кожній скільки-небудь вдумливій і чуйній людині 

навколо власних вчинків і вчинків інших людей при спостереженні їх наслідків – 

того, як наші вчинки впливають на інших людей і вчинки інших людей - на нас 

самих. Успіх формування духовності людини, наголошує психолог, залежить від 

цієї внутрішньої роботи, від того, наскільки виховання виявляється спроможним її 

стимулювати і спрямовувати. Відтак, одним із провідних факторів становлення 

морального вибору дітей є виховний вплив дорослого, що полягає в стимулюванні 

їхньої моральної активності (стимулювати означає створювати, давати стимул або 

бути стимулом до чого-небудь, прискорювати, поліпшувати здійснення чого-

небудь).  

У контексті нашого дослідження вбачається доцільним використання 

поняття “педагогічне стимулювання”, яке можна визначити як комплексну 

педагогічну дію, яка полягає в створені спеціальних умов, зорієнтованих на 

цінності й інтереси дитини, що спонукають її до моральних вчинків у ситуаціях 

вибору.  

Апелюючи до результатів аналізу етико-психологічних досліджень слід 

зазначити, що стимулом морального вибору дитини може бути пізнана і засвоєна 

нею цінність іншої людини, прагнення безкорисливо дбати про її потреби, 

інтереси, яке одночасно є спонукою, стимулом і критерієм оцінки вчинку. 

Ціннісне ставлення до людей не може бути результатом формальних вимог з боку 

дорослих, тому методи і прийоми, які регламентують поведінку дітей і 

позбавляють їх можливості вибору, утрачають свою актуальність. Педагог може 



лише опосередковано впливати на вихованців, спонукаючи їх до самостійного 

пошуку способів вирішення моральних дилем.  

Метод, сутність якого полягає в тому, що вихователь цілеспрямовано 

створює умови для самостійної активності дітей, у педагогічній теорії отримав 

назву ―метод виховних ситуацій‖ (І. Д. Бех, С. Г. Карпенчук, О. В. Матвієнко, 

В. У. Кузьменко та інші). Він має комплексний характер і тісно пов‘язаний з 

іншими методами та прийомами. За словами І.Д.Беха: ―Виховна ситуація – це 

соціальні умови, за яких дитина у стосунках з дорослим засвоює соціальні норми 

поведінки‖ [1, 124]. Цим визначенням передбачено поєднання в цьому методі 

соціальних емоціогенних умов, активності дитини та впливу вихователя.  

До об‘єктивних соціальних умов виховної ситуації належить сукупність 

конкретних обставин спільної діяльності та міжособових взаємин дитини з 

однолітками й дорослими. На їх тлі вона стає свідком або безпосереднім 

учасником того, як інша людина стикається з труднощами, опиняється перед 

проблемою, потребує допомоги тощо. Так вихованець опиняється перед 

необхідністю приймати рішення про вчинок, що здійснюється заради 

благополуччя іншого. Своїми діями педагог мобілізує внутрішню активність 

вихованців в цій ситуації, впливає на силу і характер емоцій, що обумовлюють 

інтенсивність проявів внутрішніх механізмів морального вибору: ―… лише 

емоційно пережите знання про моральну норму може спонукати дитину до 

відповідного вчинку‖ [1, 124]. Спілкування з педагогом забезпечує не лише 

відповідне спрямування емоційних переживань, а й сприяє закріпленню 

моральної норми як способу поведінки. При підборі прийомів впливу на дитину в 

кожній виховній ситуації необхідно спиратися на її індивідуальні особливості та 

вікові можливості, враховувати ціннісний зміст уже здійснених нею вчинків і 

загальну спрямованість її поведінки. З метою їх виявлення вихователю доцільно 

систематично спостерігати за повсякденною поведінкою дітей у групі 

дошкільного навчального закладу, аналізувати її. 

Ідентифікувати вчинки дошкільника в проблемних ситуаціях як їх 

моральний вибір, доцільно проаналізувати поведінку за показниками, які 

співвідносяться зі структурою морального вибору. Так, здатність дітей до 



раціонального вибору у проблемних ситуаціях морального змісту (когнітивні 

компоненти морального вибору) передбачає володіння знаннями моральних норм 

та правил поведінки, сформованість вміння встановлювати й аналізувати 

моральний зміст ситуації вибору, знаходити способи її вирішення та оцінювати їх 

адекватно моральним нормам. Особливості мотиваційних компонентів 

морального вибору виявляються через оцінку ставлення дитини до проблемної 

ситуації (прояви активності, їх характер), емоційний відгук на стан її учасників, 

мотивування (пояснення самою дитиною) здійсненого вчинку. Самостійно 

прийняте рішення про моральний вчинок у ситуації вибору, його реалізація у 

відповідних діях та їх наслідках є проявами дійових компонентів морального 

вибору. Про наявність його оцінних компонентів свідчить критичність та 

об‘єктивність оцінки дитиною власних дій в ситуаціях вибору, її адекватність 

моральним нормам. [2, 67] Узагальнивши результати вивчення особливостей 

морального вибору дітей, вихователь може зробити висновок про загальний 

рівень розвитку даного процесу у кожного з вихованців і орієнтуючись на ці дані 

проектувати педагогічний вплив. 

Основними напрямами педагогічного стимулювання морального вибору є 

забезпечення об’єктивної наявності проблемних моральних ситуацій в 

повсякденні дітей, тобто надання їм можливості для самостійного вибору, та 

створення умов для розвитку суб’єктивної здатності до його здійснення. 

Останнє пов‘язане з набуттям дітьми досвіду здійснення морального вибору та 

збагаченням їхнього загального морального досвіду. 

Об‘єктивна наявність можливості для самостійного вибору дітей значною 

мірою залежить від характеру взаємин та спілкування дорослого з дітьми. 

Найбільш сприятливим для здійснення стимулюючого впливу на моральний вибір 

дошкільників вбачається демократичний альтруїстичний (І.Д.Бех, Є.В.Суботський 

та інші) або активно-позитивний (Я.Л.Коломінський, К.О.Архіпова та інші) стиль 

спілкування. Він притаманний взаємодії вихователів і вихованців, заснованій на 

довірі й повазі, орієнтації на інтереси і потреби дітей, співчутті й 

співпереживанні. Знаковим для даного типу спілкування є особистісна 



спрямованість, партнерські взаємини з дитиною, відмова дорослого від 

соціального контролю за її діями (нагород та покарань). 

У процесі збагачення досвіду поведінки дошкільників у проблемних 

ситуаціях перед дорослим постають завдання: навчати дітей вирішенню реальних 

ситуацій морального вибору; збагачувати досвід ініціативних моральних вчинків 

у ситуаціях вибору. Їх розв‘язання відбувається через створення педагогом 

виховних ситуацій та завдяки самостійним діям дитини в проблемних моральних 

ситуаціях, що природньо виникають у її повсякденному житті. Слід наголосити на 

принциповій відмінності між цими двома видами ситуації, що обумовлюється 

участю педагога в них. Так, виховні ситуації містять спеціально створені чи 

дібрані з щоденної дитячої практики соціальні умови для морального вибору, за 

яких дитина завдяки опосередкованому впливу оволодіває конкретними 

моральними правилами, наприклад: ―будь уважним до інших, їх інтересів та 

потреб‖; ―допомагай всім, кому необхідна допомога‖; ―безкорисливо роби добро 

для інших‖. Таким чином, виховними можуть бути спеціально створені 

(заплановані) проблемні моральні ситуації, до яких дорослий залучає дитину, та 

спонтанні, ті, що виникли в процесі розгортання міжособистісної взаємодії 

дитини і не були заплановані, але в яких вихованці здійснюють відповідний вибір 

теж в результаті стимулювання з боку дорослого. В умовах виховної ситуації 

дитина, як правило, вперше відкриває для себе певний моральний спосіб 

вирішення проблеми. 

На відміну від виховних, проблемні моральні ситуації в повсякденні дітей, 

як виховний засіб, передбачають самостійне виявлення дошкільниками моральної 

активність без будь-яких дій з боку дорослого, з власної ініціативи. В таких 

ситуаціях вони найчастіше самостійно приймають рішення про вчинки, 

застосовуючи набутий раніше досвід здійснення морального вибору. 

Педагогічне стимулювання активності дитини у виховній ситуації 

здійснюється поетапно. Спочатку вона має ідентифікувати ситуацію як моральну 

проблему. Після цього за допомогою запитань її спонукають до аналізу ситуації 

та пошуку можливих способів вирішення проблеми. Наступним кроком буде 

визначення й опис двох можливих варіантів позитивних дій у даній ситуації та 



пропозиція дитині здійснити вибір. Далі, якщо вона зупиняється на одному із 

запропонованих позитивних варіантів, слід додатково мотивувати її вибір, 

назвати моральну спонуку вчинку. Відмову від виконання запропонованих дій 

слід розцінювати як негативний вибір. 

Наступні дії педагога визначаються на основі аналізу умов ситуації, вчинку 

дитини та його наслідків. Позитивний вибір, який є новим і нетиповим для 

поведінки дитини доцільно схвалити й аргументовано оцінити. Якщо вибір 

дитини негативний, слід продемонструвати своє адекватне ставлення до 

порушення моральної норми, до конкретного вчинку, і позитивне, прихильне 

ставлення до порушника. Потім в умовах довірливої бесіди вихованця 

спонукають до критичної моральної оцінки здійсненого вчинку, встановлення 

ним своєї схожості з негативним еталоном. На завершення ситуації дитині 

пропонують усунути наслідки негативного вибору, підказують можливі способи 

їх ліквідації, при потребі – надають допомогу. Важливо при цьому акцентувати 

увагу вихованця на тому, що дорослий йому співчуває, жаліє, але відповідати за 

свої дії слід самому. 

Пропонуючи дитині вибір у виховних ситуаціях, слід ретельно відбирати 

його варіанти. Вони не повинні суперечити моральним вимогам, щоб приймаючи 

будь-який з них, дитина здійснювала лише позитивний вчинок. Будь-яке рішення 

дитини слід вважати остаточним. Якщо вона так і не зважилась на вибір, 

дорослий має сам виконати те, що пропонував дитині, вирішуючи існуючу 

проблему та демонструючи приклад морального вчинку. 

Враховуючи нестійкий характер моральної поведінки дітей, що виявляється 

у відсутності прямого перенесення певного досвіду із одних умов в інші, слід 

передбачити багаторазове здійснення дитиною вибору на основі одного й того ж 

правила поведінки під час різних видів діяльності. Зміст виховних ситуацій 

доцільно визначати на основі спостережень за реальною поведінкою вихованців. 

Дослідно-експериментальним шляхом було доведено [2], що виховний 

вплив, спрямований на набуття дитиною досвіду морального вибору має 

відбуватися паралельно із проведенням системи роботи зі збагачення її загального 

морального досвіду як необхідної передумови розвитку когнітивних, емоційно-



мотиваційних, дійових та оцінних компонентів морального вибору. Її завданнями 

є: розширювати й уточнювати знання дітей про моральні норми, конкретизовані у 

вигляді правил поведінки та відповідних зразків-еталонів; навчати дітей аналізу й 

вирішенню проблемних ситуацій морального змісту; розвивати емоційну сферу 

дітей, моральні почуття і переживання; сприяти включенню в Я-образ дитини 

моральних уявлень, формувати її критичну самооцінку; розширювати досвід 

моральної діяльності (альтруїстичних вчинків). Для вирішення цих завдань 

використовується система виховних засобів – різні види дитячої діяльності та 

наповнені моральним змістом взаємини вихованців з однолітками і дорослими. 

Висновки. Резюмуючи вищевикладене слід наголосити, що моральний вибір 

особистості – це акт її поведінки, який за своєю сутністю є складним етико-

психологічним процесом. Йому притаманна потенційна здатність до 

саморозвитку. Цілісне становлення процесу морального вибору відбувається 

завдяки збагаченню досвіду його здійснення. Шляхом педагогічного 

стимулювання слід забезпечувати набуття такого досвіду дітьми. Найбільш 

адекватним для цього засобом виступає поведінка дитини. Дорослий має 

створювати об‘єктивні умови для практичного здійснення вихованцями вибору та 

спонукати їхню самостійну моральну активність. 
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Декоративне мистецтво як засіб і середовище 

розвитку творчості дітей у малюванні 

Наталія  Нападій  

м. Київ 

 

Анотація: у статті аналізуються дослідження відомих педагогів та майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва, які констатують, що особистість 

дитини  дошкільного віку, її спостережливість, сприйняття та переосмислення 

змісту побаченого розвиваються в процесі творчості. 

 

Сучасний світ високо оцінює людину, здатну мислити творчо і 

неординарно. На розвиток творчої особистості незаперечний вплив справляє 

мистецтво.  

Виховання творчого начала у людині неможливе без опори на національні 

педагогічні традиції та джерела національного мистецтва. На традиційність, 

декоративність та педагогічне значення декоративно-прикладного мистецтва у 

вихованні дітей вказують дослідники Гализова А.В., Калістру Р.В., Норбатов И., 

Дронова О.О. Ці дослідження підтверджують можливість передачі декоративно-

прикладним мистецтвом найбагатшого обсягу інформації у стислій і узагальненій 

формі. Засоби художньої виразності, які використовує декоративно-прикладне 

мистецтво, забезпечують його доступність для розуміння і творчого використання 

дітьми дошкільного віку. 

Сучасні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку 

передбачають ознайомлення з творами майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва К.Білокур, Є.Миронової та М.Приймаченко. На нашу думку, 

організовуючи малювання за мотивами творів народних майстрів можна 

досягнути кращого усвідомлення дітьми композиційного вирішення своїх робіт, 

добору орнаментальних мотивів та кольорової гами. 

Аналізуючи дослідження Н.Ветлугіної, Т.Казакової та інших відомих 

педагогів можна дійти висновку, що особистість дитини розвивається у процесі 

творчості, зокрема художньої: формуються способи самостійних дій, розвивається 



здібність до самостійного відображення навколишнього у художній формі, 

формуються самостійність, активність та ініціатива як обов`язкові складові 

творчості.  

Збагатити естетичне сприймання дитини, розвинути спостережливість, 

розуміння та переосмислення змісту спостережуваного допоможе використання у 

роботі з дітьми творчої спадщини майстрів авторських декоративних розписів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ранні роботи Є.Миронової – це намальовані на папері або полотні квіти, 

казкові птахи, виконані в манері традиційних народних розписів. Композиції 

будуються на контрастному зіставленні білого тла, яке нагадує стіни побіленої 

хати, і невичерпної розмаїтості кольорів: червоних, синіх, зелених, жовтих. 

Основне образне навантаження падає на колір – він має величезну силу 

емоційного впливу. Пізніші її композиції переважно будуються на чорному, 

зеленому, блакитному. Це надає картинам декоративної виразності. 

М.Приймаченко малювала на кольоровому тлі , її квіти мають товсті, як 

стовбури дерев, стебла та часто пишну крону. Кольори вона використовувала 

фантастичні та яскраві, не такі як у житті. Художниця прикрашала свої малюнки 

рисочками, цяточками, квіточками, кружечками, плямками, мазочками. На її 

картинах немає жодного не замальованого клаптика. Площинний лаконічний 

малюнок, контрастна гамма кольорів, дивовижний світ у роботах цієї «геніальної 

українки» ( за визначенням П.Пікассо ) відповідає світосприйманню дошкільнят 

та збуджує їх фантазію. Діти розуміють творчість народної художниці, вони із 

задоволенням розглядають її картини, малюють за їх мотивами. 

Спостереження дитячої образотворчої діяльності та аналіз дитячих 

малюнків показує, що чутливі до кольору діти надають перевагу тонованому 

паперу як фоновому для композиції. Створюючи картини природи, фантастичні 

образи та малюючи гарне вбрання діти широко застосовують декорування за 

аналогією з М.Приймаченко. 

Законами народної творчості є поетичне світосприйняття та поетичне 

узагальнення. Їх презентує висловлювання Є.Миронової: «Мені кажуть: де ти 

бачила таку корову? А я відповідаю: то ж вона нас годує, то ж її вим`ячко дає 

молоко – от я його і прикрасила, і розмалювала; і роги їй також квітами уквітчала, 



бо ж смирна вона і добра». Реалістичний погляд на життя з живим безпосереднім 

відчуттям краси та безмежною фантазією – це те, що об`єднає дитячу творчість та 

роботи майстрів авторських декоративних розписів. 

Декоративно-прикладне мистецтво доступне і зрозуміле дітям дошкільного 

віку та породжує в них прагнення до особистої творчості. 

 

 

 

 

  



Лінгводидактичні засади навчання старших дошкільників складати 

розповіді-роздуми  

Алла Омеляненко 

м. Бердянськ 

 

Анотація: у статті висвітлено особливості використання методів та 

методичних прийомів в процесі навчання старших дошкільників складати 

розповіді-роздуми. Обґрунтовано педагогічні умови навчання старших 

дошкільників складати розповіді-роздуми, запропоновано поетапну методику 

розвитку зв’язного мовлення дошкільників.  

 

Постановка проблеми. Мистецтво висловлювати свої думки, доводити 

власні переконання, впливати на співрозмовника завжди вважалося вершиною 

культури людського спілкування. Необхідність навчання старших дошкільників 

складати розповідь-роздум обумовлена значенням цього виду зв‘язного мовлення 

в організації спілкування, у розвитку розсудливості як однієї із базових якостей 

особистості дошкільника, спроможного грамотно, аргументовано, доводити 

власні переконання, логічно, послідовно, зв‘язно викладати свої думки в 

різноманітних життєвих ситуаціях.  

На різних етапах розвитку лінгводидактичної науки питання навчання 

дошкільників зв`язного мовлення перебували в центрі уваги багатьох дослідників 

(А.Богуш, Л.Березовська, О.Білан, Н.Водолага, Н.Гавриш, В.Захарченко, 

А.Зрожевська, Н.Луцан, О.Монке, І.Попова, Т.Постоян, Л.Фесенко), але тільки в 

останні роки проведено дослідження, які показали можливість навчання старших 

дошкільників висловлюванням – міркуванням (Н.Семенова, Н.Харченко). Ми 

маємо підстави констатувати недостатню розробку щодо змісту, методів та 

прийомів навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми.  

Аналіз досліджень. Проблема навчання складати міркування перебувала 

здебільшого в центрі уваги лінгводидактів початкової та середньої ланок освіти 

(А.Галетова, І.Головко, А.Зимульдинова, Л.Міненко, Р.Нікольська, 

М.Стельмахович). Окремі дослідження засвідчили можливість навчання старших 



дошкільників створювати тексти-міркування (Н.Семенова, Н.Харченко), 

доведення (Л.Войтко). Водночас проблема навчання дошкільників розповідей-

роздумів не була предметом дослідження у сучасній дошкільній галузі 

лінгводидактики.  

Мета статті – визначити лінгводидактичні засади (умови, методи та засоби) 

навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми.  

Виклад основного матеріалу. З метою визначення лінгводидактичних 

аспектів, які доречно використати в експериментальній методиці навчання 

складання дошкільників розповідей-роздумів, розглянемо умови, методи та 

засоби, що рекомендуються в педагогічній, лінгвістичній літературі для розвитку 

зв`язного мовлення дошкільників. 

Л.Федоренко зазначає, що навчання різних типів монологічного мовлення – 

це насамперед оволодіння відповідними синтаксичними конструкціями зі 

сполучниками та займенниками, які своїм значенням визначають 

взаємозалежність протікання думки. Труднощі оволодіння монологом 

Л.Федоренко вбачає в тому, що дитині необхідно  одночасно зосередити увагу на 

значущих подіях чи художньому творі та помітити не тільки предмети, явища, але 

і зв`язки між ними. Для подолання цих труднощів автор пропонує 

використовувати цікавий, знайомий та доречний дидактичний матеріал у навчанні 

дітей роздуму. 

Серед методів, які готують дітей до самостійних роздумів, Л.Федоренко 

називає ознайомлення з художніми творами, а потім їх переказування. Серед 

словесних прийомів автор уважає основними такі: зразок роздуму, пошукові 

запитання, простий план, складний план (ланцюжок запитань), що передбачають 

керівництво логікою роздуму, а до  додаткових відносить опертя на реальні 

предмети чи картинки. На думку Л.Федоренко, «матеріалом для роздумів може 

бути будь-яка картина, досить лише поставити запитання «чому?» (відбувалася та 

чи інша подія) або за яких умов? (отримує предмет ту чи іншу ознаку)». 

У дослідженні Н.Кузіної досліджувалися особливості пояснювального 

мовлення дітей дошкільного віку. У ході експериментального навчання діти 

засвоювали структуру пояснювального тексту, який складався з двох частин (до 



кожної з них входило ще дві ланки). У першій частині діти повинні були назвати 

гру (виділити об`єкт пояснення) та описати ігрові елементи предметів, іграшок 

(опис якостей та властивостей пояснювального предмета). У другій частині 

пояснювалися правила гри та ігрові дії (розкриття взаємозв`язків та відношень 

окремих частин), а також пояснювались умови виграшу чи програшу (висновок). 

У процесі навчання у дітей формувалися загальні правила побудови пояснення. У 

зв`язку з цим Н.Кузіна пропонує ширше використовувати можливості навчання 

пояснювального мовлення на різних видах занять, а також у процесі колективної 

діяльності [4, с. 16]. 

У дослідженні Н.Виноградової досліджувалося питання розумового 

розвитку дошкільників у процесі ознайомлення їх з природою. Різноманітність, 

яскравість, краса природи, наочність її причинно-наслідкових залежностей 

забезпечують доступність цього розуміння дітьми та істотно впливають на 

вдосконалення мисленнєвої діяльності. Дошкільник вчиться знаходити та 

правильно визначати словесно причинову та часову залежність, взаємозв`язок 

предметів та явищ природи, тобто вчиться елементарно пояснювати те, що він 

спостерігає. Це дає можливість дитині вдосконалювати вміння співставляти, 

порівнювати, робити висновки. Процес пізнання природи сприяє розумінню та 

вдосконаленню у зв`язному мовленні різних граматичних категорій: позначення 

назвою дій, якостей; аналізу предметів та явищ з різних боків. На думку автора, у 

процесі ознайомлення з природою створюються умови для формування таких 

ознак зв`язного мовлення як достовірність, доведеність, чіткість. Зауважимо, що в 

дослідженні Н.Виноградової  навчання дошкільників складання роздумів 

спеціально не вивчалося, проте автором запропоновано зміст, методику та умови 

роботи з навчання монологу в процесі ознайомлення з природою, які можуть бути 

використані в експериментальній методиці навчання старших дошкільників 

складання розповідей-роздумів.  

З метою розвитку таких якостей зв`язного мовлення як логічність, точність, 

образність Н.Виноградова рекомендує використовувати мовленнєві логічні задачі. 

Розв`язання дошкільниками цих задач розвиває важливі особливості мислення: 

здатність виділяти істотне, самостійно підходити до узагальнення, визначати та 



формулювати закономірності, умови, різного виду зв`язки (причинно-наслідкові, 

причинно-часові). Словесне вираження зв`язків та залежностей предметів та явищ 

природи вимагає використання різних лексико-граматичних категорій та 

синтаксичних структур. Тому, зазначає Н.Виноградова, мовленнєві логічні задачі 

мають велике значення для розвитку зв`язного монологічного мовлення. У дітей 

вдосконалюється вміння розповідати, чітко та образно формулювати свої зв`язки 

[2, с. 33]. 

У дослідженні Н.Семенової доведено, що діти старшого дошкільного віку 

оволодівають зв`язними висловлюваннями типу міркування. Це  відбувається у 

взаємозв`язку з розвитком логічного мислення, збагаченням змісту дитячого 

мовлення й оволодінням лексичними засобами та синтаксичними конструкціями, 

необхідними для цього типу тексту. У процесі експериментального навчання 

дітей вчили встановлювати причинно-наслідкову залежність між предметами, 

явищами. На доступному матеріалі давали уявлення про послідовність 

міркування. На заняттях з розвитку мовлення у дітей формували навички та 

вміння, які складають основу зв`язних висловлювань-міркувань, а саме: розуміти 

тему міркування, зв`язно будувати текст, висловлювати думки в певній 

послідовності, відбирати лексичний матеріал та мовленнєві засоби у відповідності 

з темою та ситуацією міркування, використовувати різноманітні синтаксичні 

конструкції. На думку автора, навчання мовлення-міркування має відбуватись у 

взаємозв`язку всіх мовленнєвих завдань [5, с. 12]. 

У дослідженні Н.Харченко наголошується на необхідності формування 

елементарного міркування у дітей старшого дошкільного віку. Автором 

запропоновано зміст формування міркувальних навичок у 5-6-річних дітей, 

важливою умовою яких є організація змістового спілкування вихователя з дітьми 

та дітей між собою. Н.Харченко пропонує формувати навички складати 

міркування на заняттях, спираючись на предметні дії та різноманітний наочний 

матеріал, а далі поступово переходити до завдань на словесній основі [6, c. 8]. Ми 

враховуємо погляди вчених (О.Білан, Н.Гавриш, С.Ласунова, Т.Постоян, 

Н.Семенова, Н.Смольнікова, Л.Фесенко, Л.Шадріна), які вважають,  що 

ознайомлення зі структурою висловлювання виступає однією з умов усвідомленої 



побудови монологу. Уявлення про структуру розповіді-роздуму, способи зв`язку 

між реченнями та частинами тексту можуть бути сформовані, на нашу думку,  в 

результаті цілеспрямованого мовленнєвого виховання. Основу мовленнєвих 

уявлень складають мовленнєві узагальнення, знання мовленнєвих засобів, які 

вчені (В.Давидов, Д.Ельконін, Ф.Сохін) розглядають як усвідомлення знань, як 

образ предмета чи явища, що ґрунтується на відтворенні раніше сприйнятого. 

«Мова складає для дитини таку  саму реальну дійсність, як і всі інші предмети, 

зазначає Д.Ельконін, якою дитина оволодіває, в принципі, так само, як і іншими 

предметами» [3, c. 48]. 

Отже, формування конкретних уявлень у дітей дошкільного віку про 

розповідь-роздум (функціональне призначення, композиційно-цілісна структурна 

організація, мовні засоби зв`язку) ми розглядаємо як умову елементарного 

усвідомленого складання ними висловлювань, виходячи з того, що основою 

мовленнєвих уявлень є мовні узагальнення. Оскільки вчені (П.Гальперін, 

В.Давидов, Д.Ельконін, С.Рубінштейн, Ф.Сохін) підкреслювали зв`язок 

усвідомлення з розвитком функцій дитячого мовлення, формування мовленнєвих 

умінь і навичок та розвитком мовленнєвої здібності в цілому, то це положення 

одне з основних у лінгводидактичних засадах нашого дослідження. 

З-поміж цілої низки  наявних у лінгводидактиці методів і прийомів  

розвитку в дошкільників  зв`язного монологічного мовлення дослідники (О.Білан, 

А.Богуш, Л.Ворошніна, Н.Гавриш, А.Зрожевська, С.Ласунова, О.Монке, 

Т.Постоян, Н.Семенова, О.Ушакова, Н.Харченко) називають спостереження, 

екскурсії, бесіди, читання творів художньої літератури та їх переказування, 

самостійні розповіді, дидактичні ігри, моделювання. 

На формувальному етапі експерименту нами було розроблено 

експериментальну методику, яка передбачала три взаємопов‘язаних етапи: 

підготовчий, ознайомлювально-репродуктивний, діяльнісний. 

Метою першого, підготовчого, етапу виступило збагачення чуттєво-

інформаційного досвіду, на основі якого діти виділяли характерні ознаки явищ, 

предметів, природи та соціального оточення; забезпечення естетичного 

сприймання художніх творів, які розкривали світ природи, казки, стосунків між 



дітьми; збагачення словника дітей з тем «Навколо рідної природи», «Стосунки 

між дітьми». Для цього етапу було обрано такі форми роботи як заняття з 

художньої літератури і розвитку мовлення, на яких використовувалися такі 

методи і прийоми: спостереження, мовленнєві ігри та вправи, читання художньої 

літератури, проблемні ситуації та запитання, загадки, бесіди, складання діалогів із 

репліками-судженнями, репліками-обґрунтуваннями, репліками-ствердженнями, 

складання роздуму-діалогу, дидактичні ігри: «Лото» (зоологічне, технічне, 

універсальне, предметне), «Чому таким чином розвивалися події?», «Словесний 

клубочок», «Полювання за дрібницями». Для досягнення поставленої мети на 

цьому етапі експериментальної методики реалізовувалися такі педагогічні умови: 

збагачення знань про довкілля, стимулювання до аналітико-синтетичної 

діяльності в довкіллі; збагачення словника дітей сполучниками (бо, тому що, 

через те що), вставними конструкціями (я вважаю, на мою думку), займенниками 

(це, цей, той, все, кожний, будь-який, жодний, ніхто), які виступають засобами 

зв‘язку в логічному процесі роздуму. 

На другому, ознайомлювально-репродуктивному, етапі ставилася мета 

навчити дітей старшого дошкільного віку продукувати розповідь-роздум як 

суцільне зв‘язне висловлювання, що складається з тези, доведення, висновку; 

сформувати вміння дошкільників використовувати різноманітні засоби зв‘язку 

структурних частин тексту. Змістовий аспект роботи на цьому етапі було 

реалізовано на заняттях із розвитку мовлення, на яких використовувалися такі 

методи і прийоми: складання розповіді-роздуму за зразком вихователя, 

ознайомлення дітей зі структурою розповіді-роздуму за допомогою наочної 

моделі, спільна з вихователем розповідь дитини, переказ творів художньої 

літератури, бесіди. Дидактичні ігри («Загубилися слова-віконця», «Дивовижні 

розповіді-роздуми», «Схожий – не схожий», «Згода – незгода», «Друзі Чомучко і 

Томучко разом», «Чому слово так називається?» і такі інші) були спрямовані на 

формування елементарного усвідомлення загальної структури розповіді-роздуму 

(теза, доведення, висновок), на розвиток уміння старших дошкільників 

використовувати найоптимальніші засоби зв‘язку. Навчання дітей старшого 

дошкільного віку складати розповідь-роздум відбувалося поступово в такій 



послідовності: одна частина – запитально-відповідальна єдність – запитання – 

відповідь; дві частини – стягнений дедуктивний та індуктивний роздум – теза з 

доведенням, доведення з висновком; три частини – розгорнутий роздум – теза, 

доведення, висновок. У навчанні широко використовувався метод моделювання: 

спочатку моделі виступали як відображення структури тексту, а потім як орієнтир 

для його самостійного складання. Для досягнення мети другого, 

ознайомлювально-репродуктивного, етапу реалізовувалися такі педагогічні 

умови: поетапне формування у дітей елементарних уявлень про структуру 

розповіді-роздуму (теза, доведення, висновки); використання мовленнєвих 

ситуацій, які забезпечують позитивну мотивацію. 

Третій етап, діяльнісний, спрямований на формування в дітей уміння 

самостійно складати розповідь-роздум у різних видах діяльності (навчально-

мовленнєвій, художньо-мовленнєвій); на творче використання набутої 

інформаційно-змістової обізнаності в межах тем «Навколо рідної природи», 

«Стосунки між дітьми» для активізації розповіді-роздуму в нових видах 

діяльності (пізнавальній, ігровій, образотворчій, предметно-практичній). 

Основними формами роботи виступили: заняття з розвитку мовлення, 

ознайомлення з художньою літературою, інтегровані заняття. Частиною занять 

діяльнісного етапу були найскладніші в мовленнєвому плані дидактичні ігри: 

«Чомучкові потрібна ваша порада», «Хто найдопитливіший?», «Чарівні 

перетворення», «Ярмарок», які мали на меті вдосконалювати вміння дошкільників 

складати суцільну розповідь-роздум, виділяти її структурно-смислові частини, 

користуватися різноманітними способами зв‘язку між ними. Провідними 

методами роботи стали: мовленнєво-логічні задачі, читання небилиць, 

розгадування загадок, використання аналітичних (придумати заголовок до 

розповіді-роздуму, порівняти дві розповіді-роздуми, серед поданих варіантів 

прикладів вибрати найпереконливіший, замінити доведення, що не узгоджується з 

тезою), конструктивних (скласти розповідь-роздум за планом, за сюжетною 

картинкою, за змістом прочитаного твору), творчих вправ (розповідь-роздум за 

поданою тезою, за ігровою уявлюваною ситуацією). Педагогічною умовою на 

цьому етапі виступив діалогічний характер спілкування педагога і дітей у різних 



видах діяльності.  

Прикінцевий етап дослідження засвідчив позитивні кількісні та якісні 

зрушення рівнів сформованості умінь дітей складати розповідь-роздум. 

Нами було встановлено послідовні стадії формування умінь дітей складати 

розповідь-роздум: інформаційно-змістова, у процесі якої здійснювалося 

розширення знань дітей про довкілля, стимулювання їх до аналітико-синтетичної 

діяльності в довкіллі; діалогічна, у процесі якої створювалися ситуації сумніву, 

зіткнення різних позицій, складалися діалоги з репліками-судженнями, репліками-

обґрунтуваннями, репліками-ствердженнями, діалоги-роздуми; стадія 

репродуктивна: складання стягненої дедуктивної (теза, доведення), стягненої 

індуктивної (доведення, висновок), розгорнутої (теза, доведення, висновок) 

розповіді-роздуму за зразком, за схемою, переказ розповіді-роздуму; стадія 

самостійного продукування розгорнутої (теза, доведення, висновок) розповіді-

роздуму з опертям на наочність (іграшка, предмет, картинка), без опори на 

наочність (за змістом прочитаного твору, на запропоновану тему), закріплення 

набутих умінь складати розповідь-роздум у процесі виконання творчих завдань 

(складання розповіді-роздуму за уявлюваною ситуацією). 

За результатами дослідження було встановлено певні тенденції, що 

спостерігались у процесі навчання дітей старшого дошкільного віку складати 

розповіді-роздуми: ефективність засвоєння дітьми знань про функціональне 

призначення розповіді-роздуму, її структуру та мовленнєве оформлення залежить 

від рівня розвитку уявлень про причинно-наслідкові зв‘язки між предметами та 

явищами довкілля, від змісту і форми спілкування дорослого з дітьми, від 

організації дитячої діяльності; темпи розвитку сформованості вмінь дітей 

старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум залежать від загального 

рівня мисленнєвого та мовленнєвого розвитку дитини; міцність засвоєння дітьми 

знань про функціональне призначення розповіді-роздуму, її структуру та 

мовленнєве оформлення в самостійному активному мовленні залежить і 

обумовлюється раціональним поєднанням різних видів і типів занять; самостійне 

складання дітьми розповіді-роздуму залежить від занурення дітей у різні види 

діяльності, що стимулюють мовленнєву активність дошкільників. 



Висновки. Отже, застосування  в процесі навчання старших дошкільників 

складати розповіді-роздуми розглянутих умов, методів та засобів дасть змогу 

дітям користуватися цим видом зв‘язного мовлення у різних ситуаціях 

спілкування. 

Перспективу подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаємо у 

розробці експериментальної методики навчання дошкільників інших типів 

розповідей (пояснення, доведення, міркування, інструкція), оскільки виконане 

дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 
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Аннотация: предлагается система мероприятий для развития гуманных чувств 

дошкольников к людям с ограниченными возможностями.  

 

Современные ученые указывают на то, что с наступлением нового XXI 

века особенно ощутим стал огромный разрыв между научно-техническим 

прогрессом, достижениями человека в освоении Земли и Космоса и состоянием 

духовного развития, внутренней культуры людей, уровнем их социальной и 

нравственной зрелости. Исследователи подчеркивают, что наблюдаемый в 

большинстве развитых стран рост преступности, вандализма, угроза 

экологических и социальных катаклизмов представляют собой в настоящее время 

страшную опасность для судеб человечества, для сохранения цивилизации на 

нашей планете. Кроме того, по мнению специалистов, нравственному воспитанию 

детей в последние годы не придавалось необходимое значение, поэтому педагогам и 

родителям необходимо обратить особое внимание на феномен жестокости, на 

возросшую в последние годы агрессивность детей и подростков. Также важно 

сказать, что в психолого-педагогической литературе дошкольный возраст 

выделяется как первый возрастной этап, когда закладываются нравственные нормы, 

и именно этот период не должен быть упущен для воспитания гуманных чувств у 

ребенка. 

В настоящее время, несмотря на повышение внимания государства к 

проблемам людей с нарушенным развитием, на уровне социума многие проблемы 

остаются не в полной мере решенными. При этом особое место занимает 

проблема негативного отношения к людям с ограниченными возможностями и к 

их семьям, бытующая в современном обществе.  

Успешная интеграция детей с ограниченными возможностями в среду 

здоровых сверстников и решение различных проблем инклюзивного образования 



невозможно без предшествующего этому изменения отношения социума к людям 

с проблемами в развитии в положительную сторону. При этом, уже с 

дошкольного возраста необходимо уделять внимание развитию гуманного 

отношения детей к людям с психофизическими проблемами. 

На основании специальной литературы нами был разработан 

перспективный план работы по развитию гуманных чувств у детей старшего 

дошкольного возраста по отношению к людям с ограниченными возможностями 

(см. таблицу). 

Таблица 

Перспективный план работы по развитию гуманных чувств  

у детей старшего дошкольного возраста по отношению к людям 

 с ограниченными возможностями 

 

П

/н № 

занятия 

Средства 

и методы 

воспитания 

гуманных чувств 

Используемая 

литература 

Задачи 

воспитания 

1 2 3 4 

1. Беседа по 

картинкам: 

─ картинка 

«Добрый человек 

поймет по взгляду, 

в трудную минуту 

будет рядом (Л.Б. 

Фесюкова); 

─ 

использование 

стимульного 

материала из 

«Адаптированного 

Фесюкова Л.Б. 

Уроки доброты: 

Комплект наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной школы. – 

Харьков: Ранок, 2007. – 

20 л. (Серия  «Беседы 

по картинкам»). 

 

Ткачева В.В. 

Семья ребенка с 

Выяснение 

позиций детей по 

отношению к людям 

с ограниченными 

возможностями, 

развитие у детей 

понимания состояния 

человека с 

проблемами в 

развитии и желания 

ему помочь. 



тематического 

апперцептивного 

теста – АТАТ» 

(В.В. Ткачева). 

отклонениями в 

развитии: 

Диагностика и 

консультирование / 

Под научной 

редакцией И.Ю. 

Левченко. – М.: 

Книголюб, 2008. – 144 

с. 

1 2 3 4 

2. Этическая 

беседа на тему: 

«Особые люди». 

Кротов В. 

Сказочная педагогика: 

Понимание другого. – 

М.: Книголюб, 2007. – 

52 с. 

 

Формирование 

у детей 

представлений об 

инвалидах, 

воспитание 

гуманного 

отношения к ним. 

3. Чтение 

рассказа В.Катаева 

«Цветик-

семицветик». 

Беседа о 

прочитанном. 

Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста / 

Сост. З.Я. Рез, Л.М. 

Гурович, Л.Б. Береговая 

/ под ред. В.И. 

Логиновой. – М.: 

Просвещение, 1990. – 

420 с. 

Воспитание у 

детей гуманного 

отношения к людям с 

ограниченными 

возможностями и 

желания помогать 

им. 

4. Игровое 

упражнение «Наш 

цветик-

семицветик». 

Макарова Т.В., 

Ларионова Г.Ф. 

Толерантность и 

правовая культура 

дошкольников. 

Развитие у 

детей чувства 

эмпатии, 

милосердия, желания 

совершать добрые 



Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 80 с. 

поступки. 

5. Чтение 

рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Глухая девочка». 

Беседа о 

прочитанном. 

Сухомлинский 

В.А. Хрестоматия по 

этике. – М.: Педагогика, 

1990. –  304 с. 

 

Формирование 

у детей сочувствия, 

сострадания, 

заботливого 

отношения к 

инвалидам и желания 

помогать им. 

 

6. Чтение 

рассказа В. 

Кротова 

«Пятиногий». 

Беседа о 

прочитанном. 

Кротов В. 

Сказочная педагогика: 

Понимание другого. – 

М.: Книголюб, 2007. – 

52 с. 

 

Формирование 

у детей принятия по 

отношению к людям 

с особенностями в 

развитии, воспитание 

положительного 

отношения к ним и 

обучение 

взаимодействию с 

ними. 

7. Чтение 

рассказа В. 

Брэйера «Добрый 

мальчик».  

Беседа о 

прочитанном. 

Брэйер В.В. 

Добрые сказки. – М.: 

Даниловский 

благовестник, 2006. – 88 

с. 

Развитие у 

детей понимания 

необходимости 

оказания 

бескорыстной 

помощи людям с 

проблемами в 

развитии. 

1 2 3 4 

8. Чтение Брэйер В.В. Создание 



рассказа В. 

Брэйера «Что 

могу». 

Беседа о 

прочитанном. 

Добрые сказки. – М.: 

Даниловский 

благовестник, 2006. – 88 

с. 

условий для 

осознания детьми 

значимости каждого 

человека. 

9. Чтение 

рассказа В. 

Кротова 

«Необыкновенный 

Бимби-Кримби». 

Беседа о 

прочитанном. 

Кротов В. 

Сказочная педагогика: 

Понимание другого. – 

М.: Книголюб, 2007. – 

52 с. 

 

Развитие 

толерантного 

отношения к людям с 

особенностями в 

развитии. 

Осознание 

детьми того, что 

ограниченные 

возможности могут 

сочетаться с 

неограниченными 

способностями. 

1

0. 

Упражнение 

«Письмо ребенку с 

ограниченными 

возможностями» 

(модификация 

упражнения Л.Б 

Фесюковой 

«Пишем письмо 

детям в детский 

дом»). 

Фесюкова Л.Б. 

Уроки доброты: 

Комплект наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной школы. – 

Харьков: Ранок, 2007. – 

20 л. (Серия  «Беседы 

по картинкам»). 

Закрепление 

позитивного 

отношения к людям с 

проблемами в 

развитии, 

формирование 

положительного 

отношения к 

общению с ними. 

 

Данный план может быть использован не только педагогами, но и 

родителями в процессе нравственного воспитании детей старшего дошкольного 

возраста. 



Проблема развития у детей гуманных чувств по отношению к людям с 

ограниченными возможностями актуальна на современном этапе развития 

общества и имеет широкие перспективы для дальнейшего изучения и внедрения в 

психолого-педагогическую практику, так как является важным звеном в 

социализации подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Еколого-розвивальне середовище як засіб екологічного виховання 

дітей дошкільного віку.   

Наталія Пастушенко, Зоя Суддя 

м. Прилуки 

 

Анотація: стаття присвячена висвітленню актуальної проблеми виховання 

екологічної культури у дітей дошкільного віку. Розкрито окремі теоретичні та 

методичні аспекти облаштування «екологічної стежини» в умовах дошкільного 

закладу, запропоновано апробований досвід організації системи роботи з дітьми 

дошкільного віку на «екологічній стежині» з метою формування екологічної 

культури. 

 

Життя людини тісно пов‘язане з природою, яка завжди була для неї 

джерелом матеріальних і духовних сил. Але сьогодні людство зіткнулося з 

безліччю проблем, викликаних споживацьким ставленням людини до природи і 

пов‘язаних з низьким освітнім рівнем населення. Наукові оцінки глобальної 

сучасної екологічної ситуації не оптимістичні. Вони змушують замислюватися 

кожну розумну людину, яка вболіває за майбутнє своїх дітей, онуків, всієї 

планети. 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 це слід з раннього 

дитинства. Виходячи з актуальності означеної проблеми зі всією гостротою 

постає питання про поліпшення екологічного виховання підростаючого 

покоління. 

Система поглядів на екологічну освіту та виховання в Україні висвітлена в 

державних документах про дошкільну освіту: Концепції дошкільного виховання в 

Україні, Законі України «Про дошкільну освіту», Базовій програмі розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у світі». В них наголошується на  необхідності 

формування екологічної культури дитини в гармонії її відносин з природою.  

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. 

Різні аспекти формування екологічної культури у дітей дошкільного віку 

розкривають дослідження Н.В.Лисенко, В.Г.Грецової, М.К.Ібрагімової,                     

В.Д.Сич, С.М.Хайдурової, Т.В.Зализової., З.П.Плохій, Н.М.Кот, Г.С.Марочко, 

П.Г.Саморукової. Роботи названих авторів поклали початок екологічному підходу 

в ознайомленні дітей з природою. 

З.П.Плохій розробила зміст і методику навчання дітей середнього і 

старшого дошкільного віку розумінню цілісності природи (на матеріалі 

тваринного світу як однієї з ланок природного ланцюжка залежностей) і впливу 

людини на неї; науково обґрунтувала знання про екологічні взаємозв‘язки, 

доступні розумінню дітей даного віку. Дослідила вплив даного навчання на 

формування дбайливого і турботливого ставлення до тварин в середовищі їх 

існування.[7] 

І.С.Марочко досліджувала екологічний напрямок комплексного поетапного 

формування у старших дошкільників дбайливого ставлення до рослин, визначила 

шляхи розвитку орієнтації дітей в цілісності природного середовища, розробила 

методику формування дбайливого ставлення до рослин.[5] 

Н.В.Лисенко обґрунтувала і апробувала модель процесу екологічного 

виховання, в основу якої  повинні бути покладені систематизовані знання про 

закономірні явища життя рослин і тварин, з якими спілкується дитина.[3] 

В дослідженнях Н.М.Кот акцентується увага на необхідність педагогічної 

взаємодії між дошкільними закладами і родинами в розв‘язанні завдань 

екологічного виховання дошкільників. 

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 дошкільному 

закладі. 

Навчити дітей любити і шанувати природу можна лише серед самої 

природи. На важливість створення належних матеріальних умов для здійснення 

екологічного виховання вказується в роботах К.І.Золотової,                                

М.М.Марковської, Н.М.Горопахи, Л.В.Лохвицької. 

Г.П.Лаврентьєва розкриває зміст середовища екологічного розвитку, яке 

складається з різноманітних елементів, де кожний виконує свою функцію. 

Квітник, город, куточок саду, лісу, лугу з різноманітними рослинами стануть 

важливими складовими еколого-розвивального середовища, які забезпечать 

постійне надходження нової інформації, збуджуватимуть пізнавальний інтерес 

дітей. [6] 

Ця ідея реалізована у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку 

„Я у світі‖ (2008 р.), в якій визначено необхідність створення природного 

середовища для особистісного зростання дошкільника у сфері „Природа‖. Це 

сприятиме ознайомленню дітей з розмаїттям природного оточення, як цілісного 

організму,  формуванню життєво важливих умінь орієнтації в ньому, доцільного 

природокористування та гуманної взаємодії з об‘єктами природного довкілля, 

вихованню відповідальної поведінки та культури буття в природному середовищі. 

За даними екологічної психопедагогіки специфікою дошкільного віку є 

перевага  когнітивного компоненту над перцептивно-афективним у ставленні до 

природи. Тому активність дитини доцільніше розвивати у пізнавальній діяльності. 

Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малюків, перевагу слід надавати 

емоційно-естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних, 

інтелектуальних, гуманістично спрямованих почуттів у ставленні до неї. 

У той же час педагоги-практики не завжди приділяють належну увагу 

поведінковому компонентові діяльності дошкільнят у природі. Це обумовлено, з 

одного боку, недооцінкою вікових можливостей дітей, з іншого – складністю 



формування екологічно мотивованої поведінки у природному оточенні, яка 

означає здатність до дії та самообмеження власних імпульсивних бажань в 

конкретній ситуації вибору. 

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. 

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 дошкільних закладів м. Прилук.   

Виходячи 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. 

„Екологічна стежина‖ дає можливість організувати систему роботи з дітьми: 

змістовні спостереження в поєднанні з цікавими розповідями, дослідницько-

пошукову 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 дошкільного закладу, особливості природного 

оточення та вік дітей. Були розроблені маршрути, які проходили територією 

дитячого садка 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 чарівних троянд, калинове диво, кульбабчина галявина, медова, 

могутній дуб, лелечине гніздо, чарівне озеро, травичка – молодичка, суниця - 

запашниця, господиня – смородина, сестрички-синички біля годівнички. 

Напрямок руху і назви зупинок можна розмістити на стенді, використавши умовні 

позначки. Тематика цільових прогулянок може бути сама різноманітна: „Подорож 

в країну блакитних пролісків‖, „Про що нам співає весна‖, „У гості до квітучого 

барвінку‖, „Зелена аптека‖, „Волошки – квіти-обереги‖, „Карнавал осіннього 

листя‖, „Мурашки - трудівниці‖, „Квіти моєї України‖, „З ким товаришує 

бджілка‖, „Природа – наша рідна оселя‖. 

Основним методом роботи на екологічній стежині має бути спостереження, 

зміст, тривалість і результативність якого залежить від здатності дошкільнят 

приймати пізнавальне завдання, планувати послідовність дій, фіксувати його 

результати у вигляді висловлювань, використовувати засвоєні способи пізнання в 

нових умовах. „Дивитися і бачити! Слухати і чути!‖ – такий девіз кожного  

спостереження. 

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?», «Екологічна етика», «Можна не можна» дасть можливість дітям 

продемонструвати свої знання, поділитися думками і поглядами, отримати нову 

інформацію, розвивати комунікативні здібності, варіативне мислення. 

Ігри-медитації в ході подорожі забезпечать не лише релаксацію, але й 

формуватимуть емоційно - ціннісне ставлення до природи.  

Наприклад: 

«Я- кульбабка» 

Я - кульбабка, я прокидаюсь разом із сонечком, розкриваю свої квіти, а 

листочками привітно зустрічаю ранок. Ось сонечко своїм промінчиком 

торкнулось мого листячка і покотило по ньому крапельку роси згори – вниз. Я 

радію сонечку, хитаю пишною жовтою голівкою і добре знаю, що я його часточка 

на землі. 

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 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 кожен вихователь має:  

а) чітко ставити перед дітьми завдання; 

б) давати план пошуку відповіді; 

в) спонукати до самостійного пошуку рішення;  

г) створювати умови для самостійних висновків. 

Одним із компонентів мандрівки екологічною стежиною може бути 

дослідницько-пошукова діяльність, яка  допоможе дітям з‘ясовувати та 

усвідомлювати причинно-наслідкові зв‘язки у природі. 

Наприклад: 

1. Мета: продемонструвати необхідність світла для росту рослин. 

Хід досліду: знайти на подвір‘ї плаский предмет, що тривалий час лежить 

на траві. Підняти його і порівняти траву під ним та на відкритому місці. 

2. Мета: продемонструвати необхідність води для росту і розвитку рослин. 

Хід досліду: оглянути рослини, що ростуть на зволоженій землі. Звернути 

увагу на їх зовнішній вигляд. Порівняти з рослинами, які ростуть на ділянці, що 

не полита. Викликати бажання у дітей допомогти рослинам і полити їх. 

Цікавою і корисною діяльністю, яка збагатить знання дітей про природне 

довкілля, як цілісний організм, в якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, 

тварини, люди, є трудова. Вона може бути організована в формі  різноманітних  

трудових доручень чи колективної праці: прибирання території від сміття; 

поливання рослин; розпушування землі; висаджування чи пересадка рослин тощо. 



Збирання дарів природи: плодів, листя, коріння, для виготовлення фіточаїв, 

настоїв, варення є поєднанням корисного з приємним. 

Важливим складовим компонентом кожної мандрівки в природу є 

пригадування правил поведінки в ній. Тому вихователь разом з дітьми складає  

пам‘ятку, доповнюючи її новими правилами після чи під час кожної нової 

подорожі. 

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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Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку 

 з нейротичними  ускладненнями розвитку  

Лілія Погрібна 

м. Кіровоград 

 

Анотація: в статті наголошується, що основною метою сімейного виховання 

дітей молодшого шкільного віку з невротичними розладами є сприяння 

формуванню моральних цінностей та зниженню нейротизму через взаємодію  з 

іншими людьми. 

 

Становлення особистості молодшого школяра передбачає формування 

моральних взаємин, здатності до їхнього удосконалення й уміння діяти відповідно 

до суспільних вимог і норм, що забезпечується міцною системою звичного 

щоденного морального виховання в різних соціальних інституціях, зокрема в 

навчальному закладі та сім‘ї.  Період молодшого шкільного віку вважається 

періодом інтенсивних якісних структурно-функціональних перетворень, який 

характеризується високою пластичністю й підвищеною чуттєвістю до зовнішніх 

впливів і розглядається психологами як сенситивний період розвитку.  

Найважливішим фактором переходу  організму на інший рівень функціонування є 

формування в цьому віці регуляторних систем мозку, зростаючий вплив яких 

обумовлює вибіркову системну організацію психічних процесів, а спадаючий – 

регулює діяльність усіх органів і систем. Ще одним важливим фактором, що 

визначає критичний характер  періоду розвитку дитини в молодшому шкільному 

віці, є зміна соціальної ситуації розвитку – початок навчання в школі. 

Забезпечення відповідності цих двох факторів – внутрішнього морфо-

функціонального й зовнішнього соціально-педагогічного –  необхідна умова 

успішного подолання цього критичного періоду.  Характеризуючи особливості 

дітей молодшого шкільного віку, І. Бех зауважує, що у дітей молодшого 

шкільного віку спостерігається нестійкість моральної структури, що виражається 

в нестійкості їхніх моральних переживань, непостійному ставленні до одних і тих 

самих подій. Причиною цього, на думку вченого, можуть бути моральні 



настанови, що визначають учинки дитини, але не мають достатньо узагальненого 

характеру. Дослідження Л. Божович, О. Докукіної, В. Киричок, В. Оржеховської 

та інших засвідчують, що діти молодшого шкільного віку можуть зрозуміти 

принципи та якості моралі, але сприймають їх здебільшого на вербальному рівні. 

Теоретичні знання про моральні норми діти засвоюють у вигляді конкретних 

правил поведінки й певного розуміння, що добре і що погано. Але наявність 

певних моральних знань про те, що погано, а що добре, ще не забезпечує 

моральне становлення дітей. Особливо це стосується молодших школярів, які 

мають  нейротичні ускладнення розвитку. Вони здатні розуміти значення того чи  

того морального поняття, але водночас можуть залишатися безвольними, 

пасивними в досягненні певної мети. Завдання батьків  – допомогти дитині 

пізнати те, чого вона, зважаючи на вікові  й індивідуальні особливостей сама не 

зможе осягнути.  Основна мета морального виховання дітей молодшого 

шкільного віку з нейротичними ускладненнями розвитку в сім'ї – прилучити 

особистість дитини до взаємодії з людьми у процесі життєдіяльності, сприяти 

формуванню  позитивних моральних якостей, зниженню показників нейротизму 

чи попередження ймовірності його виникнення. Сутність морального виховання 

дітей з нейротичними ускладненнями розвитку в сім'ї полягає в тому, що батькам 

слід визнавати цінність дитини як особистості, її право на повагу, захист, 

помилку, роздуми, сумнів; створювати умови для прояву її здібностей, 

індивідуальності; стимулювати й підтримувати зусилля дитини до саморозвитку і 

самовиховання. 

Водночас, моральне виховання дітей молодшого шкільного віку з 

нейротичними ускладненнями розвитку часто ускладнюється неправильним 

ставленням до них насамперед батьків, які намагаються відмежувати дітей від 

виконання певних обов'язків удома, обмежити їхнє спілкування, що провокує 

формування негативних якостей: страху, егоїзму, пасивності, відсутності почуття 

обов'язку, впертості, ізоляції, заниженої чи завищеної самооцінки. 

Це зумовлює потребу в допомозі дорослих, насамперед батьків і педагогів. 

Адже, як слушно зазначав В. Сухомлинський, ―бувають такі обставини, коли 

перед дитиною ніби гостре лезо ножа: вона сповнена жаху, усе в ній завмирає. 



Таке почуття дитина переживає у хвилини оголення тих інтимних сімейних 

стосунків, які вона хоче прикрити, приховати. Тому учительська місія – захистити 

дитячу душу‖[3, 504].  
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Социокультурная середа дошкольного образовательного учереждения 

и ее влияние на художественно-эстетическое развитие 

ребенка дошкольного возраста  

Нина  Погрибняк 

г. Запорожье 

 

Аннотация: в статье раскрыта проблема создания социокультурной среды в 

ДОУ. 

 

Одним из важнейших факторов формирования и развития личности ребенка 

является окружающая среда. В образовательном учреждении - это среда, в 

которой ребенок живет, занимается, отдыхает, успешного развивается. Создание 

уютного и красивого интерьера в детском саду, а также  удобного для работы 

будет способствовать пробуждению эстетических чувств у ребенка дошкольного 

возраста.  

Предметно-пространственная среда имеет важное значение для 

формирования личности ребенка, его всестороннего развития, для создания 

эстетического и эмоционально-психологического комфорта в учреждении. 

Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она без слов и назиданий 

формирует представление о красоте, вкус, ценностные ориентации. Она 

непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, воздействуя на их эмоции, 

настроение, жизнедеятельность. На ребенка оказывает влияние любая среда, и это 

влияние может быть как положительным, так и отрицательным. 

Наука и практика все чаще обращают внимание на среду как поисковое 

«поле» ребенка, как способ установления взаимосвязи, диалога культуры и 

личности. В связи с этим возрастает активная роль педагогики в поиске путей 

совершенствования среды как условия формирования личности. 

B.C. Библер считал, что  среда, наполненная нравственно-эстетическими 

ценностями, дает способ жить и развиваться, создает мир как бы заново, в ней 

есть сила и действие. По мнению Л.П. Буева, Н.В. Гусева среда формирует 

отношение к базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта и 



приобретению качеств, необходимых для жизни. Ю.Г. Волков, B.C. Поликар 

представляя целостную социокультурную систему, считают, что среда  

способствует распространению новых культурных ценностей, стимулирует 

группповые интересы, усиливает взаимоотношения. 

Следует отметить, что Е.А. Флерина  уже в одной из первых своих работ 

«Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях» излагает 

концептуальные положения о создании оптимальной среды для развития 

личности дошкольника. Разрабатывая содержание развивающей среды, Е.А. 

Флерина определяет ее структурные компоненты: произведения изобразительного 

искусства, эстетические предметы быта, игрушки, изобразительные материалы и 

т.д. Она также подчеркивает большую роль среды вне учреждения для 

художественного развития ребенка, которая обеспечивает ему полноценное 

восприятие материального мира. 

Е.А. Флерина впервые связывает развивающую среду не только с мате-

риальным ее оснащением, но и с эстетическим общением детей с педагогом и 

другими детьми на основе искусства, результатов творчества. Она также 

сформулировала требования к развивающей среде, которые актуальны и в 

настоящее время: динамичность, разнообразие, богатство, соответствие 

интересам, запросам и потребностям ребенка, учет детского опыта и «текущей 

жизни». Она разработала методические рекомендации для воспитателей к 

использованию среды в развитии и воспитании творческой активности ребенка. 

Так, по ее мнению, элементы среды должны побуждать детей к 

экспериментированию, «исследовательской» работе, к коллективному творчеству. 

Э.Н. Гусинский замечает, что для создания новой модели образования 

необходимо создать достаточно разнообразную и богатую случайностями среду: 

«Самосознание личности не может быть выработано только изнутри, для его 

становления и развития необходимо взаимодействие со многими личностями, 

группами и подсистемами социума». В среде перед ребенком мир постоянно рас-

крывается новыми гранями, степенями свободы, которые он может освоить или 

отбросить. В среде, обладающей определенной структурой, ребенок отбирает 

значимые для него ситуации взаимодействия. 



Как замечает Э.Н. Гусинский, «...значимые соприкосновения с миром 

культуры и создают уникальную фигуру первоначального образования как в его 

конкретном содержании, так и в направлениях и возможностях его последующего 

развития». Социокультурная среда одновременно развивает культуру и 

человеческую личность, где механизмом развития сущностных сил человека 

выступает материально-предметная форма культуры. 

По мнению А.Н. Леонтьева, среда - это, прежде всего, то, что создано 

человеком. «Это - .человеческое творчество, это культура».   

Среда должна  выступает не только условием творческого саморазвития 

личности ребенка, но и показателем профессионального творчества специалиста, 

так как конструирование ее требует от педагога фантазии и разнообразных 

способов ее создания. 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, СТ. Шацкий и другие, придавали 

среде особое значение как фактору, влияющему на личность. К.Д. Ушинский 

особо подчеркивал значимость среды, пропитанной народными традициями и 

культурой. А.И. Герцен подмечал двустороннюю взаимосвязь, взаимодействие - 

личность создается средой и событиями, но и события, осуществляемые лич-

ностями, носят на себе их печать. 

Социокультурная среда дошкольного образовательного учреждения 

является структурным элементом образовательного пространства и содержит 

потенциал для творческого саморазвития личности в период дошкольного 

возраста, актуализирует все сферы личности и природно стимулирует 

изобразительную деятельность.  

Создание социокультурной среды в дошкольном образовательном 

учреждении  должно обеспечить ребенку: 

- чувство психологической защищенности, доверия к миру, радости 

существования; 

- интелектуально-естетическое развитие;  

-  возможности самовыражения, саморазвития в изобразительной 

деятельности; 

- социальную адаптированность (гармонизация отношений из социумом). 



По нашому мнению структурная модель социокультурной среды может 

быть представлена двумя пластами: пространственно-предметным и духовно-

эмоциональным. 

Первый пласт - предметный, материализирован, а второй - духовный, 

личностный, оценочный, построен на диалоге, общении педагога с ребенком, 

ребенка с искусством и красотой. 

«Художественная часть» среды формируется наполнением ее 

произведениями искусства, изобразительными материалами и оборудованием для 

занятий художественной практикой. «Эстетическая часть» среды обеспечивает 

позицию педагога, его професионализмом и эстетической культурой, понимания 

красоты и форм ее существования,  компетентностю в области искусства и 

художественной деятельности, умением создать эмоциональный фон для 

развертывания  изобразительной деятельности. 

Основным заданием, которое стоит перед педагогом это моделирование 

социокультурного пространственно-предметного художественно-эстетической 

среды, которая даст возможность ребенку развивать творческие способности, 

познавать способы образного восоздания мира и языка искусства, реализовать 

познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в 

свободном выборе. 

Предметно-пространственная среда должна стать «творческой ареной» на 

которой ребенок может преодолеть неуверенность, нерешительность и зажеться 

искрой творчества. 

В дошкольном образовательном учреждении можна создать «галерею 

искусств», «мастерскую народных ремесел, «музей» и т. д. Организовать «уголки 

красоты», «райские уголки», «кукольный дом». Фантазия, творчество и 

профессионализм педагогов детского сада есть основой для счастья, успешности, 

доверия и творчества детей. 

Следует отметить, что социокультурная среда позволяет ребенку 

самостоятельно принимать образ (художника музыканта, поэта), разворачивать  

художественно-творческий процесс (рисование, музыкальная и словесная  



импровизации) как составляющую часть коллективного события (игрового,  

досугового, праздничного и т.п.). 

Р. Чумичева утвердждает, что эффект социокультурной среды зависит не 

столько от условий, сколько в большей мере от характера общения педагога с ре-

бенком, от ситуаций, заданий, способов, стимулирующих общее и со-

циокультурное развитие дошкольника, его творческое мышление, са-

мостоятельность. 

 В созданной художественно-эстетической среде во время 

изобразительной деятельности разворачивается поетапный процесс комплексного 

развития личности, который предполагает: формирование и развитие способности 

художественного мироощущения;  введение в мирискусства и художественной 

практики, приобщения к диалогу с произведениями искусства, с художником, 

материалами; природного самовиражения в изобразительной деятельности.  

Организация среды дошкольного образовательного учреждения должна 

соответствовать принципам, а именно: культуросообразности,  поликультурности, 

полихудожественности, природоцелесообразности, стабильности- динамичности, 

проблемности, доверия, диалога и т.д. 

Следует отметить, что создание социокультурной среды зависит не всегда 

от условий, а в большей мере от умения  общатся педагога с ребенком, от 

ситуаций, от творческих заданий, средств, способов, стимулирующих общее и со-

циокультурное развитие дошкольника, его творческое мышление, са-

мостоятельность. 
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Анотація: у статті автором визначені  та охарактеризовані фактори, які 

впливають на формування світоглядних уявлень дітей старшого дошкільного 

віку. 

 

Період дошкільного дитинства розглядається науковцями як етап 

первинного становлення особистості  та важлива стадія соціалізації. Дослідники  

цього процесу констатують, що  сучасна соціальна реальність має складний 

характер та базується на протиріччях. Психологи і соціологи виокремлюють цілу 

низку факторів, які зумовлюють соціалізацію особистості в умовах сьогодення. 

Серед них найбільший вплив  на дітей дошкільного віку мають сім‘я, однолітки, 

вихователь, дитяча група  дошкільного закладу, дитяча субкультура, засоби 

масової інформації. Вони сприяють формуванню світоглядних уявлень дитини як 

основи майбутнього повноцінного світогляду.  

Сім‘я – перший соціальний інститут, який дає дитині знання про складний 

світ суспільних відносин. У ньому вона отримує перші уявлення про родинні 

зв‘язки, найближче оточення, державу та політику. Як правило ці уявлення 

емоційно забарвлені та опосередковані особливостями сприйняття  сучасного 

світу дорослими. 

Однак, через швидкі зміни в суспільстві сьогодні спостерігається ситуація, 

коли батьки часто ще самі не оволоділи тими формами мислення, зразками 

поведінки, нормами і цінностями, що відповідають вимогам  нового часу, і, отже, 

не можуть передати дітям власний досвід адаптації до сучасних реалій. До 

означених проблем соціологи додають появу таких негативних факторів, як 

девальвація сімейних та моральних цінностей, надмірний прагматизм та 

індивідуалізм, низька політична культура та політична апатія батьків тощо. [1, 20] 



Не зважаючи на це вплив дорослого на дитину залишається основним 

фактором її становлення та розвитку.  Як підкреслює А.Петровський, розвиток 

особистості дитини дошкільного віку визначається діяльнісно-опосередкованим 

типом взаємовідносин, які складаються у нього з найбільш референтними для 

нього особами – перш за все з батьками та вихователями дитячого садка. За 

висновками М. Зінов'євої  основною передумовою світогляду, що визначає його 

специфіку в дошкільному віці, є бажаний образ «світодії» дитини. Він формується 

в процесі спільної діяльності з дорослим та власної діяльності дитини, в якій ті чи 

інші окремі характеристики «світодії» підтверджуються, закріплюються та 

відображають у свідомості. В результаті у дитини складається бажаний образ 

«світодії».  Основним фактором, що суттєво  впливає на цей процес  автор називає 

стиль батьківського виховання. [5, 52 ] 

Проблема впливу особистості вихователя  на дитину як головного учасника 

педагогічного процесу розглядається в ряді досліджень. Зокрема за їх 

результатами виявлено прагнення дитини до позитивного емоційного контакту з 

вихователем, отримання схвальної оцінки своїх дій від нього; залежність 

самооцінки дитини від ставлення до неї вихователя. Цікавим у цьому контексті є 

дослідження А.Ніколаєвої. Аналіз експериментальних результатів засвідчив, що 

для дітей вихователь дитячого садка – це людина, яка втілює в себе всю сутність 

поняття «дорослий». Усі прояви особистості вихователя діти сприймають за 

зразок для наслідування, а емоційно-оцінне ставлення вихователя виступає 

регулятором особистісного ставлення дитини до нього. Експеримент дослідниці 

показав, що індивідуальні особливості вихователя своєрідно переломлюються в 

свідомості дітей: вони менш активно і точно відтворюють позитивні прояви 

активності і перебільшують негативні. При цьому дитина не просто відображає 

вихователя, а й активно перебудовує зображуване. Цей феномен в психологічній 

літературі отримав назву ефекту «зміщення» і є вираженням певної особистісної 

позиції дошкільника, його ставлення до позитивного і негативного 

санкціонування дорослого. 



Виходячи з цього, складна природа взаємодії вихователя з дітьми 

передбачає врахування двох аспектів: функціонального та особистісного, в межах 

яких вихователь в очах дитини набуває  індивідуальної своєрідності. [2, 4-7  ]   

В умовах дошкільного навчального закладу саме на вихователя лягає 

відповідальність за організацію мікроклімату в дитячій групі, оскільки важливим 

фактором впливу на формування світоглядних уявлень дитини є її спілкування з 

однолітками на різних вікових етапах. Особливо суттєвим є характер взаємодії з 

іншими членами групи в дошкільному закладі.  

У взаємодії з групою відбувається усвідомлення себе як особистості, 

засвоюються норми і способи дій, у відповідності до них здійснюється корекція 

поведінки. Цей процес відбувається в межах специфічного явища - дитячої 

субкультури, яка посідає особливе місце у загальнолюдській культурі. Дослідники  

даного феномену (В.Абраменкова, Л.Варяниця, І.Кон, Н.Михайленко, 

Н.Короткова, В.Кудрявцев, С.Литвиненко, М.Осоріна І.Печенко та ін.) 

визначають його як особливу систему дитячих уявлень про світ, цінності, моделі 

поведінки та спілкування, що існує у полі загальної культури за власними 

специфічними і самобутніми законами. У широкому значенні під цим терміном 

розуміють все те, що створене дорослими для дітей і самими дітьми для себе.   

Науковці однозначно констатують, що  особливо негативний вплив на 

простір дитячої субкультури становить доросла культура, провідником якої є 

батьки та значущі дорослі [1, 94]  

Потужним фактором впливу на світоглядні уявлення дитини є засоби 

масової інформації.  Сьогодні психологи, педагоги, філософи з тривогою 

відзначають їх негативний вплив на формування і розвиток молодого покоління. 

Як соціальний інститут, ЗМІ впливають на особистість не лише за допомогою 

подачі певної інформації, але й пропонуючи певні зразки поведінки героїв книг, 

фільмів, телепередач. Аналіз теле-, радіо- та книгопродукції показує, що у цій 

сфері переважає продукція недостатньо високої якості.  

Особливе місце у повсякденній масовій культурі, в умовах соціокультурної 

трансформації сучасного суспільства, займає реклама, яка стає інформаційною 

складовою комунікативних процесів і виступає одним із показників розвитку 



суспільства. На думку психологів, реклама постійно виходить за межі суто 

комерційних інтересів і нав‘язує споживачам систему певних стандартів, 

життєвих цінностей, світоглядних ідей та уявлень. ЇЇ психологічний вплив (як і 

інших мультимедійних продуктів)  виявляється в процесах переробки 

інформаційних повідомлень: емоціях, думках, можливих рішеннях, які 

обумовлюють конкретні вчинки. (Н.Авдєєва та  Н.Фоміних )  

На думку психологів, з точки зору психологічного захисту діти ще не 

можуть протиставляти  побаченому у рекламі  власні  установки, погляди, 

моральні критерії. Підтвердженням цієї тези стали результати проведеного 

російськими психологами дослідження, спрямованого на з‘ясування особливостей 

сприйняття дітьми різних вікових груп телевізійної реклами та її вплив в 

подальшому  на поведінку. Порівняння відповідей батьків та дітей довело, що 

відповіді дітей не співпадають з очікуваннями батьків. Найменш адекватно  

оцінюють ставлення до реклами батьки дітей дошкільного віку. Більшість (55%) 

дали оцінки, які не співпадають з відповідями дітей.  

Психологи звертають увагу, що в процесі соціалізації дитина набуває 

сукупності звичок, переконань, бажань та соціальних потреб, кожна з яких 

відображає особливості сімейного та соціального середовища,  а не її внутрішні 

тенденції та установки.  Ці привнесені і привласнені елементи в силу свого 

генетичного зв‘язку з соціумом зберігають чутливість до зовнішніх випускаючих 

стимулів. У підсумку дослідження автори наголошують, що   таке посилення 

психологічного впливу на несформовану особистість, створення механізмів 

маніпулювання особистістю через нав‘язування стандартів, стереотипів, 

несправжніх потреб і бажань  вимагають чіткої системи етичних та юридичних 

норм та обмеження рекламної діяльності. [3, 5]    

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що основними факторами 

впливу на формування світоглядних уявлень дітей дошкільного віку є  сім‘я 

(батьки та найближчі родичі), дошкільний начальний заклад (вихователь та група 

дошкільного закладу), спілкування з однолітками та іншими дорослими, засоби 

масової інформації (телебачення, дитяча книга, комп‘ютер).   Аналіз психолого-

педагогічної літератури показав, що кожен з факторів отримав належне 



висвітлення у наукових дослідженнях. Це факт свідчить про  важливість 

зазначених факторів для становлення особистості в конкретному віковому 

періоді. Причому вплив всіх факторів опосередковується віковим та 

індивідуальними особливостями дитини цього віку, а також її власним досвідом, 

усвідомлення якого  визначається характером її спілкування з дорослими. 
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Особливості засвоєння складу як фонетичної одиниці мовлення  

в дошкільному віці 

 Лариса Попова  

м . Камянець-Подільський 

 

Анотація: у доповіді наголошується на необхідності  ознайомлення дошкільників 

зі складом як фонетичною одиницею мовлення,  виконання ними  аналітико-

синтетичних вправ, що сприяють кращому оволодінню навичкою поскладового 

читання. 

 

У повноцінному оволодінні підростаючим поколінням   рідною мовою 

важлива роль відводиться навчанню грамоти (формуванню в дітей умінь читати й 

писати рідною мовою), яке розпочинається з шестирічного віку.  

В останні роки помітне зміщення  процесу навчання грамоти в дошкільний 

період.  Базовою   програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Я  у Світі»  в 

старшому дошкільному віці передбачене навчання «елементів грамоти», до яких 

віднесено і склад як фонетичну одиницю мови. Зокрема п‘ятирічні діти повинні 

вміти визначати у слові склади,  вказувати кількість складів у слові й позначати їх 

на схемах. Однак у рекомендованій програмою  ієрархії «елементів грамоти» 

склад не виділяється як такий, що займає провідне місце в наступному оволодінні 

навичкою читання, й передує ознайомленню зі звуками, що, на наш погляд, є  

відхиленням від одного з основних принципів навчання грамоти українською 

мовою -  принципу складового читання, який вимагає вже на початковому етапі 

формування вміння читати орієнтуватися не на окремі букви, а на склад як 

основну одиницю читання, не допускати явищ побуквеного прочитання слів. 

 Запорукою успішного оволодіння поскладовим читанням  є усні 

вправляння у звуковому синтезі -  злитому вимовлянні голосного та приголосного 

звука, кількох звуків, слова.   Як свідчить досвід, основна увага в роботі 

вихователів приділяється лише  аналізу  мовленнєвого потоку, зокрема звуковому 

членуванню слів. 



Аналіз методичної літератури з навчання грамоти дітей дошкільного віку 

(Богуш А.М., Вашуленко М.С., Зрожевська А.Я., Котик Т.М., Крутій К.М., 

ПотоцькаТ.Ф. та ін.) підтверджує необхідність звернення  уваги вчених та 

вихователів –практиків до проблеми формування в дошкільників уявлення про 

склад. Здійснюване нами дослідження в цьому напрямку дало змогу зробити такі 

висновки: 

-  успішне засвоєння  дошкільниками складу можливе за умов урахування 

фізіологічних особливостей мовленнєвої діяльності дітей, здатності їх 

абстрагувати слово і предмет; дотримання дидактичних принципів навчання 

(науковості, доступності, наочності, систематичності й послідовності та ін.); 

- ефективним прийомом для усвідомлення звукового наповнення складу, а 

також для відчуття складу як артикуляційної одиниці, відпрацювання 

керованого дихання є спеціально складені тексти – чистомовки; 

- дошкільники та першокласники, з якими постійно проводяться 

артикуляційні складові вправи, значно швидше оволодівають складовим 

способом читання, що позбавляє їх труднощів у злиті букв, названих у методиці 

„муками синтезу‖; 

- дослідження дозволило простежити краще оволодіння  умінням читати 

дітьми експериментальних груп та  учнями експериментальних класів, їх вищий 

рівень мовленнєвого розвитку, грамотності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Педагогічний супровід правового виховання особистості в умовах НВК  

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» 

Надія Рогальська  

м. Умань 

 

Анотація: в статті визначається низка заходів для педагогічного супроводу 

правового виховання в умовах НВК 

 

В Україні проблема громадянського та правового виховання розробляється 

на державно-програмному, концептуальному та практичному рівнях. Так, 

державні документи, зокрема Конституція України, Закон України „Про 

громадянство України‖ визначають права і обов‘язки громадян України. 

„Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті‖ одним із 

пріоритетів розвитку освіти називає національне і громадянське виховання, яке 

має здійснюватися упродовж усього процесу навчання дітей та молоді. За 

означеним державним документом, в основу цих важливих напрямів виховання 

мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім‘ї і 

школи, наступності та спадкоємності поколінь. 

Відтак, педагоги-практики гостро потребують науково-методичного 

супроводу процесу правового виховання дітей, що передбачає визначення його 

основних напрямів, форм та методів й надання методичної допомоги вчителям, 

дошкільним педагогам у формуванні дитини як громадянина держави, 

гармонійно розвиненої, рівноправної, національно свідомої особистості. 

Насправді, великою мірою права і свободи дитини залежать від позиції 

учителя, дошкільного педагога, від їхніх громадянських якостей, 

національного характеру, патріотичної свідомості, громадянського світогляду, 

правової культури. Вивчення особливостей орієнтування вихователів Черкащини 

на утвердження прав і свобод дітей показало, що схвалюючи ідеї Конвенції 

прав дитини, у цілому, на практиці педагоги недостатньо володіють 

методикою правовиховної роботи як із дошкільниками, так і з батьками.  

 



Педагогам НВК прислужаться такі методи і засоби, як: 

 розгляд картин, що відображають знайомі для дітей життєві 

ситуації, демонструють настрій, стани, поведінку дітей у довкіллі (тривогу, 

хвилювання, страхи, фізичний біль, образу) і реакцію старших людей або 

однолітків на ці вияви самопочуття; 

 вправи-практикуми: Нащо дітям права? Які обов‘язки дітей? Чим 

відрізняються права дорослих і дітей? Що ти б робив, якби ви гралися у 

великій купі піску, а вона обвалилася і засипала хлопчика? 

 ігри-вправи на актуалізацію „Я‖: Хто у нас в групі 

найвідповідальніший (працелюбний, сміливий)? Кому можна доручити... ? 

 ігри-вправи, в яких дітям  пропонують  вирішити ситуації з  

певним морально-правовим змістом; 

 позитивна оцінка реальних проявів дітей, що відображає їхню 

громадянську спрямованість, чесність, гідність; 

 конкурси на найкраще побажання, конкурс подарунків рідному 

місту, конкурс хвальків, чародіїв; 

 дидактичні ігри: „Лото настроїв‖, „Підбери почуття‖, „Порівняй 

героїв казок‖; 

 морально-етичні бесіди: „Правила безпеки дітей‖, „Правила   гри у 

природі‖, „Правила праці у природі‖, „Правила  доброти‖, „Правила чесності‖. 

 читання художніх творів, зокрема народних казок, у яких 

змальовується певна ситуація, що втілює певний правовий зміст з наступним її 

обговоренням. 

НВК об‘єднує педагогічний процес дошкільного закладу та початкової 

школи, що дає можливість використати позитивний педагогічний потенціал 

різновіковості, об‘єднати в єдину виховну систему дітей, вихователів та 

вчителів, батьків, громадськість села чи міста. Така інтегрована система у 

більшій мірі дає можливість реалізувати зміст, завдання, принципи правового 

виховання дітей. Важливого значення у системі роботи НВК набувають 

історично-культурні, трудові, морально-етичні, природні цінності, які містить 

довкілля, свідома опора на прогресивні традиції народної педагогіки, спадщину 



видатних педагогів та сучасні концептуальні засади громадянського виховання в 

Україні. 

Сьогодні, у складний час девальвації духовних цінностей, втрати ідеалів, 

дефіциту патріотизму доцільно звернутися до педагогічних ідей і досвіду  

В.О. Сухомлинського, прислухатися до його мудрої поради: „Займіться 

перспективою становлення Людини – громадянина‖. 

 

Використана література: 

1.Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибр. твори: В 5-

ти. – К.: Рад. школа, 1997. – Т. 4. – 629 с. 

 

 

  



Організація процесу формування основ толерантності  

у дітей старшого дошкільного віку  

Неля Скрипник 

м. Умань 

 

Анотація: на засадах експерименту, проведеного автором в дитячому садку, 

пропонується низка заходів роботи з вихователями, вихованцями та батьками, 

виділяються етапи формування толерантності у дітей старшого дошкільного 

віку. 

 

Втілення в життя гуманістичних підходів до освітнього процесу нерозривно 

пов‘язано з вихованням толерантної особистості. Дошкільний вік вважається 

сенситивним для формування майбутньої особистості, а відтак і її морально-

етичних засад. Тому логічним буде починати формувати толерантність саме з 

цього віку. На констатувальному етапі дослідження ми переконалися у 

необхідності і важливості цієї роботи і тому протягом двох років впроваджували в 

роботу ряду дошкільних закладів розроблену нами методику формування основ 

толерантності дошкільників старшого віку. 

Формувальний етап експерименту розпочався з пропедевтичної роботи з 

педагогами. Ми сподівалися, що саме педагогічні колективи дошкільних закладів 

зможуть забезпечити ту основу, яка створить всі необхідні умови для реалізації 

основного завдання. Важливо було підвищити рівень їх професійної 

компетентності з досліджуваної проблеми, виробити навики толерантної взаємодії 

з колегами, батьками та вихованцями. Відповідно були заплановані і проведені 

інтерактивні види роботи: 

1. Теоретико-методичний семінар з теми „Психологія толерантності 

людських стосунків”; де педагогів ознайомили з історичним та теоретичним 

аспектом досліджуваної проблеми, а також із сучасними тенденціями розвитку 

її в освітньому просторі. 

2. Інтерактивна ділова гра „Спільний проект толерантного 

колективу”, де учасники ділилися своїм розумінням цього поняття, складали 



портрет толерантної людини, розв’язували педагогічні ситуації, виконували 

вправи-тренінги: „Вчимося розуміти та поважати інших”, „Згода, незгода, 

оцінка”, „Повітряні кулі”, „Стереотипні окуляри”, складали асоціативний ряд 

до слова „толерантність”, визначали сформованість власних толерантних 

якостей.  

3. Методологічний семінар з теми: „Створення толерантного 

середовища в дошкільному закладі“, у ході якого вихователів контрольних груп 

ознайомили з основним змістом, завданнями і методикою експериментальної 

роботи, визначено напрями роботи (з батьками та вихованцями) та 

рекомендації, щодо планування та використання специфічних методів і прийомів 

означеної роботи.  

4. Навчально-методичні тренінги для педагогів з тем: „Вчимося 

толерантності”, „Методи та прийоми виховання толерантності у дітей“, 

мета яких була ознайомити учасників із способами толерантної взаємодії, 

формувати навички безумовного прийняття вихованців, навчити прийомам 

активного та ефективного слухання, вправляти у безконфліктних 

взаємостосунках [4]. 

По закінченню роботи цілком логічно було зроблено висновок, що 

ефективність процесу виховання не можливий без залучення до нього батьків 

вихованців. Тому наступним завданням формувального етапу була 

просвітницько-ознайомча співпраця із родинами дошкільнят. Ця діяльності 

передбачала педагогічну просвіту та її реалізацію у різних формах, які мали певну 

системність та послідовність і проходила за такими основними напрямами: 

1. Розширити обізнаність батьків про поняття і характеристики 

„толерантності” та налагодження конструктивної співпраця їх із педагогічним 

колективом дошкільного закладу з даного питання. Для цього проводилися 

консультації, ознайомлення зі спеціальною літературою, круглі столи, 

батьківські збори, святкування Міжнародного дня толерантності. 

2. Сформувати усвідомлення важливості виховання даної якості у себе 

та у дітей, розвиток толерантного ставлення до оточуючих. Серед методів і 

форм роботи з цього приводу ми використовували індивідуальні бесіди, 



консультацій, педагогічні лекторії, серія ділових ігор-занять, тренінги у рамках 

організації роботи “школи молодих батьків”, проведення відкритих вечорів, днів 

відкритих дверей, участь у благодійних акціях, виготовлення інформаційних 

стендів. 

3. Ознайомлення батьків з методами налагодження толерантних 

стосунків з дітьми. Для вирішення цього завдання ми організували батькам 

тренінг із вправляння побудови різних способів компромісного та терпимого 

рішення життєвих ситуацій, ознайомили з прийомами активного і ефективного 

слухання, з методами заохочення та допустимого покарання. [4]. 

Наступний і основний етап формувального експерименту був спрямований 

на роботу зі старшими дошкільниками. На основі Базової програми розвитку 

дитини „Я у світі‖[2], програми виховання толерантності та основ культури миру 

в дошкільників В. Ашикова [1], програми «Моє довкілля» А. Богуш [3] було 

підібрано ефективні методи, прийоми та форми роботи з дошкільниками.  

Методика формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку 

була умовно поділена на три етапи: 

І – етап накопичення елементарних морально-етичних знань та уявлень про 

толерантність і важливості даної якості у стосунках людей, усвідомлення  

розмаїтості людського суспільства та необхідності його мирного співіснування.  

ІІ – розвиток емоційно-чуттєвого досвіду та системи ціннісних орієнтирів 

дитини, здатності до емпатії, терпимого та справедливого ставлення до інших.   

ІІІ – етап формування навиків толерантних стосунків дітей з навколишніми 

на основі конструктивної і доброзичливої взаємодії. 

Для ефективного і якісного досягнення мети ми використовували різні 

методи: соціально-перцептивні, ситуаційні, імпровізаційні, моделювальні, 

експресивні, модифікували інтегровані заняття, ігрові технології, проблемні 

ситуації, логічні завдання, вправи, зміст яких відображав поставлені завдання на 

кожному етапі формувального експерименту.  

Кожен із визначених етапів, як частина цілого, відносно самостійний, і в той 

же час, взаємопов‘язаний з іншими, має свій зміст, завдання, методи і форми 

виховної роботи.  
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Игрушка как отражение культуры нации в воспитании детей  

Наталья Старжинская  

г. Минск 

 

Аннотация:  в статье представлена характеристика белорусской народной 

игрушки как носителя народных традиций и раскрыто ее влияние на 

формирование личности ребенка 

 

Воспитание подрастающего поколения не может осуществляться вне 

традиционной культуры определенной нации. Этническая история, историческое 

наследие и культура предков выступают базовыми ценностями для развития 

личности и социальных групп.  

Как показал в своем исследовании  нидерландский историк культуры Й. 

Хейзинга, естественным и органическим элементом человеческой культуры, 

участвующим в созидании, воспроизводстве, освоении и опредмечивании 

социального опыта предшествующих эпох и поколений, является игра. Вне 

зависимости от типа культуры она остается одним из важных видов деятельности 

личности, «второй реальностью», включаясь в которую ребенок интериоризирует 

социокультурный опыт предшествующих поколений, осваивает нормы и 

ценности культуры этноса [10] .  

Исходя из сегодняшнего понимания культуры как  совокупного (родового) 

творческого опыта, исторически заданного «универсума кристаллизованных, 

опредмеченных творческих возможностей людей», она (культура) она не может 

быть прямо и однозначно передана ребенку. Освоение творческого потенциала 

культуры предполагает ее творческое преобразование [4]. Таким образом, 

осваивая игру как часть культуры народа, ребенок осваивает и обогащает игровую 

культуру нации, традиционные и новые, вновь зарождающиеся формы игрового 

поведения.  

Неотъемлемым атрибутом игры является игрушка, которую называют   

«зеркалом культуры». Игрушка представляет собой одну из фундаментальных 

универсалий человеческого бытия, поскольку служит для передачи в особой 



«свернутой форме» ценностей культуры и опыта поколений, значения и 

состояния современной цивилизации [9]. 

Игрушка как часть детской игровой реальности является незаменимым 

средством инкультурации - процесса освоения человеком основных черт и 

содержания культуры своего общества, менталитета, культурных образцов и 

стереотипов в поведении и мышлении.   Как пишет В.В. Абраменкова, игрушка 

для ребенка – не просто забава, а духовное орудие, с помощью которого он 

осваивает огромный и сложный мир, постигает законы человеческих 

взаимоотношений и вечные истины [1]. Воспроизводя реальные и воображаемые 

вещи и образы, игрушка помогает ребенку исследовать и познавать  окружающий 

мир, формировать и реализовывать творческие способности, выражать свои 

чувства. 

В перечень критериев оценки игрушки исследователями, помимо 

медицинских, экологических, эстетических и др., включаются и такие критерии, 

согласно которым игрушка должна соответствовать требованиям креативности и 

культуросообразности, т.е. соответствовать культурным архетипам той страны, 

где проживает ребенок (Е.О. Смирнова и др.).  

Соответствовать культурным архетипам той или иной страны может только 

национальная игрушка, отражающая значения и состояние древней и 

современной культуры той или иной нации.  К национальной игрушке относится 

народная игрушка - доступнейшее эмоциональное средство народной педагогики.  

Народная игрушка – это древнейший вид народного искусства, выразитель 

национальной культуры. В игрушке народные мастера высказывают свое 

представление о мире, природе, людях. В ней не только аккумулирован опыт 

многих поколений людей, но и воплощены основные жизненные ценности того 

или иного народа, той или иной эпохи, передаваемые из поколения в поколение. 

Поэтому народная игрушка, являясь хранителем памяти народа, транслятором его 

исторических, культурных, религиозных традиций, выступает для ребенка 

инструментом познания всего богатства человеческой и национальной культуры.  

На значение народной игрушки в воспитании подрастающего поколения 

указывали многие известные педагоги (Е.А. Аркин, А.П. Усова, Е.А.  Флерина, 



А.С. Макаренко и др.), этнографы (А.К. Леонова, А.Ю. Лозка, Т. Церешкович и 

др.). Все исследователи сходятся во мнении, что народная игрушка, созданная по 

строгим канонам, выработанным столетиями, вместе с песнями, сказками, 

праздниками, с детства воспитывает вкус и чувство красоты, закладывает 

фундамент понимания связи со своим народом, с определенной частью земли – 

Родиной. 

К традиционной  белорусской народной игрушке относится глиняная 

игрушка. Она характеризуется скромностью декора, статичностью, точной 

очерченностью форм и образов [2; 3]. Согласно исследованиям М.С. Ржеуцкого, 

традиционными изображениями, сохранившимися до нашего времени, являются: 

кукла, лошадка, всадник, петушок (или птичка), утка, яйцо, медведь, баран  - вот 

почти весь диапазон  [6].  

Самыми распространенными являются игрушки-свистульки. Их образ 

обусловлен старинными мифологическими верованиями. Изображения 

статичные, с ножками и крутыми шеями, своеобразные «полукони-полуптицы». 

Эти изображения когда-то были связаны с календарными праздниками, 

посвященными началу земледельческих работ.  

Интересен внешний вид петушка. С петухом связаны сказки, песни, 

предания, обряды. Он считается сакральной птицей, способной отгонять злых 

духов. Изображения петуха встречаются и в народной вышивке. Еще в 30-гг. 

прошлого века к весне в Орше делали пряники в виде птиц.  

Еще один из популярных персонажей белорусской народной глиняной 

игрушки – баран. Он фигурирует не только в игрушке, но и в утилитарно-

декоративной керамике. К перечисленным образам необходимо присоединить 

медведя. Это характерный для народного творчества персонаж. Происхождение 

его в игрушке связано со временем тотемизма. В сказках он нередко выступает 

как полузверь, получеловек [7]. 

Отдельной группой выступают игрушки – изображения людей: кукла и 

всадник. Эта группа игрушек, по признанию исследователей, наиболее ощущает 

влияние времени, быта и вкуса, хотя их происхождение также связано с 



мифологией и земледелием [6]. Встречается в литературе и описание куклы-

десятиручки, которая помогала хозяйке справляться с домашними обязанностями. 

Значительную группу составляет глиняная игрушечная посуда. Маленькие 

горшочки, жбаночки, мисочки повторяют настоящую посуду, ее стилистические и 

художественные особенности. Некоторые мастера делали маленькие горшочки с 

отверстиями-свистками. Она заполнялись водой и давали переливистый звук.  

Кроме глины, белорусская народная игрушка изготавливалась из соломы, 

ткани,  лозы, дерева, теста. Каждая деталь старинной игрушки была символичной. 

Так, чем длиннее была коса у соломенной красавицы, тем более счастливая 

судьба должна была настигнуть ее владелицу. 

В целом же характерной чертой белорусской традиционной  игрушки 

является ее скромность, отсутствует вторичных подробностей, архаичность и 

простота выполнения.  

В наше время подобные игрушки являются скорее сувенирами, чем 

предметами  для игры.  Выполненные из традиционных материалов (глины, 

соломы и т.д.), они не отвечают такому критерию психолого-педагогической 

экспертизы, как прочность и долговечность. В дошкольном учреждении и семье 

целесообразнее использовать образы народной игрушки, выполненные из 

современных материалов.  

Но можно ли сегодня при построении развивающей среды с целью 

ознакомления детей с национальной культурой ограничиться использованием в 

работе только аутентичной игрушки? Традиционная народная игрушка не может 

удовлетворить запросы сегодняшних дошкольников, знакомых с яркими, 

разнообразными и интересными игрушками.  

Не случайно современные мастера не ограничиваются только 

перечисленными выше изображениями, они создают сказочных персонажей, 

экзотических животных и др. Их игрушки носят на себе отражение времени: 

куклы одеты «по моде», наблюдается тенденция к ярким краскам, что не 

характерно для традиционной белорусской игрушки.   

Разработка образов национальной игровой продукции является  целью 

изысканий группы ученых кафедры методик дошкольного образования БГПУ им. 



М. Танка.  На данном этапе образы национальной игровой продукции включают 

персонажей белорусских народных сказок. Например, Катигорошек – мальчик, 

голова которого выглядит как спелая горошина желтого цвета, волосы – как 

чубчик из тонких завитков гороха. Туловище также круглое. Одет в рубашку с 

белорусским орнаментом, щтаны желтого цвета, на ногах – светло-коричневые 

сапожки. Игрушка может быть сделана из пластмассы, выглядит как 

трансформер. Дети собирают ее по частям. 

Однако воспитательный процесс не будет полноценным без современной 

национальной игрушки, которая способствовала бы формированию национальной 

ментальности, национального «суверенитета личности» ребенка. Поэтому в 

дальнейшем предполагается разработка образов национальной игровой 

продукции, связанной с современными реалиями жизни белорусов. Игра с такими 

игрушками позволит моделировать знакомую детям социокультурную 

реальность,  осваивать национальный образ мира. 
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Інформаційні технології для дітей раннього і дошкільного віку 

Тетяна Науменко, Ірина Стеценко 

 м. Київ 

 

Анотація: у статті обґрунтовується необхідність грамотного використання 

інформаційних технологій і технічних засобів. Розглядається питання безпеки їх 

використання у роботі з дітьми раннього і дошкільного віку.  

 

Процес пізнання життя розпочинається із самого народження дитини. 

Стрижнем цього процесу є розумова діяльність, яка має складну структуру. Для 

нас важливим є положення про те, що зміст і форми організації розумової 

діяльності змінюються від віку дітей. Важливим для нас є також пріоритет 

збереження здоров‘я дітей. 

У наш стрімкий час ми спостерігаємо збільшення інформаційного потоку, 

що впливає на інтенсивність розумової діяльності. Комунікативні технології 

(радіо, телебачення, комп‘ютер, мобільні телефони тощо), із якими дитина 

стикається у домашніх умовах із перших днів свого життя, формують нове 

покоління. Сучасні діти швидше і легше освоюють техніку, ніж їх батьки. Але чи 

встигає людська природа за таким швидким технічним розвитком суспільства? І 

чи не покарає вона майбутнє населення Землі новими проблемами із здоров‘ям — 

фізичним, психічним, духовним? Науці відомо, що існує взаєзмов‘язок між 

зниженням духовності і катаклізмами у природі, між відмовою від моралі і 

психічними хворобами. 

Як тільки виникла потреба у використанні інформаційних технологій, на 

перший план виходить питання грамотного використання інформаційних 

технологій і технічних засобів, проблема безпеки. Адже не лише технічні 

засоби, а й інформація може стати небезпечною — недостовірна інформація 

сприяє паніці, неадекватному ставленні до подій, людина приймає неправильні 

рішення, нездатна контролювати ситуацію; неправильне ставлення до інформації 

може призвести навіть до комп‘ютерної залежності, психічних розладів тощо. 

Саме тому кожна людина має обов‘язково вміти перевіряти інформацію на 



достовірність, захищати, аналізувати і зберігати інформацію. Це все складові 

інформаційної грамотності. Отже, людина має бути здатною до критичного 

мислення. А грамотне використання інформації буде лише при наявності 

широкого кругозору.  

Тому, на наш погляд, необхідно з особливою обережністю ставитися до 

розумового розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Насамперед, ретельно 

продумувати використання новітніх інформаційних технологій з позиції дитячого 

здоров‘я, науково обґрунтовувати ознайомлення дошкільників із комп‘ютером , 

враховуючи їх вікові можливості та фізіолого-психологічні особливості розвитку. 

Розглядаючи, наприклад, розумовий розвиток дітей раннього віку ми 

дотримуємося таких позицій.  

По-перше, мислення дітей від 1 до 3 років має синкретичний характер. 

Дитина цього віку сприймає світ цілісно. У зв‘язку з цим, ми вважаємо, що і 

здоров‘я у дитини цього року можна зберегти, якщо піклуватися про його 

фізичний, психічний, духовний аспекти у їх єдності. У випадку занедбаності 

певного компоненту слід говорити про неповне здоров‘я малюка. 

По-друге, у дітей раннього віку особливо яскраво спостерігається 

взаємозв‘зок між розвитком мислення і розвитком мовлення. Це дає нам певний 

інструмент впливу на процес розумової діяльності. Зокрема, наші дослідження 

довели, що під час формування узагальнень у дітей другого і третього року життя 

не тільки розвивається їх мислення, а й активізується мовлення. Ми фіксували і 

зворотній ефект: активізація мовлення малят сприяла активізації мислительних 

процесів. 

По-третє, велику роль у розвитку діади «мовлення-мислення» відіграє 

позитивний емоційний фон. У нашому дослідженні ми використовували гру та 

музику як основні стимулятори і художні твори — як допоміжний. Це положення 

підтверджується багаточисленними дослідженнями, які довели перевагу 

емоційної сфери у розвитку дітей раннього віку. Висока емоційність малят 

потребує особливої уваги до організації їх пізнавальної діяльності.  

Діти після трьох років уже мають певний словниковий багаж, досвід у 

спілкуванні (невербальному та вербальному), більш розвинені мислительні 



процеси та уяву. У них краща пам‘ять та увага. Безумовно, рівень розвитку 

психічних процесів залежить від попереднього розвитку. Якщо з дитиною 

активно й цілеспрямовано займались у ранньому віці, структурували її 

пізнавальну діяльність відповідно до її індивідуальних особливостей і вікових 

можливостей, активізували її мислення і мовлення — в такому випадку дитина 

знаходитиметься на достойному рівні розумового розвитку. Але цього замало для 

подальшого прогресу. Слід достатньо уваги приділяти її фізичному розвитку, не 

забуваючи про те, що закладається основа фізичного здоров‘я. 

Велике значення має і піклування дорослих про духовне здоров‘я дитини. У 

ранньому віці його можна розглядати у контексті виховання душі. Кому потрібні 

вундеркінди без душі? Ні собі, ані суспільству. Емоційність дитини сприяє 

вихованню у неї моральних якостей: доброго ставлення до дорослих і дітей, 

стриманості, ввічливості, організованості, совестливості. Це — сенситивний 

період розвитку душевних якостей. А коли дорослий із добром і любов‘ю вводить 

дитину у світ пізнання, у світ інформації, тоді й знання засвоюються на все життя. 

Такий комплексний підхід допомагає дорослим підготувати дитину до 

сприйняття інтенсивного потоку інформації у дошкільному та шкільному віці. 

Зокрема, діти дошкільного віку цікавляться комунікативними технологіями, 

маючи змогу ознайомитися з технікою як в дошкільному закладі, так і вдома.  

В. О. Сухомлинський наголошував, що дитина мислить образами, фарбами, 

звуками. Вона активно пізнає навколишній світ, у неї виникає чимало запитань. З 

точки зору Д. Б. Ельконіна, вивчення дитячих запитань показує, що їхня думка 

спрямована на диференціацію й узагальнення предметів і явищ навколишнього 

світу. Розрізнення живого і неживого, добра і зла, минулого і теперішнього тощо є 

основою для проникнення дитини у сущність різних сфер життя. На основі цього 

виникають перші узагальнення уявлень про світ, контури майбутнього світогляду. 

Наочно-образне мислення, пов‘язане з уявленням ситуацій та зміненням їх, 

домінує у старшому дошкільному віці. Воно здійснюється на основі перетворення 

образів-сприйняття в образи-уявлення, подальшої зміни, перетворення і 

узагальнення предметного змісту уявлень, що формують відображення реальності 

в образно-концептуальній формі. 



Важливою особливістю наочно-образного мислення є встановлення 

незвичних, «неймовірних» поєднань предметів і їх властивостей, людина не лише 

споглядає і пізнає, але й може змінити навколишній світ, створювати нові 

предмети чи винаходити дивовижні способи їх використання, тому психологи 

зазначають що саме цей вид мислення тісно пов‘язано з творчою уявою. Складні 

образи та уявлення передають і відображують теоретичні, суттєві властивості та 

відношення об‘єктивної реальності. 

На основі наочно-образного мислення виникає можливість вирішувати 

завдання «подумки»: образи, якими користується дитина, набувають 

узагальненого характеру. Тобто дитина виділяє лише ті особливості предмета, які 

є суттєвими для вирішення певного завдання, у свідомості дитини виникають 

схеми і моделі. Особливо яскраво модельно-образні форми мислення 

розвиваються і виявляються під час малювання, конструювання та інших 

продуктивних видів діяльності. 

Педагоги та батьки забувають, що наочно-образне мислення є основою 

логічного мислення, пов‘язаного з використанням і перетворенням понять, і 

засвоєння дошкільниками узагальнених знань; тісно пов‘язане з розв‘язком 

мисленнєвих задач та з практичним мисленням; дозволяє відтворити всі фактичні 

характеристики об‘єкту, встановити незвичні поєднання предметів і їх 

властивостей; образ збагачує інтелект (Ж. Піаже, Л. С. Виготський, 

С.Л.Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, М. М. Поддьяков та ін.). 

Діти опановують технології отримання нових знань — перш за все 

дослідження. Вже у дитячому садку дітей необхідно навчати досліджувати, а не 

просто експериментувати. Дитяче дослідження передбачає постановку проблеми, 

висування гіпотези, її перевірку (експеримент) та аналіз результатів. Крім того 

дослідницька діяльність потребує корегування поведінки у залежності від 

результатів експериментування та теоретичних узагальнень. 

Але необхідно подбати, щоб отримані знання діти у майбутньому 

використали на добрі справи: дбати і про те, щоб їхні розробки допомагали 

людям, а не вбивали й не руйнували природу. Для цього вже у дитячих садках, ми 

маємо не тільки надавати дітям необхідні знання, навчати їх технологіям 



отримання нових знань, а й виховувати дітей доброзичливими, чуйними, 

привітними, розповідати про довкілля і обережне, гуманне ставлення до нього. 

Вже змалку ми маємо виховувати початки культури мислення, культури діалогу, 

культури аргументації, культури користування технікою і засобами зв‘язку тощо. 

Технічні засоби не об‘єкти вивчення дошкільника (та й учня початкових 

класів), а помічники у пізнанні навколишнього світу. І використовувати їх краще 

або коли це набагато пришвидшує і полегшує доступ до інформації, або коли 

іншими способами інформацію отримати взагалі неможливо. А паралельно з 

таким використанням технічних засобів дошкільник буде і вивчати їх, але лише у 

тому обсягу, який потрібен йому саме зараз для вирішення задач. 

Діти навчаються орієнтуватися у інформаційному просторі: вчаться 

розбиратися, яка саме інформація їм потрібна, швидко знаходити її, оцінювати її 

достовірність, самостійно аналізують інформацію і використовують, в тому числі 

і для отримання нових знань. Діти навчаються наводити власні приклади джерел 

інформації, розуміють навіщо вона існує, як вона допомагатиме вирішувати 

проблеми. Малюки оволодівають основами піктографічної «грамотності» — вони 

вчаться придумувати і використовувати знаки і малюнки для занотовування 

власних думок. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Формування у дітей старшого дошкільного віку почуття успішності в 

процесі малювання нетрадиційними техніками 

 Галина Сухорукова  

м. Київ 

 

Анотація: в статті визначено поняття успішності дітей дошкільного віку та 

показники його сформованості. 

 

Поняття успішності, успіху є досить актуальними в наш час. Людині дуже 

важливо бути успішною в реалізації своїх життєвих планів, в досягненні 

значущих для неї цілей. В сьогоденні успіх сприймається як одна із 

найпривабливіших сторін життя, що забезпечує людині наявність бажаної, добре 

оплачуваної роботи, фінансової свободи, самоповаги, міцного здоров я, емоційно 

стабільної сім ї. 

Базовий компонент дошкільної освіти у сфері «Я сам» визначає, що почуття 

успішності є важливою умовою забезпечення різнобічного та гармонійного 

розвитку дитини дошкільного віку і виступає в єдності таких складових: ціннісне 

ставлення дитини до себе, відчуття своєї повноцінності, самоповаги, своєї 

значущості для інших людей. Означені в документі завдання формування у 

дошкільників адекватної самооцінки, домагання визнання також є основою для 

формування почуття успішності в процесі навчання і виховання, передумовою 

становлення успіху в майбутньому.  

Спеціальні дослідження про значення успіху в житті людини та 

закономірності його формування (П. Горєв) доводять, що саме дошкільний вік є 

найважливішим періодом для становлення у людини тих якостей, які лежать в 

основі успіху в подальшому навчанні і всій майбутній діяльності взагалі. 

Успіх пов язаний із соціальною природою людини. В її розвитку 

взаємодіють дві взаємопов язані життєві сторони: «включеність» в соціум і 

«відособлення» від нього, тобто злиття із спільнотою, бажання бути єдиною з 

нею, але в той же час виділитися, бути поміченим в своїх досягненнях, визнаним. 



Категорії «успіх» і «почуття успішності» взаємопов язані. За 

характеристикою А.С.Бєлкіна успіх – єдине джерело внутрішніх сил дитини, що 

породжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися і досягнення 

значних результатів. Словники трактують успіх як позитивний наслідок роботи, 

справи, значні досягнення, увагу, перемогу,  виграш, як громадське визнання, 

схвалення чиїхось досягнень. 

Успішність – це характеристика стану особистості в процесі її будь-якої 

діяльності, лінія її поведінки, дії до моменту встановлення успіху. Отже, 

успішність є складовою успіху, процесом і водночас характеристикою стану 

особистості в діяльності, результатом якої і є успіх. 

Досягнення успіху – єдиний процес самореалізації особистості і її 

самоствердження в соціумі. Воно може здійснюватись в різних формах 

успіху(Г.А.Тульчинський): 

1. Результативний успіх, який приносить особистості соціальне 

визнання, популярність. 

2. Успіх – подолання труднощів у формі само подолання. 

3. Успіх – визнання з боку «значущих інших». 

4. Успіх – покликання, коли значущим є не результат, а сама діяльність, 

що приносить задоволення. 

На нашу думку в останній формі успіху найбільше потенційних 

можливостей для самореалізації особистості, творчої віддачі і отримання почуття 

успішності. 

Почуття успішності як складова успіху – багатовимірне поняття, його 

механізм включає ряд факторів, серед яких емоційна стабільність, позитивні 

взаємини, самопізнання і  самосвідомість, відчуття самореалізації, здоров я і 

енергія та інші. 

Особистісний розвиток є самий короткий і самий ефективний шлях до 

формування почуття успішності (С.Хохель), це постійна самодіяльність, що веде 

до вироблення нових якостей, необхідних для формування почуття успішності: 

впевненості у собі, ініціативи і лідерства, уяви, ентузіазму, самоконтролю, звички 



робити більше, ніж вимагають, терпимості, уміння враховувати уроки невдач, 

оптимізму. 

Сформованість почуття успішності у дітей дошкільного віку можна 

оцінювати за такими критеріями (А.Бєлкіна): 

1. Позитивний емоційний стан (задоволення від виконання завдання). 

2. Впевненість у собі (в свої діях під час виконання завдання). 

3. Уява (здатність бачити майбутній результат діяльності). 

4. Оцінка і самооцінка (здатність адекватно оцінювати результати своєї 

діяльності і позитивно сприймати оцінку з боку інших людей). 

5. Терпимість (здатність адекватно ставитись до невдач на шляху до 

досягнення цілей). 

6. Творчий підхід (здатність відхилятись від визначених норм, 

проявляти творчість для досягнення кращого результату). 

Дитяче малювання є засобом візуального образного віддзеркалення 

життєвих вражень. Спостереження процесу малювання засвідчують про особливі 

утруднення дітей у створенні зображень, коли вони не володіють навичками 

графічної та живописної письменності, якщо діти не можуть зобразити те, що їм 

хочеться, це викликає незадоволення собою, відмову від малювання взагалі. 

В сучасну практику дитячого малювання активно впроваджуються 

нетрадиційні техніки виконання малюнка. Порівняно із традиційними вони дають 

дітям можливість відійти від стереотипів, максимально вільно діяти в їх 

образотворчості. 

Нетрадиційні техніки малювання досить прості в технічному плані, діти 

легко їх засвоюють і отримують задоволення від результатів, що сприяє 

формуванню у них почуття успішності. Вони також дають великі можливості для 

експериментування, розвитку асоціативної і творчої уяви, пошуків нового, 

сміливих втілень на папері незвичайних фантазій, вражень, думок, а значить для 

творчої самореалізації особистості, розвитку творчості, впевненості в собі, що є 

складовими процесу формування почуття успішності. 

Особливість виражальних можливостей нетрадиційних технік малювання в 

тому, що нові спроби і помилки в них не призводять до нівелювання образів, а 



ведуть до пошуків нових цікавих зображень, що сприяє розвитку у дітей інтересу 

і почуття терпимості як складової почуття успішності. 

Експериментальне дослідження стану функціонування почуття успішності у 

дітей старшої групи показало, що найбільш сформованими в діяльності 

малювання виявились такі складові почуття успішності як позитивний емоційний 

стан і терпимість. Найменш сформованими виявились показники: оцінка і 

самооцінка, впевненість у собі, творчий підхід. 

Аналіз процесу формування почуття успішності у дітей в процесі 

малювання нетрадиційними техніками засвідчує, що функціонування показника 

творчих підхід багато в чому залежить від постановки теми і мети зображення, 

емоційного спрямування дітей на прояви самостійності, фантазування, пошуки і 

відкриття. Плідними в цьому плані виявились теми малюнків: «Мої фантазії» 

(техніка симетричного передрукування плями), «Чарівні думки»(малювання на 

зім ятому папері), «Нічне небо» (техніка гратаж), «Морський пейзаж» (малювання 

аквареллю на зволоженому папері). 

Для формування показників оцінки, самооцінки, впевненості дітей в своїх 

діях як складових успішності важливими виявились певні особливості 

спілкування педагога з дітьми на основі виконаних малюнків: 

- тон вихователя має бути доброзичливим, лагідним, що дасть 

змогу дитини відчути свою роботу бажаною і важливою; 

- оцінка вихователя має бути завжди позитивною з вкрапленням 

доброзичливої критики недоліків, щоб діти не почувались пригніченими, а 

могли з легкістю насолоджуватись результатами; 

- у звертаннях до дітей має бути якнайбільше підбадьорливих 

слів, що проектує їх діяльність на майбутній позитивний результат. 

 

 

 

 

 

  



Концептуальні підходи до створення інноваційного освітнього середовища 

Юрій Шапран 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Анотація: у статті розглядаються концептуальні підходи до створення 

інноваційного освітнього середовища, здійснюється порівняльний аналіз сутності 

понять «інноваційне освітнє середовище», «інноваційний освітній простір», 

виділяються найбільш поширені різновиди освітнього середовища в сучасній 

психолого-педагогічній літературі. 

 

Розвиток суспільства доводить, що сьогодні освіта є одним із визначних 

факторів розвитку цивілізації. Питання її змісту, якості та вдосконалення входять 

до числа першочергових проблем людства. 

Стрімкість наукового поступу людства, поглиблення його перетворюючого 

впливу на всі аспекти людської життєдіяльності та відповідне розширення 

освітніх завдань спонукають вчених до визначення концептуальної основи 

сучасного освітнього середовища. Реформування сучасної системи освіти 

потребує радикальних змін у професійній підготовці майбутнього вчителя, 

створення освітнього середовища орієнтованого на інтереси особистості та 

адекватного сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Окремі питання формування освітнього середовища  висвітлюються в 

дослідженнях Л.Буєва, Ю.Мануйлова, Л.Новикова, Н.Селиванова, 

В.Петровського, І.Якиманської, В.Ясвіна та ін.  

Проблеми створення освітнього простору розглядаються у працях  Є. 

Бачинської, С. Гершунського, В. Гинецінського, Б. Єльконіна, Б. Сєрікова, І. 

Фруміна та ін.  

Мета статті  - з‘ясувати концептуальні підходи та сутність понять  

«інноваційне освітнє середовище» та «інноваційний освітній простір». 

 Складний інтегративний характер сутності поняття «освітнє середовище» 

зумовлює обґрунтування  концептуальних підходів щодо його формування, а 

саме:  



– гуманістичний – відображає людиноцентриський підхід до розвитку 

сучасного соціального оточення, гармонізацію педагогічних і соціальних 

відносин, формування у майбутніх вчителів цілісної картини світу, духовної і  

педагогічної культури; 

– акмеологічний  – дозволяє обґрунтувати закономірності творчого 

розвитку учасників освітнього середовища; 

– системний – спрямований на удосконалення навчально-виховного 

процесу у вищій школі, встановлення зв‘язків між різними його компонентами та 

визначення освітнього середовища як цілісної системи, яка формує майбутнього 

фахівця; 

– інформаційний - забезпечує достатній рівень інформаційної культури 

майбутнього вчителя, сприяє підвищенню ефективності професійної підготовки 

педагогічних кадрів шляхом впровадження в практику роботи сучасних 

комп‘ютерних технологій; 

– інноваційний – сприяє створенню інноваційно-творчої атмосфери 

взаємодії між учасниками процесу підготовки, формування у студентів готовності 

до майбутньої професійної діяльності. 

Саме останній підхід визначає необхідність створення у процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя інноваційного освітнього 

середовища. 

Зупинимося на визначенні сутнісних ознак інноваційного освітнього 

середовища. У сучасній психолого-педагогічній літературі  сутнісні ознаки 

поняття „середовище‖ запропоновані К. Ясперс, В. Ясвін, С. Сергеєвим та інш. 

Набув поширення термін „освітнє середовище‖ (Є. Бондаревська, А. Лукіна, В. 

Веснін, І. Левицька, Л. Кепачевська, І. Улановська), зроблені намагання 

класифікувати освітні середовища та дати єдине визначення цієї дефініції.  Так, 

А.Каташов узагальнює різноманітні підходи до визначення поняття ―освітнє 

середовище навчального закладу‖ та розглядає його як сукупність духовно-

матеріальних умов функціонування закладу освіти, що забезпечують 

саморозвиток вільної і активної особистості, реалізацію творчого потенціалу 

дитини. Освітнє середовище, на думку цього автора, виступає функціональним і 



просторовим об‘єднанням суб‘єктів освіти, між якими встановлюються тісні 

різнопланові групові взаємозв'язки, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості [2,  8]. 

Особистість є одночасно і продуктом і творцем інноваційного середовища. 

Логічними є результати дослідження В.Ясвіна, який розуміє освітнє середовище 

як ―систему впливів і умов формування особистості за заданим взірцем, а також 

можливостей для її розвитку, що є в соціальному і просторово-предметному 

оточенні ‖ [5, 14]. Як зазначає В. Ясвін, тип освітнього середовища визначається 

умовами і можливостями середовища, що сприяють розвитку активності (або 

пасивності) дитини, її особистісної свободи (або залежності). Дослідник 

стверджує, що освітнє середовище не має чітко фіксованих меж. Останні 

визначаються самими суб‘єктами освітнього процесу (керівниками школи, 

педагогами, батьками, дітьми). ―Можна сказати, що кожен… визначає межі 

власного освітнього середовища‖ [5, 193].  

 Отже, у науковій літературі поняття ―освітнє середовище‖ розглядається, 

по-перше, у вимірах соціальної педагогіки як єдність дій навчальних закладів, 

сім'ї, позашкільних державних та громадських установ, інформаційно-

культурного середовища; по-друге, як сукупність матеріальних вимог у 

відповідності з педагогічними, ергономічними, санітарно-гігієнічними вимогами 

до навчально-виховного процесу; по-третє, як різноманітний, різнорівневий світ, 

який оточує людину, формує її уявлення про цей світ, ставлення до людей, 

довкілля, навколишньої дійсності. 

У педагогічній літературі близьким, але не синонімічним до поняття 

―освітнє середовище‖ виступає дефініція ―освітній простір‖. Дослідники цього 

питання (О. Леонова, О. Мариновська, А. Цимбалару, І. Шендрик та ін.) вказують 

на те, що середовище характеризується статичністю, формується у межах 

конкретного навчального закладу, а простір – динамічністю та відображає 

систему соціальних зв‘язків і стосунків у галузі освіти, характер взаємовідношень 

суспільства і соціальних інститутів, пов‘язаних із задоволенням освітніх потреб 

суспільства. Простір характеризується суб‘єктивним сприйняттям, є результатом 

конструктивної діяльності усіх суб‘єктів освітнього процесу. На дану якість 



освітнього простору вказує М. Кісіль, який виділяє два його виміри: об'єктивний і 

суб'єктивний. Вимір об'єктивний – це реально існуючі елементи сформованого 

освітнього простору, місцевого, загальнодержавного чи глобального, що 

представлені соціальними умовами, інформаційним та законодавчим 

забезпеченням, окремими освітніми системами з їх програмами та подіями. Вимір 

суб'єктивний – це ті елементи освітнього простору, що існують віртуально у 

свідомості людини, це простір ще нереалізованої норми, ідеалу, який виявляє 

зв'язок з реальним станом речей [3]. Автор наголошує, що суб'єктивний вимір 

освітнього простору визначається з точки зору її основного суб'єкта. Навчання у 

певному закладі освіти та можливість вибору іншого закладу чи країни навчання, 

вибір навчальної дисципліни; участь у тій чи іншій програмі обміну; можливість 

взяти участь у науковій конференції – ось лише деякі з елементів, що складають 

основу суб'єктивного виміру освітнього простору студента ВНЗ. 

Більшість дослідників означеної проблеми (Є. Бачинська, С. Гершунський, 

В. Гинецінський, Б. Єльконін, Б. Сєріков, І. Фрумін та ін.) під поняттям ―освітній 

простір‖ розуміють певну територію, яка пов‘язана з масштабними явищами у 

галузі освіти: як певна частина соціального простору, у межах якої здійснюється 

нормована освітня діяльність; як єдність, цілісне утворення в галузі освіти, яке 

має свої межі – світовий або європейський освітній простір, освітній простір 

регіону, школи, шкільного класу тощо. Так, Є. Бачинська, досліджуючи 

механізми формування інноваційного освітнього простору регіону, вважає  

доцільним розглядати його у двох площинах: як середовище, територію, в межах 

якої діють єдині узгоджені правила інноваційної діяльності, і як цілісну систему, 

результатом функціонування якої є новітні ідеї та оригінальні технології [1, 81].  

Порівняльний аналіз категорій ―освітній простір‖ і ―освітнє середовище‖ 

доводить, що співвідношення вказаних дефініцій може бути проінтерпретоване 

двояко. З погляду діалектичної методології вони співвідносяться одне з одним як 

форма (―освітній простір‖) і зміст (―освітнє середовище‖).  З позицій комплексно-

системного підходу, що розглядає освіту як динамічну систему, здатну до 

самоорганізації, з усіма її суттєвими системними характеристиками, ―освітнє 

середовище‖ виступає одним із наповнень ―освітнього простору‖, свідомо 



утворюваним суб‘єктами освіти. Освітній простір, у свою чергу, інтерпретується 

як інваріант соціокультурного простору суспільства. 

Розвиток досліджень у освітній галузі приводить до появи нових 

характеристик освітнього середовища, які відображають різні його аспекти, 

зокрема: педагогічне середовище, яке формується на засадах взаємодії всіх 

учасників навчально-виховного процесу; соціофізичне середовище, внутрішнє 

середовище освітньої системи; внутрішнє і зовнішнє середовище  навчального 

закладу; локальне освітнє середовище та макросередовище; телекомунікаційне 

навчальне середовище тощо.  У сучасній психолого-педагогічній літературі 

категорію „освітньо-виховне середовище‖ вивчають Л. Буєва, Ю. Мануйлов, Л. 

Новикова, Н. Селиванова, В. Петрівський, І. Якиманська, В. Ясвін та інші; 

сутність поняття „навчально-терапевтичне середовище‖ визначає Г. Любимова; 

„уклад життя школи‖  – О. Тубельський; „спосіб життя закладу освіти‖, „дух 

школи‖, „корпоративний дух школи‖, „організаційний клімат школи‖ – О. 

Гуменюк; „виховна система‖ – В. Докучаєва, Л. Новикова, С. Савченко, В. 

Селиванова та ін.; „творче освітнє середовище‖  – В. Ясвін; розвиваюче освітнє 

середовище – І. Фурман, Б. Ельконін, А. Валицька, „професійно-креативне 

навчально-виховне середовище‖ – З.Курлянд та ін. 

Тільки в умовах інноваційного середовища можливо сформувати вчителя-

дослідника та новатора. На пріоритет формування освітнього простору вказують 

всі сучасні законодавчі та нормативні документи, які регламентують здійснення 

інноваційної діяльності: Закони України «Про інноваційну діяльність» (від 

04.07.02 р. № 40- ІV), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» (від 16.01.03 р. № 433-ІV), накази Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності» (від 07.11.00 р. № 522), «Про затвердження Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (від 20.02.02 р. № 114), 

«Про затвердження Положення про здійснення моніторингу виконання 

інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних 

парків» (від 17.04.03 р. № 245) та інші.  



Н.Разіна розглядає поняття ―інноваційне освітнє середовище‖ як комплекс 

взаємопов‘язаних умов, які забезпечують освіту людини, формування особистості 

педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну компетентність [4]. 

Інновації є суттєвим діяльним елементом реалізації конкретних завдань системи 

освіти й виражаються в тенденціях накопичення і видозміни нововведень у 

навчально-виховному процесі. Інноваційне навчання як сучасна стратегія 

зорієнтоване на глибокі зміни в освіті. Більшість дослідників розуміють під 

інноваційним навчанням процес і результат такої навчальної діяльності, що 

стимулює інноваційні зміни в культурі та соціальному середовищі (К.Баханов, 

І.Дичківська, М.В.Кларін, О.Козлова, Л.Машкіна та ін.).  

Отже, інноваційне освітнє середовище необхідно розглядати як  природно 

чи штучно створюване соціокультурне оточення індивіда, яке включає 

різноманітні види умов, засобів і змісту освіти, здатних забезпечити 

впровадження інновацій, продуктивну діяльність та розвиток об‘єктів  навчально-

виховного процесу освітнього закладу. 
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Теоретичні підходи щодо формування картини світу 

 старших дошкільників  

Людмила Шелестова 

м. Київ 

 

 Анотація: автором теоретично обґрунтовано і розроблено методику 

ознайомлення старших дошкільників із навколишнім світом, яка сприяє 

формуванню у них цілісної картини світу. Одним із важливих  завдань дошкільної 

освіти є формування у дітей картини світу – образу природного, предметного, 

соціального довкілля та внутрішнього життя людини. Одним із способів 

вирішення цієї проблеми є збагачення змісту пізнавальної діяльності, 

використання відповідних методів навчання і виховання, спеціальна організація 

діяльності.  

 

Сучасна дошкільна освіта, яка орієнтується на особистість дитини, 

передбачає освоєння нею світу не як ізольованої від людини об‘єктивної 

реальності, а як взаємопов‘язаного та взаємозалежного, цілісного світу Природи, 

Культури, Людини та її внутрішнього світу. Цілісні уявлення про навколишній 

світ визначають можливість повноцінної орієнтації дитини у світі, його розуміння 

й взаємодії з ним. Уявлення про навколишній світ лежать в основі світорозуміння 

та світогляду. Тому їх можна віднести до ключових компетенцій дитини.  

До необхідності формування у дітей цілісних, системних уявлень про світ 

спонукають, з одного боку, філософські, психолого-педагогічні ідеї та знання, з 

іншого – сучасні вимоги педагогічної практики. Наукова та практична 

обмеженість однобічних, предметних знань стала очевидною. 

Ідея про необхідність пізнання дитиною світу в його цілісності не нова для 

педагогіки. Однак, вона лишається недостатньо реалізованою у педагогічній 

практиці. На вирішення цього завдання, а саме на формування цілісної картини 

дітей старшого дошкільного віку, й спрямоване дане дослідження.  

Все життя людини складається із безкінечних ситуацій та взаємодій зі 

світом, в яких людина здобуває власний досвід. Для успішної взаємодії із 



соціумом, і зі світом загалом, людині необхідно адекватно сприймати, розуміти, 

осмислювати й інтерпретувати життєві ситуації, з якими вона зустрічається.  

На думку Яссмана В.П [10, 7], процес взаємодії людини за світом 

складається із трьох компонентів: 1) сприйняття інформації про навколишній світ; 

2) відображення світу і себе у ньому, обробку інформації (поточної і тієї, що була 

отримана раніше), її систематизацію, аналіз, зберігання, смислоутворення, вибір 

форми поведінкової реакції, контроль за здійсненням діяльності тощо; 3) 

зовнішня активність (реагування) людини в певній життєвій ситуації. 

Головним компонентом є відображення світу, який розуміється як 

свідомість, що формується протягом усього життя людини і визначає характер 

сприйняття нею світу та поведінку в різних ситуаціях, виступає в якості призми, 

через яку людина дивиться на світ. 

В процесі пізнання світу результати пізнання відображуються у свідомості 

людини у формі уявлень, знань, умінь, навичок, особистісних смислів, цінностей, 

ставлень, типів поведінки й спілкування тощо. Сукупність перерахованих вище  

результатів пізнавальної діяльності людини утворює певну модель – картину світу 

[5].  

На основі існуючих у психологічній науці дефініцій приймемо за основу 

таке визначення поняття: картина світу - це цілісна, багаторівнева, впорядкована 

система уявлень особистості про світ (інших людей, про себе, про природу і 

культуру), цінностей та ставлень до світу, яка регулює життєдіяльність індивіда 

в певному культурному середовищі. 

Як вважає Ю.А. Аксьонова [1], картина світу включає як індивідуальні 

компоненти, так і універсальні, які поділяють усі члени певної соціальної групи 

або людства в цілому. 

Згідно з концепцією С. Смірнова [7], картина світу, як цілісне утворення 

пізнавальної сфери особистості, існує на трьох рівнях:  

● сенсорно-перцептивному (як чуттєва картина дійсності, умови діяльності); 

● інтелектуальному  (символічна репрезентація світу на рівні системи 

суспільно вироблених значень, предметів культури, норм, еталонів діяльності);   



● особистісному (забезпечення єдності пізнавальної та емоційно-потребової 

сфер, прогнозування важливих для людини подій, пов‘язаних із її потребами.)  

Картина світу, зазначає Д. Снянський [8], виконує дві важливі функції:  по 

перше, вона відображує дійсні зв‘язки людини зі світом, тобто виконує 

орієнтувальну функцію, будучи фундаментальною опорою людського існування; 

по-друге, зміни в суспільно-історичній практиці породжують зміни в 

інформаційному полі культури, однак у картині світу закріплюються лише ті 

зміни, які мають продуктивний характер, тобто можна говорити про адаптивну 

функцію картини світу. Ці дві функції тісно переплітаються між собою, 

створюючи певне поле культури. 

Картина світу як система уявлень не може  створюватися лише за рахунок 

безкінечного розширення знань. Швидше цілісність картини світу розуміється, з 

одного боку, як можливість бачити зв‘язки і залежності між об‘єктами та 

явищами навколишньої дійсності, з іншого як можливість бачити світ в різних 

його аспектах: і з позиції певних наукових фактів, і з позиції пізнання світу через 

образи, і з позиції пізнання світу через ставлення та відношення. 

Виходячи із вище викладеного, нами було теоретично обґрунтовано 

методику формування уявлень про навколишній світ і розроблено практичні 

матеріали, метою яких є ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

навколишнім світом і формування у них цілісної картини світу. 

Одним із головних засобів навчально-виховного впливу на дитину є зміст 

навчального матеріалу. Він добирається із певною навчально-виховною метою, 

в тому числі і з метою формування уявлень про навколишній світ, і ефективний, 

якщо відповідає певним загальнопедагогічним критеріям. Найголовнішими 

критеріями, на які ми спиралися, добираючи зміст, є: значущість для розвитку 

дитини; відповідність навчального змісту сучасному стану розвитку культури і 

суспільства в цілому; доступність (звільнення від занадто складного і 

другорядного матеріалу); відповідність віковим особливостям дітей. 

Окрім того, у доборі змісту пізнавальної діяльності старших дошкільників 

використовувався специфічний критерій, який безпосередньо пов‘язаний із 

формуванням у дошкільників цілісних уявлень про світ, а саме: забезпечення 



одиницями змісту можливостей для формування уявлень про чотири основні 

сфери життєдіяльності людини: Природа, Культура, власне Я, Інші люди 

Авторська методика формування картини світу старших дошкільників 

передбачає не лише удосконалення змісту пізнавальної діяльності старших 

дошкільників, а й підбір відповідних методів стимулювання та її організації у 

дітей цього віку. 

Зупинимось коротко на кожному із зазначених положень. 

1. Зміст пізнавальної діяльності: 

● Об‘єктом пізнання є всі чотири сфери життєдіяльності: Я, Інші люди, 

Природа, Культура.  

● Об‘єктом пізнання є не лише наукові факти про світ, а й чуттєві образи, 

які виникають в результаті художнього освоєння дійсності.  

● Об‘єктом пізнання є зв‘язки та залежності між об‘єктами світу. 

● Об‘єктом особливої уваги є щоденні спостереження дитини за 

навколишнім світом та колективне їх обговорення. 

● Зміст діяльності та форми роботи з дітьми базується на розумінні світу як 

розмаїтої, множинної, неоднозначної й динамічної системи, яка постійно зазнає 

змін і розвитку, а отже немає застиглого знання. 

2. Методи стимулювання пізнавальної діяльності: 

● Процес пізнання має організовуватися не лише як повідомлення наукових 

фактів, але й як систематичний досвід емоційно - оцінної,  художньо-естетичної,  

творчої, дослідної діяльності. 

● Важливо систематично актуалізувати уявлення кожної дитини про світ в 

процесі читання художньої літератури, слухання музичних творів, перегляду 

творів образотворчого мистецтва, перегляду мультфільмів та кіно. 

● Для попередження однозначності й стереотипності уявлень про світ 

необхідно забезпечити виявлення кожною дитиною власного індивідуального 

ставлення до світу та прийняття цього ставлення іншими, вирішення одного й 

того ж завдання різними способами. 

3. Організація пізнавальної діяльності: 



● Процес пізнання має значущим як для кожної дитини індивідуально, так і 

для колективу загалом. 

● В пізнанні чотирьох основних сфер життєдіяльності людини кожна 

дитина повинна мати можливість систематично моделювати, конструювати, 

експериментувати, здійснювати оцінювання, виконувати  творчі завдання. 

● Результати пізнавальної діяльності, моделювання, конструювання, 

експериментування, творчої діяльності систематично мають бути доступними для 

обговорення всіма учасниками навчально-виховного процесу. 

● Кожній дитині необхідно забезпечити можливість систематично 

тренуватися в уміннях розмірковувати про різні сфери життєдіяльності людини, 

оформляти свою думку в мовленні, об‘єднувати свої міркування в єдине ціле, 

висувати гіпотези на основі власного досвіду й аргументувати їх. 

Існує певний алгоритм в організації пізнавальної діяльності дітей під час 

ознайомлення із кожною темою, який орієнтований на формування цілісних 

уявлень дитини про навколишній світ.  

Обов‘язковими етапами діяльності старших дошкільнят є такі: 

1. Розвиток навичок спостерігати за світом у широкому сенсі слова, 

здатність помічати особливе, бачити суперечності й проблеми. 

В ході щоденних бесід вихователь з‘ясовує у дітей, що нового (цікавого) 

кожна дитина побачила сьогодні, що її  здивувало або вразило, над чим сьогодні 

розмірковувала, що зрозуміла, можливо? Окрім того, вихователь сам ділиться з 

дітьми своїми спостереженнями, думками, здивуваннями. 

У ході такої встановлюється зв‘язок між вихователем та дітьми, 

відбувається обмін пізнавальним досвідом дорослого і дитини, дитина постійно і 

систематично вправляється у навичках спостереження за світом та оформлення 

своїх думок у вербальних одиницях: реченнях та невеликих висловлюваннях. 

2. Розвиток навичок виділяти суттєві ознаки явищ та подій. 

У розвитку навичок виділяти суттєві ознаки явищ та подій виділяються три 

рівнозначних аспекти: 

● Розвиток уміння бачити зв‘язки і відношення між предметами і явищами 

дійсності. 



● Розвиток навичок порівнювати предмети й явища, помічати й 

відшукувати подібне й відмінне у предметах і явищах дійсності. 

● Розвиток навичок аналізувати й узагальнювати, групувати й 

класифікувати на основі виділення суттєвих ознак. 

Зупинимося детальніше на кожному із аспектів. 

Розвиток уміння бачити зв’язки і відношення між предметами і явищами 

дійсності. 

Традиційно, у педагогів існує установка, що він мудріший і більш обізнаний 

за дитину, а отже головне завдання – передати дитині певний багаж знань. Навіть 

у дитячому садочку педагоги прагнуть переказати дитині наукові факти, 

вважаючи, що чим більше вони розкажуть дитині і чим раніше, тим краще. Однак 

усе частіше як серед практиків, так і науковців звучить думка,  що дитину варто 

навчити мислити, оскільки саме по собі знання розрізнених і несистематизованих 

фактів мало що дає для цілісного сприйняття світу. Більше того, кількість знань 

невпинно зростає, тому недоречно прагнути передати абсолютно усі факти, теорії, 

поняття. У зв‘язку із цим актуальною проблемою сьогодення є формування у 

дитини навичок осмислення й обробки будь-якої інформації, а також вплітання її 

у власну систему уявлень про світ. Одним із способів вирішення цієї проблеми є 

формування у дитини навичок бачити зв‘язки та відношення між явищами та 

предметами навколишньої дійсності. 

Сформувати у дитини навички бачити зв‘язки та відношення між явищами 

та предметами навколишньої дійсності можна за допомогою проблемних 

запитань. Переважна більшість запитань, які традиційно використовуються 

вихователями у дошкільному закладі, носить репродуктивний характер, тобто 

діти лише відтворюють отримані (почуті) знання. Значно менше запитань 

проблемного характеру, які дозволять зрозуміти сутність предметів і явищ, 

потребують роздумів і міркувань. Часто завдання репродуктивного характеру 

взагалі не мають сенсу, оскільки дуже прості для дитини. 

Задумуючись над запитаннями і шукаючи відповідь на них, діти починають 

вникати в сутність явищ, вчаться виявляти внутрішні взаємозв‘язки  (ніби бачити 

те, що не лежить на поверхні), вчаться робити самостійні висновки, бачити 



причини і наслідки явищ, взаємозв‘язок усього з усім. Окрім того, діти вчаться 

відповідати на проблемні запитання, а також одночасно вчаться їх ставити. 

Серед основних проблемних запитань такі: що? хто? де? коли? як? який? 

чому? чи можливо? навіщо? з якою метою? Тому добре, якщо запитання для дітей 

починаються з цих слів. 

Уміння ставити запитання важливе не лише для дітей, а й для педагога. 

Якщо педагог сам навчиться правильно формулювати власні запитання, йому 

буде значно легше навчити цьому дітей. 

Оскільки мислення у дошкільників наочно-образне, доречно, щоб діти 

працювати з візуальними зображеннями якихось ситуацій. По мірі їхнього 

дорослішання можна поступово ускладнювати завдання, тобто вводити словесний 

опис ситуацій,  а пізніше просити їх спробувати уявити певну ситуацію. 

Розвиток навичок порівнювати предмети й явища, помічати й відшукувати 

подібне й відмінне у предметах і явищах дійсності. 

Порівняння допомагає створенню  яскравих і конкретних уявлень про світ; 

аргументованішим і усвідомленішим стане оцінне (ціннісне) ставлення до себе й 

до інших, до подій і явищ соціального світу, до природи й до культури. 

Порівнювати предмети і явища можна за контрастом (що відмінного?) та за 

подібністю (схожістю) (що схожого?). 

Розвиток навичок аналізувати й узагальнювати, групувати й 

класифікувати на основі виділення суттєвих ознак. 

Навички аналізу й узагальнення сприяють усвідомленому засвоєнню 

матеріалу, розвивають інтерес до нього. Окрім того, розвивається пізнавальна 

активність дитини, звісно, якщо ці завдання використовувати не як самоціль, а як 

близький і зрозумілий для дитини мотив (для гри, для занять тощо). 

3. Розвиток пізнавальної активності та навичок ставити запитання. 

Існує думка, що діти й так допитливі, тому не варто їх цьому вчити 

спеціально. Однак на заняттях діти, зазвичай, не ставлять запитань, оскільки існує 

стереотип, що запитання ставить педагог, а діти лише відповідають на них. Якщо 

лише педагог ставить запитання, він працює без зворотного зв‘язку, він не ставить 

дитину в ситуацію активної мислительної діяльності, вільні висловлювання дітей 



вважаються дисциплінарним порушенням. Як наслідок, у дітей швидко зникає 

інтерес до занять. 

Установка на жорстко регламентовану діяльність сковує думки дітей, 

ставить їх у позицію виконавців, а не активних учасників. Недооцінка 

самостійності і мислительних здібностей дошкільнят, страх порушити дисципліну 

негативно впливає на розвиток їхньої допитливості й інтересу до пізнання світу. 

Якщо вчити дітей ставити завдання систематично, вони звикнуть до цього 

виду діяльності і навчаться це робити. Педагогу варто позитивно оцінювати сам 

факт постановки дитиною запитання або вдалого його формулювання, що 

підвищує мотивацію дошкільнят до цього виду діяльності. 

4. Розвиток навичок пізнання світу через наочно-практичну діяльність  

Дитина старшого дошкільного віку, зазвичай, мислить конкретними 

категоріями, спираючись при цьому на наочні властивості та якості конкретних 

предметів та явищ. Будь-яку інформацію або завдання діти сприймають значно 

легше, якщо спираються на конкретні предмети або дії. Окрім того, 

запам‘ятовують дошкільнята не те, що є важливим з позиції навчальних завдань, а 

те, що справило на них найбільше враження: те, що можна зробити самому; те, що 

цікаво; те, що емоційно забарвлене, несподіване та нове. 

Тобто, особливості мислення дітей старшого дошкільного віку 

обумовлюють активне включення у навчально-виховний процес наочних моделей, 

схем, малюнків, проведення дослідів. Моделювання та конструювання, 

проведення різноманітних дослідів розвивають у дітей практичне мислення, 

спостережливість, увагу до деталей та уміння використовувати їх у конкретних 

ситуаціях, навички дослідження властивостей об‘єктів тощо. 

5. Розвиток уяви та навичок образного пізнання світу 

Загальновідомо, що людина не може думати без образів. Саме образи дають 

можливість людині орієнтуватися у власних діях, відображувати реальність у 

нових, незвичних, нетрадиційних зв‘язках та поєднаннях.  

Образи є основою уяви. Уява – це здатність уявляти будь-який реальний або 

нереальний об‘єкт, утримувати його у свідомості та оперувати ним подумки. Уява 

відіграє надзвичайно важливу роль у житті дітей загалом та дітей старшого 



дошкільного віку, зокрема. З одного боку, це політ фантазії, який викликає у дітей 

бурю емоцій, з іншого - це спосіб пізнання світу, який знімає часові та просторові 

обмеження. Завдяки уяві можна перенестися у минуле та майбутнє, уявити й 

створити те, чого поки що не  існує в реальній дійсності. Саме уява розширює 

можливості пізнання, ініціює пізнавальну активність дитини, стимулює її до 

творчості.  

Уява розвивається у грі, а потім переходить у інші види діяльності, як 

малювання, складання казок та віршів тощо.  

6. Розвиток навичок емоційно-ціннісного ставлення до світу. 

Не кожна доросла людина здатна визначитись у власних переживаннях та 

емоціях, а для дитини це завдання є значно складнішим.  Діти не завжди 

правильно розуміють навіть прості емоції, тим більше їм важко усвідомити й 

осмислити ті складні переживання, які з‘являються по мірі розширення їхніх 

зв‘язків із навколишнім світом. Тому одним із важливих завдань педагогів та 

батьків є допомога дитині у пізнанні складного світу людських емоцій, у 

переживанні певних емоційних станів, у їхньому поясненні та називанні. 

Накопичуючи певні переживання та емоції, дитина створить своєрідну «емоційну 

базу», яка допоможе їй орієнтуватися у власних почуттях та почуттях людей, які її 

оточують.  

Здатність відчувати красиве навколо – у житті, у природі, у мистецтві – 

значною мірою залежить від емоційних переживань, які закладено у дитинстві. 

Мабуть, провідну роль у цьому процесі посідає освіта, а основним підґрунтям для 

формування емоційної чутливості слугують  різні види мистецтва: література, 

кіно, театр, живопис. На думку Плутарха, розум – це не посуд, який треба 

заповнити, а полум‘я, яке необхідно розпалити. Саме мистецтво є тим 

універсальним засобом виховання й розвитку дитини, який дозволяє виховати 

творчу людину, яка може тонко відчувати, оригінально  й нестандартно мислити. 

Тому важливим є програвання дитиною різних рольових ситуацій, 

оцінювання власних вчинків та вчинків інших, ознайомлення з різними жанрами 

мистецтва різної тематики тощо. 

 



Важливим засобом виховання дітей та формування у них цілісних уявлень 

про світ є гра. Загальновідомо, що гра є особливим видом діяльності, який любить 

переважна більшість дітей, оскільки грати приємно і легко, кожен із учасників 

переживає приємні емоції від самого процесу гри й одночасно розвивається та 

тренується у якомусь виді діяльності.  

Гра дає можливість залучити дитину до світу культури та навчити 

різноманітним життєвим умінням, здійснювати м‘яку корекцію цінностей дитини 

(а отже, її поведінки в реальному житті), допомагати дитині у вирішенні її 

реальних повсякденних життєвих проблем, формувати товариські й людяні 

взаємини між дітьми у групі, подарувати дитині приємні моменти для 

проживання радості, задоволення, щастя у житті.  Окрім того, будь-яка гра 

містить елементи інших видів діяльності, отже створює можливості для 

отримання дитиною нового досвіду, а значить, її входження у світ озброєною і 

підготовленою.  

У порівнянні з іншими формами взаємодії дорослого й дитини гра має 

значні переваги й для вільного вияву власного «Я» дитини, оскільки передбачає 

незначну кількість правил, які неважко виконувати, а все інше – свобода, 

творчість, неповторність, несхожість на інших. У грі немає кращих і гірших, 

правильних і неправильних – тут просто відбувається спілкування рівних між 

собою дітей і дорослого. 

Окрім дидактичних ігор, з метою формування гармонійної картини світу 

старших дошкільників обов‘язковим є  використання соціально-психологічних 

ігор, змістом яких є ціннісні ставлення дітей до світу (вони їх проживають), 

уміння дітей взаємодіяти зі світом (вони виробляються й формуються), знання 

дітей про світ (вони здобуваються) [9].  Ціннісні ставлення – це основне у тріаді 

знання, уміння та навички, оскільки вони є відношенням дитини до найвищих 

цінностей життя, наявність яких у житті людини гарантує як саме життя, так і 

достойний його перебіг. Знання та вміння взаємодіяти зі світом  є лише засобом 

формування ціннісного ставлення до світу. 

На думку Н. Є. Щуркової [9], соціально-психологічна гра – це завжди 

життя, яке проживається тут і зараз. На відміну від традиційних ігор (в яких 



соціально-психологічне є лише певним фоном, на якому розгортається фабула 

гри), у педагогічних ігрових методиках соціально-психологічний зміст є об‘єктом 

уваги, осмислення, оперування, оцінювання, а фабула – це лише засіб, який 

допомагає ілюструвати будь-яке соціально-психологічне явище, яке потребує 

осмислення. 

Тому основне завдання соціально-психологічної гри – формування певного 

ціннісного ставлення до явищ та подій навколишньої дійсності. Це ставлення 

проживається кожним учасником гри, осмислюється кожним учасником гри, 

проеціюється у свідомості кожного учасника гри у формі адекватного способу 

життя. 

Хоча на перший погляд, пропоновані соціально-психологічні ігри прості й 

загальнодоступні, їх використання педагогом у практичній діяльності передбачає 

дотримання певних вимог. 

● Найперше завдання педагога – створення позитивної психологічної 

атмосфери у групі як необхідної умови проведення гри. Зрозуміло, що для 

виконання цього завдання педагогу доречно обрати відповідну манеру 

спілкування (голос, міміка, жести, темпоритм рухів тощо), а також використати 

спеціальній прийоми для розігріву групи дітей: привітне звертання до всіх дітей; 

вияв турботи про зручність перебування кожної дитини; індивідуальні запитання 

до кожної дитини тощо. 

● Залучення в гру і пояснення умов гри проходить одночасно, а потім дітей 

відразу запрошують до виконання певного завдання. 

● Кожна дитина має бути включена у діяльність, жодна дитина не може 

лишитися поза увагою педагога.  

● Оскільки кожна дитина повинна мати можливість висловити власну 

позицію і власну думку з приводу тієї чи іншої проблеми, вихователь має 

планувати так свою роботу, аби на це вистачило часу. 

● У грі кожна дитина має право на вільний вияв власного «Я», тому 

виключається авторитаризм у спілкуванні з дітьми 

● Якщо ми даємо можливість кожному вільно виявляти власне «Я», тоді хід 

гри важко передбачити, а отже вся запланована педагогом робота може зазнати 



певних змін і гра може піти зовсім іншим шляхом. Тобто, педагог має бути 

готовий до імпровізацій і не боятися їх. Головне, керувати розвитком сюжету і 

спрямовувати увагу дітей на сутність того, що відбувається. 

● Для проведення ігор з дошкільниками варто використовувати як 

спеціальні дидактичні матеріали (підбір малюнків, фото та відео сюжетів тощо), 

будь-які підручні матеріали, справжні речі та матеріали як наочність. 

● Важливо дотримуватися етики у взаєминах між учасниками гри, не 

допускаючи образ між дітьми. 

● Вихователю важливо бути уважним і чутливим до усіх форм 

висловлювань дітей та їхніх дій: звертання та прохання до інших, оцінювання дій 

та вчинків інших, оцінювання результатів діяльності інших, вдячність до інших 

тощо. 

Ігри за практичні завдання мають добиратися у такий спосіб, аби створити 

можливість для кожної дитини побачити один і той же об‘єкт під різними 

ракурсами: різних функцій об‘єкта; особистісної значущості об‘єкта для кожної 

дитини; сприйняття об‘єкту через художньо-естетичні образи тощо. 

Пропонована авторська методика, яка реалізована в інтегрованому курсі 

«Пізнаємо світ», сприяє формуванню у старших дошкільників цілісної картини 

світу на основі встановлення тісних зв‘язків між об‘єктами та явищами 

навколишньої дійсності; усвідомленню сутності морально-етичних норм та 

необхідності їх дотримання; розумінню себе як індивідуальності, своїх здібностей 

та можливостей; розумінню важливості здорового способу життя; баченню світу в 

його розмаїтості, багатозначності й динамічності. 
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Розвиток взаємодії молодших школярів з однолітками 

 в умовах виховного процесу  

Людмила Якименко 

м. Київ  

 

Анотація: в статті розкривається становлення дитячої взаємодії у молодшому 

дошкільному віці, умови та способи встановлення міжособистісних стосунків 

між дітьми, висвітлюються результати формування дитячої взаємодії у 

спільній діяльності. 

 

Сучасна система дошкільної освіти орієнтована на гуманістичний підхід до 

дитини як зростаючої особистості, яка потребує поваги й розуміння її інтересів і 

прав. На перший план висувається ідея забезпечення повноцінного проживання 

дитиною дошкільного періоду дитинства, коли вона відчуває себе не просто 

опікуваною, а й активним діячем, що постійно відкриває для себе щось нове, 

невідане, прилучаючись у такий спосіб до загальнолюдської культури. В цьому 

контексті освітня робота спрямовується на створення умов, що відкривають 

дитині можливість самостійно діяти,  оволодівати оточуючим світом. За такого 

підходу особливого значення набуває проблема взаємодії дошкільників з 

однолітками.  

Науковцями все частіше висловлюється думка про те, що в умовах 

розвивального підходу дитині недостатньо спілкуватися лише з дорослим (Р.Буре, 

О.Кравцова, Н.Михайленко, Н.Короткова, А.Рузська, О.Смірнова, О.Кононко, 

Ю.Приходько, Г.Цукерман та ін.). Для повноцінного пізнавального та соціального 

розвитку їй конче необхідні контакти з ровесниками. 

У науковій літературі широко представлені дослідження проблеми взаємодії 

та спілкування дітей між собою. Серед них – вивчення спілкування дитини з 

однолітками в рамках концепції комунікативної діяльності, розробленої 

М.Лісіною (З.Богуславська, Л.Галіузова, А Рузська, О.Смірнова та ін.) [5]. 

Відповідно до неї в життєвій практиці дитини має місце тісний зв'язок 

спілкування з усіма іншими видами діяльності та з її загальною життєдіяльністю. 



Особливість даного підходу – в акценті на змістових якісних характеристиках 

спілкування дитини з однолітками на різних вікових етапах. У цьому контексті 

спілкування розглядається як складна діяльність, що має свої структурні 

компоненти (потреби, мотиви, цілі, задачі тощо). 

Потреба в спілкуванні з однолітком виявляється в стремлінні дошкільника 

до самопізнання та самооцінки через порівняння себе з ровесником, як із рівним 

партнером. За даними Л.Галіузової, вже на третьому році життя в дитини починає 

формуватися потреба в спілкуванні з однолітком. Протягом дошкільного віку 

потреба в спілкуванні з однолітками зростає, і вже для старшого дошкільника 

одноліток стає більш привабливим партнером, аніж дорослий.  

Відмічено, що розвиток спілкування та його практична реалізація в процесі 

взаємодії дітей між собою здійснюється поетапно та залежить від організуючого 

впливу дорослого. Науковцями виділено три моделі спілкування дітей між собою, 

що проявляються протягом дошкільного дитинства. Це: емоційно-практична (2 – 

4 роки), ситуативно-ділова (4 – 6 років), позаситуативно-ділова (6 – 7 років). 

Отже, згідно концепції М.Лісіної, протягом дошкільного дитинства 

спілкування та взаємодія дітей з однолітками проходить ряд послідовних стадій, 

що ускладнюються. На кожному етапі відбувається якісне перетворення 

структури комунікативної діяльності. Суттєвим надбанням дошкільного віку, що 

виникає в процесі контактів дітей між собою, є утворення власного образу (образ 

- Я) та образу іншої людини. 

Інший важливий напрям досліджень, пов'язаний з вивченням 

міжособистісних стосунків дітей (Я.Коломинський, Т.Рєпіна, В.Котирло, 

Т.Сенько та ін.) [3]. В рамках даного підходу виокремлюються соціометричні 

дослідження, спрямовані на виявлення існуючих в дитячій групі переваг. 

Науковцями було встановлено, що між старшими дошкільниками вже існує 

доволі стійка й диференційована система міжособистісних стосунків. 

Має місце також низка близьких соціометричним дослідженням робіт, 

присвячених вивченню спілкування дітей в групі (Л.Артемова, Т.Рєпіна, А.Рояк, 

Р.Терещук та ін.) [6].  Взаємовідносини дошкільників розглядаються залежно від 

ступеню виявлення у взаємодії таких параметрів як частота, стійкість та 



тривалість у часі, інтенсивність спілкування, кількість дітей, об‘єднаних спільною 

діяльністю тощо. Результати досліджень довели, що з віком розширюється коло 

спілкування дошкільників з однолітками, збільшується його тривалість, 

інтенсивність, при цьому в реальній взаємодії виділяються популярні та 

непопулярні діти. 

Автори також відмічають, що організована дорослим спільна діяльність 

позитивно впливає на вибудовування відносин між дітлахами в групі. Разом з тим, 

самостійна регуляція взаємин дітей в природних життєвих умовах спостерігається 

далеко не завжди.  

Наступний, найбільш широко представлений підхід до проблеми взаємодії 

дітей один з одним пов'язаний з визначенням можливостей дошкільників до 

співробітництва в різних видах діяльності – в грі, розвивально-пізнавальній 

діяльності, в побуті, праці.    

Найбільш повно в психолого-педагогічній літературі представлена 

проблема організації ігрової взаємодії дітей дошкільного віку. Провідними 

вченими в царині дитячої психології Л.Виготським, О.Запорожцем, 

О.Леонтьєвим, Д.Ельконіним науково розроблена концепція соціально-історичної 

обумовленості гри, відповідно якій  гра розглядається як особливе культурне 

створіння, утворене людством у ході історичного розвитку [2]. Принагідно до 

дошкільного віку гра розцінюється як провідна діяльність, що визначає психічний 

розвиток дитини і за допомогою якої виникають основні новоутворення даного 

віку.  Специфіка дитячої гри проявляється в тому, що вона має замінний характер 

щодо діяльності дорослого й слугує засобом реалізації стремління дитини бути 

причетною до життя дорослих. Особливо підкреслюється, що для розвитку ігрової 

діяльності малюкові необхідні контакти з дорослими та іншими дітьми, в процесі 

яких він здобуває навики та досвід спільної гри. В іграх з однолітками діти 

спільно вчаться творчо та довільно управляти власною поведінкою, що, в свою 

чергу, є необхідною умовою будь-якої діяльності.  

Дослідженнями доведено, що спільна ігрова дія спостерігається вже у 

молодших дошкільнят, для котрих більш характерною є діадна взаємодія. 

Повноцінний розвиток дитячої гри можливий за умови засвоєння дітьми протягом 



всього дошкільного дитинства способів ігрової діяльності та взаємодії, які мають 

тенденцію поступово ускладнюватися. 

У дошкільній педагогіці особлива увага приділяється трудовій діяльності 

дітей, зокрема, її обопільному характеру (Р.Буре, Г.Годіна, Л.Куцакова та ін.) [6]. 

Перш за все підкреслюється своєрідність дитячої праці, що виявляється, з одного 

боку, в малій об‘єктивній значущості її продуктів, проте, з іншого – має 

суб‘єктивне значення для розвитку особистості дитини, вияву її волі та 

наполегливості. Аналіз концепцій трудового виховання дозволяє зробити 

висновок про можливість організації змістовної взаємодії  дітей в процесі спільної 

трудової діяльності. Традиційний підхід орієнтує дорослого, перш за все, на 

формування моральних, колективістських якостей дитини; сучасні ж дослідники 

більше уваги приділяють розвитку дитячої індивідуальності, активного творчого 

начала в праці. Таким чином,  визнається важлива роль сумісних дій дітей з 

однолітками в процесі трудової діяльності як для соціального, так і для 

індивідуального розвитку.      

Багатьма науковцями (Р.Буре, Л.Венгер, Г.Кравцов, О.Кравцова, О.Усова та 

ін.) вивчалося питання ролі однолітків у пізнавальному розвитку дошкільника 

[1,5]. Загальновідомо, що вже в дошкільному віці закладаються основи для 

майбутнього шкільного навчання; саме в цей період дорослий допомагає дитині 

розвинути потребу пізнання оточуючого, активного прилучення до 

загальнолюдської культури, цінностей. Зокрема, дослідження Р.Буре, присвячені 

вивченню можливостей взаємодії дошкільників  під час занять, засвідчують 

позитивний вплив організованого процесу навчання  на  розвиток морально-

вольових якостей дітей. У роботах О.Кравцової детально розглядається вплив 

спілкування на взаємодію дітей між собою, на психологічну готовність до 

шкільного навчання. Дослідження В.Котирло та Т.Дуткевич підтвердили 

позитивний вплив організації у старших дошкільників взаємообміну способами  

та мотивами пізнавальної діяльності на розвиток пізнавальної активності.  

Отже, цілий ряд психолого-педагогічних досліджень доводять позитивність 

кооперативної діяльності дітей, її вплив на розвиток їхніх пізнавальних процесів. 

При цьому варто відмітити, що більшість дослідників пов‘язують можливість 



організації подібної взаємодії лише з старшим дошкільним віком. Але, як було 

зазначено вище, одноліток починає привертати увагу дитини в більш ранньому 

віці. Дитячі контакти відбуваються перш за все в спільних іграх, пізніше – в 

інших, специфічних видах дитячої діяльності. 

Варто відмітити, що недостатньо розвивати тільки ігрову взаємодію 

молодших дошкільників з ровесниками. В умовах сучасного дошкільного закладу 

досить значна увага приділяється розвивально-пізнавальній діяльності, але 

взаємодія дошкільника з дорослим та однолітками під час неї  ще недостатньо 

розвинена, що на практиці приводить до монологу дорослого, який подає дітям 

знання в «готовому» вигляді. Такий спосіб роботи не сприяє розвиткові 

самостійних дій дітей, гальмує оволодіння ними оточуючого світу.  

Результати проведеного нами наукового дослідження з вивчення 

особливостей соціальної взаємодії молодших дошкільників в різних життєвих 

ситуаціях допомогли виокремити такі протиріччя. Як виявилося, у дитини 

молодшого дошкільного віку, з одного боку, виражене стремління до 

різноманітної взаємодії з однолітками, з іншого – спостерігається дефіцит 

відповідних способів та засобів співробітництва, що нерідко приводить до  

розладу спільних дій. Разом з тим нами було відмічено загальне позитивне 

відношення молодших дошкільників до кооперації з однолітками, що виявлялося 

у вираженому інтересі та ініціативності відносно дій партнера.  

Дані висновки дозволили припустити, що, починаючи з трирічного віку, 

можлива педагогічна організація процесу змістовної взаємодії дошкільників один 

з одним під час організованих форм дитячої діяльності; її оптимальний розвиток 

може відбуватися у спеціально організованих педагогічних ситуаціях, пов‘язаних 

з оволодінням дітьми різними способами продуктивної взаємодії.                

Для підтвердження висунутої гіпотези було проведено формувальний 

експеримент, що проходив у два етапи і розрахований на роботу з одними і тими 

ж дітьми протягом двох років, у другій молодшій та середній групах. Перед 

початком експерименту нами було виділено експериментальну та контрольну 

групи. В експериментальній групі дітям пропонувалися завдання для спільного 

виконання, в контрольній діти діяли індивідуально.  



На першому етапі діти експериментальної групи оволодівали новими 

способами взаємодії з однолітками під час розвивальної діяльності – були 

запропоновані завдання по сенсорному розвитку. Такий вибір обумовлений тим, 

що виконання саме сенсорних завдань передбачає включення дітей у цікаву 

емоційно привабливу ігрову та практичну діяльність.  

Нами була запропонована серія занять, в ході яких молодші дошкільники 

поперемінно оволодівали двома видами співробітництва: дії за правилами 

(розподіл матеріалу) та за ролями (розподіл функцій). Нормативні способи 

взаємодії пропонувалися дітям не в прямій, повчальній, формі, а засвоювалися 

ними самостійно, в процесі інсценування взаємодії лялькових персонажів. У ході 

таких занять створювалися спеціальні умови, за яких дитина самостійно, за 

власним бажанням могла обирати собі однолітка для спільної діяльності. При 

безпосередній взаємодії діти діяли від імені лялькових персонажів у відповідності 

з тими героями, котрі використовувалися під час демонстрації способів 

співробітництва. Організація освітнього процесу, в ході якого дитина включалася 

в нові для неї умови взаємодії, переключало її увагу на партнера по спільній 

діяльності. Одночасно створювалися можливості взаємного збагачення і, тим 

самим, розвитку.         

Результати першого етапу показали, що у молодших дошкільників 

відбулися суттєві зміни в характері взаємодії один з одним. Перш за все, 

збільшилася тривалість спільних дій в діаді. Мінімізувалися випадки відмови від 

кооперації чи ухилення від діяльності до завершення завдання. Змінилася 

структура заняття щодо розподілу в часі його частин: на початковому етапі 

основний час приділявся демонстрації нормативних способів співробітництва та 

об‘єднанню дітей в діади. Проте, власне взаємодія дітей один з одним була досить 

нетривкою. У другій частині формувального етапу значно скоротився час 

підготовчої роботи перед безпосереднім співробітництвом дітей, зникла 

необхідність демонстрації зразків способів взаємодії, збільшилася тривалість 

взаємодії дітей в процесі спільної продуктивної діяльності. З‘явився інтерес до 

роботи чи дії однолітків.  



На другому етапі діти експериментальної групи активно використовували 

попередньо засвоєні способи взаємодії в творчій продуктивній діяльності, гнучко 

змінюючи та комбінуючи їх залежно від поставленого завдання. Підбираючи 

завдання ми послуговувалися думкою ряду вчених (Л.Виготського, О.Дяченко, 

В.Мухіної) про те, що будь-яка творча діяльність обернена на людей, 

підкорюється законам спілкування, її продукти несуть в собі суспільно-значимі 

тенденції, що виражають потреби суспільства та оцінюються ним [2]. В контексті 

нашого дослідження можна стверджувати, що колективне створювання задуму, 

обговорення шляхів його реалізації сприяє активізації творчого процесу та 

впливає на якість виконання дошкільниками творчих завдань як в спільній так і в 

індивідуальній діяльності.  

Під час першого, діагностичного, виконання завдання діти виконували 

композиції з природного матеріалу за власним задумом з метою виявлення їхніх 

творчих можливостей а також для привернення уваги до нового матеріалу та 

набуття досвіду роботи з ним. В подальшому діти експериментальної групи діяли 

спільно, по 3 – 4 особи. З кожним разом завдання ускладнювалися як у змісті так і 

в створенні умов виникнення колективного задуму майбутнього продукту 

діяльності. Це вимагало від дошкільників не просто застосовувати відомі їм 

способи кооперації, а гнучко та вчасно їх змінювати відповідно до ситуації. 

Успішність виконання завдання залежала від здатності малюків самостійно 

планувати спільні дії, розробляти композиційний замисел майбутньої роботи, від 

спрямованості в ході виконання на кінцевий результат а не на сам процес 

виконання. Діти мали максимальну самостійність у висловлюваннях, обговоренні 

ходу спільного виконання, підборі матеріалу, реалізації поставленої мети. 

Аналіз результатів формувального етапу експериментальної роботи показав 

значно вищий рівень дітей експериментальної групи як у використанні 

нормативних способів взаємодії один з одним, так і в творчому вирішенні 

різноманітних завдань. А щодо рівня розвитку кооперативних здібностей можна 

зазначити, що дітьми успішно використовувалися  засвоєні засоби 

співробітництва. Відбувався перехід від діадної взаємодії до утворення підгруп по 

3 – 4 особи. Поряд з цим відмічався більш стійкий характер таких об‘єднань, 



частіш за все таку «робочу» групу складали одні й ті ж однолітки. На кінець 

другого етапу формувального експерименту діти оволодівали способами 

попереднього планування спільних дій та самостійного створення колективного 

задуму майбутнього продукту. 

Умови виконання завдань, до яких увійшли залученість однолітків до 

спільного обговорення задуму, його реалізація, оцінка кінцевого продукту, 

сприяли активізації творчого потенціалу кожної дитини, подальше її просування в 

оволодінні способами спільної продуктивної діяльності. Це положення 

підтверджується результатами порівняння індивідуальних робіт дітей контрольної 

та експериментальної груп на початку та в кінці формувального етапу. Як 

виявилося, успішність просування дитини в оволодінні нею спільною творчою 

діяльністю залежить не стільки від її технічних умінь та навиків, скільки від 

спільного обговорення ідей та планування своїх дій спільно з однолітками. 

Результати проведеного дослідження дозволили зробити такі висновки: 

1. Для виникнення та розвитку відношень співробітництва у молодших 

дошкільників необхідні спеціально організовані дорослим педагогічні ситуації, в 

яких діти набувають досвід взаємодії. Цьому сприяє спільна продуктивна 

діяльність, під час якої в дитини виникає необхідність вступати у відношення 

співробітництва – узгоджувати власні дії з діями партнерів. 

2. Оптимальними способами пред‘явлення нормативних правил 

співробітництва та вирішення конфліктних ситуацій є інсценування «позитивних» 

та «негативних» варіантів взаємодії з наступним їх обговоренням. Завдяки цьому 

дитина, яка опинилася в проблемній ситуації співробітництва, самостійно 

привласнює та використовує нормативні способи взаємодії. Молодші 

дошкільники здатні більш успішно співробітничати один з одним на знайомому 

матеріалі, з яким вони попередньо діяли індивідуально.  

3. Виокремлюються два основних види організації співробітництва дітей 

під час виконання розвивальних завдань: розподіл діяльності за ролями (розподіл 

функцій) та підкорення дій певному правилу (розподіл матеріалу). Оволодівши 

окремо цими видами співробітництва, в подальшому діти застосовують їх 

одночасно під час виконання більш складних завдань. В чотирирічному віці 



дошкільник здатен використовувати новий, незнайомий матеріал при виконанні 

завдань творчого характеру, а також гнучко змінювати чи поєднувати засвоєні 

способи виконання, залежно від умов завдання. Цей віковий період можна 

розглядати як сенситивний для розвитку змістовної взаємодії молодших 

дошкільників. 

4. Розвиток продуктивної взаємодії  молодших дошкільників з 

однолітками призводить до подолання егоцентричної позиції та підсиленню 

творчих можливостей дитини в індивідуальній діяльності. 
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Інноваційні компетенції проектів дошкільної освіти в контексті багатовимірності 

освітнього середовища 

  Герасимова Е. М. 

Ми визначаємо інновацію як перше практичне втілення ідеї у певній культурі. Причому 

чим радикальніша ідея, тим більш неординарним і глибоким буде її вплив. Але немає нічого 

абсолютного: те що було зверх-новим та вкрай важким для уявлення людини ставало для 

відповідного історичного періоду «високою технологією», а через деякий проміжок часу 

звичайною справою. Крім того, інновації, як правіло, протиставляються звичайним, 

традиційним нормам. Інноваційні або традиційні підходи є основним постулатом на який 

спираються дослідники аналізуючи процес змін в культурі, системі освіти та її змістовних 

положень.  

Сучасна інтелектуальна частина суспільства переоцінює і абсолютизує інноваційні 

підходи та проекти, забуваючи, що практичне здійснення інновації стає реальною тільки за 

умови її соціального визнання на основі певних інваріантних характеристик, а це можливо 

виключно на засадах певної традиції. Інваріантними характеристиками, які стають основою 

здійснення інновації в сучасному суспільстві, являється його ціннісно-нормативна система.          

 Специфіка інноваційного контексту виглядає нетрадиційно, але ще більш незвичним 

являється процес формування дослідницької стратегії проекту, так як його організація постійно 

повинна реагувати на зміни в складному внутрішньому та не прогнозованому зовнішньому 

середовищі. Інноваційні проекти являються першим етапом в процесі соціалізації інновації, в 

процесі її визнання і перетворення в соціальні та культурні інституції. Таки проекти включають 

розкриття змісту інновації, визначення цілей дослідження, послідовність та перелік необхідних 

розробок тощо, вони внутрішньо взаємопов‘язані і об‘єднуються в одну групу, яка формує 

інноваційну дослідницьку програму.  

 Інноваційна дослідницька програма визначає пріоритети між окремими проектами 

системи дошкільної освіти і поділяє їх за двома направленнями дослідження: методологічним 

або процедурним. Методологічне направлення орієнтується на визначення об‘єкта і предмета 

дослідження відповідно до зазначеної проблеми, формулюються завдання дослідження, 

здійснюється прогнозований аналіз інноваційних змін у разі їх соціального визнання та 

відбувається процес логічної характеристики інноваційних гіпотез і припущень. Процедурне 

направлення орієнтується на визначення плану інноваційних досліджень, формує методику 

емпіричного дослідження тощо.  



Отже, інноваційні освітні проекти в системі дослідницької програми можуть мати різний 

характер та відноситься до сфери або фундаментальних досліджень, або вести прикладні 

дослідження і розробки, а також здійснювати дослідження масштабного національного 

характеру з подальшим їх програмуванням.                   

 Складна інноваційна проектна діяльність вимагає мінливої структури, яка вирізняється 

тим, що в ній з‘являються можливості ефективного співвідношення різноманітних компетенцій. 

Ми використовуємо поняття компетенції, як можливості конструкції нових освітніх модулів та 

видів дошкільної освіти за рахунок творчого комбінування ідей, навичок, вмінь. Інноваційні 

компетенції завжди містять три комбінації: рівня технологій, колективної багатофункціональної 

освіти, можливості та способи розповсюджувати інформацію.  

Отже, якщо враховувати наступний аналіз зазначених елементів, то інноваційна 

компетенція проектів складається з педагогічних технологій навчання, методології 

наукового процесу дослідження та соціокультурних принципів колективної освіти.  

Таким важливим соціокультурним принципом інноваційних програмних проектів в 

системі національних педагогічних досліджень є принцип єдності наступності і спадковості. 

Він являє собою безпосередню теоретико-методологічну діяльність науковців того чи іншого 

напряму; існує у формі соціального інституту, де відбувається акумуляція соціально-визнаних 

педагогічних знань і досвіду та процес їх використання в суспільстві. Зазначений принцип є, 

певною мірою, аналогією принципу історизму, який в науці виражає творчий зміст 

дослідницької діяльності.  

Другим важливим принципом освітніх інноваційних проектів можна вважати принцип 

актуальності та соціальної потреби. Дослідницько-педагогічна діяльність тісно пов‘язана із 

іншими соціально-інституційними видами діяльності, такими як політика, екологія, соціологія і, 

по-суті, виражає прагматизм в процесі орієнтації на вирішення суспільно значущих тем і 

проблем, в тому числі і тих, що вирішують питання максимальної соціальної  ефективності для 

своєї країни в системи світового господарства.  

  Таким чином, ствердження інформаційної економіки, комп‘ютеризація освіти, 

проведення соціальної інформатизації, інтелектуалізація суспільства, використання Інтернету 

створюють передумови не лише інноваційної моделі розвитку країни з її сучасними ціннісними 

орієнтаціями і потребами, а й водночас ставить питання розв‘язання зазначених проблем в 

інноваційному контексті дослідницьких освітніх програм з урахуванням особливого 

історичного досвіду, культури, специфічних принципів і засобів життєзабезпечення, що були 

здобуті кожним суспільством або цивілізацією протягом багатовікового існування. 

 


