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ВИЩА  ШКОЛА  

А.М.Богуш 
УДК 371.13 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ 

ЛАНОК ОСВІТИ 
У статті висвітлюється проблема підготовки студентів до здійснення 

наступності, спадкоємності і перспективності дошкільної і початкової ланки в 
системі неперервної освіти, уточнюється зміст ключових понять, розкривається 
авторське бачення цієї проблеми. 

Ключові слова: наступність, спадкоємність, перспективність як чинники 
безперервної освіти, психологічна готовність дітей до школи, оцінний компонент 
навчальної діяльності. 

Держава підготувала необхідну теоретичну платформу для завершення 
реформування національної освіти в Україні: це насамперед ДСО і БКДО, перехід 
загальноосвітньої школи на 12–річне навчання, введення 12 бальної системи 
оцінювання учнів, прийняття законів про дошкільну освіту, позашкільну освіту, 
вищу освіту, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. Та все 
ж, щоб теоретична платформа стартувала, потрібно розв’язати ще низку вельми 
актуальних нагальних проблем. З–поміж них: реалізувати принципи наступності, 
спадкоємності і перспективності, які б забезпечили на практиці, а не на папері 
неперервність освіти. По–друге, і це головне, підготувати нову генерацію 
педагогічних кадрів для кожної ланки освіти до роботи в нових умовах. По–третє, 
розробити до початку нового року інструктивно–методичні листи і рекомендації 
вчителям початкових класів, які б роз’яснили класоводу сутність започаткованої 
реформи і відповіли на численні запитання практики: Як бути з 6–річками? Чи всі 
відразу підуть до першого класу, чи залишаться в дошкільному навчальному закладі? 
Чи будуть у дошкільних закладах підготовчі групи до школи і чи потрібно студентів 
готувати до роботи з підготовчими групами, чи вилучити з усіх методик і програм 
дошкілля підготовчі групи? Чи потрібно ставити відмітки в початковій школі, чи 
може ввести їх уже в дошкільному закладі? Як бути з хворими дітьми? і т. ін. Отже, 
висловлю своє бачення вирішення означених проблем.  

Щодо першого напряму, то стрижневим і кінцевим результатом реформування 
освіти є забезпечення її неперервності.  Що ж означає термін  «неперервність»?  У 
педагогічних словниках означений феномен відсутній. Неперервна освіта у словнику 
професійної освіти визначається як «система безперервного навчання і виховання для 
досягнення високих освітніх рівнів, забезпеченням можливостей постійного 
духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу 
як найвищої цінності нації» [4, 216]. Неперервна освіта відкриває можливості для 
досягнення цілісності і наступності в навчанні і вихованні. перетворенні освіту у 
«процес, що триває все життя» [4, 216]. 

Відтак, чинниками феномена «неперервність» є наступність, спадкоємність, 
перспективність, які забезпечують цілісність освіти. 

Розкриємо сутність виокремлених чинників феномену «неперервність». Ми 
розглядаємо наступність як вищий щабель розвитку, коріння якого проросли в 
попередньому ґрунті. За образним виразом М.Р.Львова, це «погляд зверху вниз». Це 



Вища школа 
 

4 
обізнаність класоводів з програмами і методиками навчання і виховання дітей в 
дошкільному закладі освіти, результатами  навченості і вихованості дітей за всіма 
розділами програми і врахування їх у подальшій роботі початкової школи. 
Зауважимо, що таке трактування не є новим у педагогічному обігу. Воно стало 
популярним на сторінках педагогічної преси вже впродовж декількох десятиліть. 
Щодо  інших, виокремлених нами чинників безперервної освіти, то їх сприймають 
ще з насторогою, подекуди ототожнюють їх, розглядають як єдиний принцип 
наступності. Ми дотримуємося дещо іншої позиції. Повернемося до наступності. 
Провідною функцією наступності є забезпечення ліричного (за термінологією 
Л.С. Виготського) розвитку дитини впродовж перехідних вікових періодів. Саме 
наступність запобігає кризові явища у психічному розвитку особистості. 

Перспективність, за словами М.Р. Львова, це «погляд знизу вгору», це 
обізнаність педагогів дошкільної освіти з програмами і технологіями навчання і 
виховання учнів початкової школи, це той показник, який дозволяє визначити 
адекватні віку орієнтовні показники засвоєння дошкільниками знань, умінь і навичок. 
Спадкоємність тлумачиться у словнику, як успадкування чогось, продовження певної 
діяльності, справи, певних традицій [5, 309]. Відтак, ми схильні розглядати 
спадкоємність як успадкування школою діяльнісного й комунікативного аспектів 
життя дитини на його дошкільному етапі. 

Діяльнісний аспект передбачає збереження унікальної провідної діяльності 
дошкільного віку, з поступовим її ускладненням і ліричним переходом до нової, 
більш складної  навчальної діяльності, яка вимагає від дитини довільності всіх 
психічних процесів. 

Комунікативний аспект передбачає збереження на перших етапах навчання 
особистісно–інтимного спілкування вчителя з учнями, це лагідно–довірливе, гуманне 
ставлення до дитини, яка щойно ввійшла в новий колектив, вступила в нову 
соціальну позицію, що зветься «учень», «школяр». І поступово підводити дитину до 
усвідомлення її нової соціальної позиції, в якій змінюється система взаємовідносин 
«дитина–вихователь», що була панівною на етапі дошкільного дитинства, на 
пріоритетність системи «вчитель–учень», з поступовою орієнтацією випускників 
дошкільних закладів на особистість учителя як стрижень особистісно–ділового 
спілкування у дошкільному навчанні. 

У резолюції ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти України записано: 
розглядати наступність як двобічний процес, коли зберігається самоцінність 
дошкільного дитинства і створюються передумови для успішного формування 
психічних новоутворень навчальної діяльності першокласників. 

Розглянуті нами чинники: «наступність», «перспективність» і «спадкоємність», 
– це педагогічний аспект неперервності освіти і підготовки дітей дошкільної ланки до 
навчання в початковій школі. 

Водночас не можна вести мову про ефективну, повноцінну підготовку дітей до 
навчання у школі, якщо не враховувати її психологічний аспект, тобто стан 
внутрішньої готовності дитини до переходу в нову соціальну позицію – «школяр», в 
нову соціальну ситуацію розвитку – «школа». Готовність – це усвідомлений стан 
організму до сприйняття певної нової діяльності, нової інформації, який запобігає 
виникнення кризових явищ. 

Психологічна готовність дітей до школи, передбачає формування у дітей 
певного ставлення до школи (як серйозної і соціально–значущої діяльності), тобто 
відповідну мотивацію навчання, або мотиваційну готовність, а також забезпечення 
рівня інтелектуального та емоційно–вольового розвитку дитини» [4, с. 162]. 
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Готуючи дітей до школи, слід уникати надмірного перевантаження дітей 

дошкільного віку інформаційними відомостями з різних освітніх галузей, які не 
узгоджуються з потенційними віковими можливостями їх засвоєння. Наприклад, такими, 
як знання з фізики, математики, грамоти, геометрії, історії, астрономії, географії, 
валеології, анатомії і фізіології тощо, якими начинені і сьогодні варіативні програми 
дошкільних закладів. Все частіше можна почути сьогодні,  що наші діти акселерати, 
вони мають неабиякі потенційні можливості для засвоєння складного матеріалу, 
потрібно лише розробити відповідну методику навчання. Запереченням цієї сентенції є 
слова В.К.Котирло про те, що «прямої і однозначної залежності розвитку від навчання 
немає» [4, с. 164]. Розвивальний ефект навчання залежить від його змісту і методів, 
тобто чого навчають і як навчають, а зміст і методи навчання обов’язково лімітуються 
віковими можливостями дітей, і в доборі змісту навчання  ні в якому разі не можна 
ігнорувати вік дитини, оскільки, за образним виразом академіка О.В.Запорожця, 
«проблема віку, яку ми виштовхнули у двері, стукає у вікно». Не можна навчати дітей 
всього, чого захочуть дорослі, і чого вони можуть навчити важливо для нас, щоб 
одержані знання сприяли розвитку дитини, а не були «мертвим вантажем чи механічно 
відтворювалися», нам не потрібно, щоб дитина була схожою «на автоматичний устрій, 
який би видавав те, що в ньому було запрограмовано» [4, с. 164]. 

Проблема інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі набула 
надзвичайної актуальності сьогодні у зв’язку з реформуванням  освіти в Україні, 
переходом на навчання з 6 років та подовження його терміну до 12 років. У цьому 
зв’язку надзвичайно небезпечним для здоров’я дітей є перебування в одному 
першому класі, дітей різної вікової категорії від 5 років 9–10 місяців до 7,5 років, з 
різним ступенем психологічної готовності до навчання, з різним рівнем педагогічної 
підготовки до школи: діти  з сім’ї (що сьогодні становить більшість – 60 %), діти з 
дошкільних закладів різного типу (державних, приватних, профільних і т. ін.), діти, 
яких або зовсім готували до школи, або готували за елітними програмами. За словами 
Ш.О.Амонашвілі, «чим менший вік, тим більшого значення у його визначенні 
надається місяцям і навіть тижням». Недиференційований підхід до дітей, уніфікація 
їх  до загальної категорії «учень», «першокласник» затримує адаптацію дітей до 
нових умов діяльності, веде до нервових  зривів і кризових явищ. Отже, наступність, 
спадкоємність, перспективність і готовність, є визначальними умовами неперервної 
освіти і, водночас, умовами забезпечення комфортності особистості на всіх етапах її 
розвитку і навчання, від довкілля до вищої школи. 

Чи забезпечується комфортність дитини, яка прийшла з дошкільного закладу в 
1 клас школи в системі оцінювання навчальної діяльності учнів? Щоб відповісти на 
це питання, повернемося до оцінного компонента навчальної діяльності. Логіка 
викладу матеріалу потребує визначення означеного феномена. На превеликий жаль, 
тлумачення оцінного компонента навчальної діяльності так само відсутнє у 
словниках. Що ж обіймає оцінний компонент? 

Вважаємо, що це полікомпонентний утвір, який обіймає такі складники: 
оцінювання, оцінка, оцінні судження, оцінні дії, оцінно–пізнавальна діяльність, 
оцінний еталон, педагогічна оцінка, самооцінка, взаємооцінка, відмітка. З усіх 
означених складників відокремимо в аспекті обговорюваної проблеми два з них: 
оцінку і відмітку. Визначення оцінки, якщо не порушувати логіки попереднього 
викладу, дається у всіх словниках психолого–педагогічного спрямування. Зокрема, в 
педагогічному словнику визначення означеного феномену подається з уточненням 
«оцінка шкільна», як «визначення й вираження в умовних знаках–балах, а також в 
оцінювальних судженнях учителя…» [2, 245]. 
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Як бачимо, сутність понять «оцінка» і «відмітка» ототожнюється, причому, 

пріоритетність надається насамперед балам. А потім уже оцінці, тобто оцінним 
судженням учителя, чи педагогічній оцінці як прийому навчання за традиційною 
класифікацією. 

У зв’язку з реформуванням оцінного компонента навчальної діяльності у школі, 
переходом на 12 бальну систему оцінювання з’ясуємо місце наступності і спадкоємності 
в оцінно–пізнавальній діяльності та оцінно–педагогічній діяльності педагога. 

За традицією, а відтак, і зазвичай, в дошкільному закладі освіти, який нарешті в 
усіх державних документах визнано першою висхідною ланкою освіти, оцінювання 
результатів продуктивних видів діяльності дітей здійснюється у трьох вимірах: 
педагогічні оцінні судження вихователя, або педагогічна оцінка, взаємо оцінка, або 
взаємне оцінювання дітьми результатів діяльності один одного, і самооцінка. Всі 
види оцінювання відбуваються на позитивному тлі взаємовідносин «дитина–
вихователь», «дитина–дитина», оскільки оцінне судження, тобто оцінка завершується 
вірою і сподіванням у кращі здібності дитини – «наступного разу в тебе обов’язково 
вийде краще». 

У 80–х роках ХХ століття в Україні проходив експеримент щодо навчання дітей 
з 6 років. Відповіді 68% дітей 6 років, які виховувалися в підготовчих групах 
дошкільного закладу (за традиційною програмою дошкільного закладу) паралельно з 
експериментальними групами, на запитання «чи хочеш ти навчатися у школі?» були 
такими: «Хочу, але боюсь». На уточнююче запитання: «А чого ж ти боїшся?» діти 
відповідали: «Одержати двійку або одиницю». Як тут не згадати слова Д.Б. 
Ельконіна: «Відмітка, є націлена в лоб дитини гвинтівка», які він промовив на 
обговоренні результатів експерименту. 

У 60–ті роки в декількох початкових школах України і у початковій школі 
Ш.О.Амонашвілі в м. Тбілісі було започатковано експеримент безвідміткового 
оцінювання, як це здійснюється у сучасних дошкільних закладах. Результати були 
позитивними за всіма показниками: за рівнем знань, умінь і навичок з усіх предметів 
і за рівнем вихованості учнів; за рівнем психологічної комфортності дітей; за рівнем 
взаємовідносин у системі «вчитель–учень», «учень–учень», «учитель–батьки». 
Водночас, реалізувалися принципи наступності і спадкоємності між дошкільним 
закладом і початковою школою. Яка ж різниця між педагогічною оцінкою та 
відміткою? Педагогічна оцінка, за словами Ш.О.Амонашвілі, це процес 
співвіднесення результату чи ходу навчальної діяльності з запропонованими 
еталонами; встановлення ступеня розбіжності, збігу чи зверхності щодо 
пропонованих еталонів, це процес і спосіб пізнання [1, 367]. Насамкінець, 
педагогічна оцінка – це процес визначення перспективи, яким чином надалі будувати 
навчальний процес: виявити причини помилок, неуспішності учнів, віднайти нові 
способи подачі знань, нові технології навчання, внести відповідні корективи в 
навчальний процес чи вважати його успішним і завершеним. 

Що ж таке відмітка? Досить влучне визначення означеного терміна дає 
Ш.О.Амонашвілі. За його словами, «відмітка не має права приписувати собі сутність 
оцінки, вона є не що інше, як матеріалізований (цифровий, умовний, словесний і т. 
ін.) вираз результату оцінної  діяльності вчителя» [1, 367]. Відмітка сама по собі не 
засвідчує, який вона містить у собі зміст. Будь–яка відмітка є «сугубо конкретним і 
суб’єктивним фактом» [1, 367]. У відмітках, за словами Ш.О.Амонашвілі, 
зосереджена авторитарно–імперативна влада вчителя, яка так не імпонує психіці 
молодшого школяра. Із спогадів учительки початкових класів: «Коли я викликаю 
учня прочитати вірш, у нього тремтить підборіддя». Це звичайний прояв страху. 
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Отже, відмітка практично нівелює дидактичне й виховне значення оцінки. Вона 

«поглинає» оцінку, спотворює оцінну інформацію про діяльність учня і цим самим не 
допомагає, а зашкоджує молодшому школяру. Ш.О.Амонашвілі образно назвав 
відмітку «тромбом» у навчально–пізнавальній діяльності учнів початкових класів. 

В інституті методів навчання іноземних мов при АПН України (м.Одеса, директор 
член–кореспондент АПН України Мартинов Р.Ю.) вже 10 років навчають учнів 
початкових класів іноземної мови безвідмітковим методом, шляхом педагогічної оцінки. 
Результати: 100% успішність, діти розкуті, вільні, з радістю йдуть на уроки, вільно 
оволодівають розмовною іноземною мовою. Яке наше бачення наступності між 
дошкільною і початковою ланкою освіти в руслі реформування оцінного компонента 
навчальної діяльності і переходу на навчання з 6 років? 

На мою думку, діти до 10 років, за своїм психологічним розвитком, не готові до 
сприймання й усвідомлення 12 бальної системи оцінок. Відтак, у першому (6–річки) і 
другому класі ми повинні зберегти дошкільну систему оцінювання, тобто обмежитися 
педагогічною оцінкою, розробити відповідні методичні рекомендації класоводам, чітко 
визначити орієнтовні показники засвоєння знань, умінь і навичок з кожного предмету та 
прийоми оцінювання. У науковій літературі достатньо описано фактичного дослідного 
матеріалу щодо безвідміткового оцінювання учнів початкової школи. 

У третьому класі ввести п’ятибальну, а в четвертому – 8 бальну систему 
оцінювання, підготувати відповідно студентів факультетів початкового навчання 
шляхом читання спецкурсів з означеної проблеми та відповідної перепідготовки 
класоводів. 

Відтоді, ми зможемо забезпечити  наступність, спадкоємність і перспективність 
неперервної освіти і водночас продовжити комфортне друге дитинство нашим дітям, 
учням початкової школи. 

Відтепер, щодо другого напряму, яким чином ми будемо готувати майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів до роботи в 
нових умовах. Нам потрібно докорінно змінити і серйозно доопрацювати програми з 
педагогіки дошкільної і початкової школи. Скоректувати фахові методики навчання і 
виховання дітей в обох ланках освіти задля забезпечення наступності, спадкоємності і  
перспективності. Це потребує часу, якого, на жаль, у нас уже сьогодні обмаль. 

Отже, моя думка щодо цього така: врятувати положення може обов’язкове 
введення спецкурсів на факультетах дошкільного виховання «Наступність і 
перспективність у навчанні і вихованні дітей і учнів дошкільної і початкової ланок 
освіти». Окрім того, потрібно МОН скоригувати підготовку єдиної програми 
навчального курсу, авторами якої б виступили і представники дошкільної науки, і 
представники початкової школи; видати її до початку нового навчального року. 
Присвячувати серпневі наради означеній проблемі, об’єднати секції вихователів і 
вчителів 1–х класів, обговорити ці проблеми; провести післядипломну 
перепідготовку класоводів і вихователів за розробленим спецкурсом із залученням 
викладачів вищої школи. 

І насамкінець, за третім напрямом. Колись у ті далекі застійні часи при МОН 
працювали республіканські методичні кабінети, які зобов’язані були до кожного 
нового навчального року підготувати методичні рекомендації щодо змін, які 
відбулися впродовж року в методиці викладання, в організації навчально–
педагогічного процесу. Крім того, при МОН працювали Науково–методичні ради за 
фахом, до складу яких входили як науковці, так і практики (викладачі ВНЗ учителі–
методисти, завідувачі дошкільних закладів, директори і т. ін.), на яких 
обговорювалися різні назрілі актуальні проблеми, складалися авторські колективи 
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для підготовки потрібних програм, підручників, навчально–методичних посібників. 
Учитель–практик, викладач ВНЗ був обізнаний з тим, куди йому звернутися за 
допомогою і де йому можуть відповісти на всі запитання. Чи не настав час нам 
поновити роботу таких методичних рад при МОН і водночас роботу опорних кафедр, 
щоб уникнути перевертнів у реалізації реформи освіти в Україні? 

Резюме 
В статье освещается проблема подготовки студентов к осуществлению 

преемственности, наследуемости и перспективности  дошкольного  и начального звена в 
системе непрерывного образования. Автор уточняет суть понятий «преемственность», 
«наследуемость», «перспективность», «непрерывность», «готовность», «оценочный 
компонент», раскрывает свое видение решения этой проблемы. 
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УДК 378 
ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 
Сучасний етап характеризується яскраво вираженою тенденцією зростання ролі 

людського фактору та зростання потреби у підвищенні мобільності кожного фахівця 
у сфері реалізації професіональної діяльності, відповідальності за свої дії перед 
суспільством. Формування готовності майбутнього фахівця до вирішення нетипових 
чи неординарних завдань, ефективність вирішення яких залежить від аналітичних 
навичок для раціонального вибору дієвих шляхів подолання протиріч – лежить в 
основі концептуальних ідей в аспекті прогресивних зрушень в сучасній системі 
фахової підготовки (Бондар В., Зязюн І., Ничкало Н., Мороз О., Сисоєва С., 
Чернілевський Д. та ін.). Ми переконані, що мобільність, конструктивність, 
творчість, відповідальність та передбачуваність наслідків взаємодії з дитиною 
повинні слугувати базисною основою фізкультурно-оздоровчої діяльності 
майбутнього вихователя. При цьому вихователь  має виявляти активну життєву 
позицію, бути не байдужим та сприятливим до інноваційних здобутків в галузі 
фізичного і валеологічного виховання, оздоровлення дошкільників. Не менш 
важливою ця позиція є і для ефективного вирішення проблеми підготовки дітей 
дошкільного віку до їх навчання у школі.  Проблема різних аспектів підготовки 
майбутніх вихователів до проведення роботи з фізичного виховання з дітьми була 
предметом дослідження Вільчковського Е., Денисенко Н., Ленінець Н., Петренко С. 
та інших, проте питання наступності дошкільної та початкової освіти потребують 
подальшого дослідження.  

Метою статті є визначення змісту та особливостей організації фахової 
підготовки майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку 
готовності до навчання в школі.  
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Завданням дослідження є встановлення ролі професійно-орієнтованих 

навчальних дисциплін оздоровчого спрямування у професійній підготовці майбутніх 
вихователів до формування у дошкільників оптимальної готовності до навчання в школі; 
забезпечення ефективності формування у студентів активної життєвої позиції, вміння 
обґрунтовувати систему послідовної комплексної навчально-виховної роботи з дітьми. 

Підготовка фахівця з дошкільного виховання передбачає оволодіння 
студентами інформаційним та діяльнісним компонентом навчальних дисциплін 
оздоровчого спрямування “Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 
віку” та „Теорія і технологія валеологічного виховання дітей дошкільного віку”, 
основною з метою засвоєння основ професійної діяльності педагога в галузі 
фізичного та валеологічного виховання дошкільників. Досягнення оптимального 
рівня здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку є критерієм 
ефективності  організації навчально-виховного процесу в ДНЗ. Для того, щоб лише 
зберегти той потенціал здоров’я, який закладений до народження дитини необхідно 
виховувати свідоме ставлення до нього. Лише на основі прийняття фахівцями та 
розуміння цінності і пріоритетності даного напрямку педагогічної діяльності та їх 
активного залучення до самостійної пізнавальної діяльності дозволить нам 
підготувати фахівця високої кваліфікації.  

Звичайно, зміни пріоритетних напрямків в освіті, не можуть стояти осторонь 
дошкільного дитинства, і тому реалії сьогодення спонукають науковців та 
практичних працівників до творчого переосмислення цілей, структури та змісту, 
науково обґрунтованої організації дошкільної освіти. Посилює актуальність змін в 
дошкільній освіті вступ дітей шести років до першого класу і все це є реальністю 
сьогодення, незалежно від нашого ставлення та оцінки тих змін, що відбуваються. 
Шестирічні діти, які вже сьогодні ідуть до школи, змінюють власну соціальну 
позицію і тому питання готовності дитини до наступних змін стає однією із 
провідних напрямків роботи з дітьми в ДНЗ.  

Закономірно, що на цьому етапі перед педагогами дошкільної ланки постає 
проблема наступності і вирішення цієї проблеми особливо актуальна в процесі 
фахової підготовки майбутніх вихователів. Одним із важливих змістовних модулів 
професійно спрямованих навчальних дисциплін у ВНЗ є проблема підготовки дитини 
до навчання в школі. В процесі оволодіння ним, студенти переконуються, що 
подальший розвиток та оновлення освіти неможливий без забезпечення 
організаційної і змістовної єдності, наступності і взаємозв’язку всіх ланок системи 
неперервної освіти. Особливий наголос при підготовці майбутнього вихователя, на 
нашу думку, слід робити на системному підході, як методологічному інструменті 
організації педагогічного процесу у ДНЗ. Розгляд педагогічного процесу як системи 
дозволяє студентам усвідомити взаємозв’язки та взаємозалежність всіх структурних 
компонентів цієї системи та вимоги об’єктивних  закономірностей, що виявляються у 
педагогічному процесі, притаманні йому протиріччя, типові труднощі, що виникають 
у роботі з дітьми. Все це стимулюватиме налаштованість майбутнього фахівця 
раціонально і творчо будувати власну професійну діяльність з навчання, виховання 
та особистісного розвитку дошкільників; свідомо визначати свою роль і місце в 
багато аспектній навчально-виховній роботі з дітьми.  

Наступність перших ступенів освіти слід розглядати не лише як узгодженість 
програм навчання та виховання, але й як зв’язок і перспективність кожного 
компоненту освіти, що забезпечує ефективний розвиток дитини, а саме: цілей, 
завдань, змісту, засобів, методів та форм організації. Ось чому в процесі вивчення 
курсу ми опираємося на порівняльну характеристику всіх структурних елементів 
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дошкільної та початкової освіти, визначаючи їх єдність та відмінність. Знайомство з 
Базовим компонентом дошкільної освіти забезпечує розуміння студентами  основних 
концептуальних засад найбільш значимої освітянської ланки для становлення 
особистості, зміною світоглядних позицій, переорієнтацією цінностей, що 
потребують кропіткого переосмислення та впровадження фундаментально-
методологічних підходів у навчально-виховний процес.  

Враховуючи, що в законі України “Про дошкільну освіту” визначається 
дошкільний вік як базовий етап фізичного, психологічного та соціального 
становлення особистості дитини, при вивченні інших державних документів в 
процесі підготовки фахівців основний акцент робиться на усвідомленні ними 
основних завдань фізичного та валеологічного виховання дошкільників. Свідоме 
осмислення студентами сучасних державних документів сприяє  формуванню у них 
переконаності, що основною метою модернізації дошкільної освіти є цілісний 
розвиток дитини як особистості, в освітній роботі точкою відліку є дитина, діяльність 
якої виступає умовою її розвитку [5]. Тобто, рівень розвитку дитини знаходиться у 
прямій залежності від рівня, інтенсивності та змісту її власної активної діяльності. 
Саме ці позиції спроможні надати змістовій стороні підготовки фахівця основної 
спрямованості не на підготовку до школи, а на реалізацію оздоровчої та розвиваючої 
функцій фізичної та валеологічної освіти дошкільників, в процесі реалізації яких і 
буде забезпечена їх  готовність до навчання в школі.  

Весь процес вивчення навчальних дисципліни будується нами на основі активізації 
навчальної діяльності студентів як суб’єктів процесу фахової підготовки, широке 
використання колективних дискусій, презентація результатів аналізу теоретичних 
джерел, вирішення проблемних питань в процесі самостійної підготовки допомагає 
студентам визначити поняття „готовність до навчання в школі”, що розглядається як 
загальна готовність. З метою свідомого ставлення майбутніх фахівців до цієї проблеми 
досить доцільно, на нашу думку, використовувати структурно-логічні моделі, що 
готуються самими студентами (рис. 1.1.) або структурно-образні моделі. Це дає 
можливість студенту структурувати зміст навчального матеріалу, цим самим 
забезпечуючи його краще запам’ятовування і усвідомлення.  

Презентація структурно-логічної схеми проблеми, що розглядається, дискусія 
та обговорення надають можливість найбільш повно висвітлити компоненти 
готовності та їх критерії. Використання студентами різних літературних джерел 
(публікації Божович Л., Венгер Л, Котирло В, Корепанової М., Вільчковського Е. 
тощо), дає можливість пересвідчитися у різноманітності підходів науковців до 
зазначеної проблеми, сприяє формуванню педагогічного стилю мислення, уміння 
доводити та обґрунтовувати власну точку зору на основі здійсненого аналізу [3, 4, 7, 
9]. Саме педагогічний стиль мислення передбачає здатність майбутнього 
вихователя застосовувати теоретичні положення навчальних дисципліні всіх циклів у 
вирішенні конкретних навчальних завдань; оцінювати різні точки зору, свідомо 
аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
узагальнювати результати у формі власних суджень через побудову умовисновків та 
зіставлення різних точок зору, визначати педагогічну істину. 
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Рис. 1.1. Готовність дітей дошкільного віку до навчання в школі 

 
В процесі вивчення навчальної дисципліни „Теорія і методика фізичного 

виховання дітей дошкільного віку” студенти розглядають фізичну готовність як одну 
із складових компонентів готовності дошкільника до навчання в школі, що включає 
стан здоров'я, навички самообслуговування, розвиток загальної, в тому числі, і 
дрібної моторики, рівень рухової підготовленості, правильну тілобудову та поставу 
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Стан здоров’я; певний рівень морфо-функціональної зрілості 
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рівень рухових навичок та фізичних якостей; фізична та 

розумова працездатність; усвідомлення власних 
можливостей та прагнення їх вдосконалювати; стан нервової 
системи – ступінь її збудженості і врівноваженості, сили та 

рухливості 

Потреба у спілкуванні; уміння корегувати власну поведінку 
під час спілкування; керуватися встановленими правилами на 
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Наявність позитивної мотивації до навчання, тобто, бажання 
вчитися; прагнення до здобуття знань; уміння зосередитися; 

керувати власними емоціями; здатність виконувати 
поставлену задачу та прикладати зусилля для її реалізації, 

долати перешкоди; працювати в колективі;   

Здатність до концентрації уваги; уміння будувати логічні 
зв’язки засобами пізнавальної діяльності; запам’ятовувати 
навчальний матеріал; оволодіння прийомами пізнавальної 

діяльності (порівняння, аналіз, узагальнення тощо); 
усвідомлення і узагальнення способів вирішення завдань; 

наявність творчого потенціалу  

Особистісна 
готовність 
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відповідальність за результати власної навчальної діяльності; 

регулювати власну діяльність 
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тощо. При цьому, на основі системного підходу до розгляду компонентів готовності 
дошкільників до навчання в школі слід формувати у студентів вміння виважено та 
обґрунтовано доводити взаємозв’язок і взаємообумовленість всіх структурних 
компонентів цієї готовності, визначати два основних напрямки готовності – фізична і 
психологічна (інтелектуальна, емоційно-вольова, особистісна, соціальна) готовність. 
Для фахової підготовки майбутнього вихователя важливо, щоб він засвоїв наступну 
закономірність, що проблема фізичної готовності до школи повинна ґрунтуватися 
не лише на основі оцінки рухового досвіду дітей, розвитку фізичних якостей, а 
насамперед, на зміцненні їх здоров’я. забезпеченні високого рівня працездатності, 
витривалості та низької втомленості, самостійності та творчості – а це тривалий 
період, що починається з народження дитини і уособлює в собі цілий арсенал засобів 
фізичного виховання.  

Тому дуже важливо, щоб студенти вчилися сумісно з викладачем визначати 
основні передумови, що забезпечують оптимальну готовність дитини до навчання в 
школі. Тобто, вивчення змісту цього змістовного модулю забезпечує актуалізацію 
знань студентів всіх модулів навчальної дисципліни. Узагальнення змісту навчальної 
дисципліни допомагає сформулювати вимоги до організації навчально-виховної 
роботи з дітьми і представити її у навчальному проекті: 

• Педагогічний процес у ДНЗ повинен будуватися на чіткому дотриманні 
розпорядку дня, послідовності проведення всіх процесів життєдіяльності дітей, що 
упереджує перевтому дітей, зміцнює нервову систему, формує звичку.  

• Основними показниками фізичного здоров’я дитини є загартованість організму 
(ступінь розвитку адаптивних можливостей організму до негативних змін 
навколишнього середовища); її повноцінний фізичний розвиток; рівень рухової 
підготовленості; розвиток фізичних якостей та тренованість організму. Для загартування 
дітей вагоме значення має доцільний вибір різноманітних видів загартування 
(обтирання, обливання холодною водою, контрастне обливання, ходіння босоніж, 
полоскання горла, використання сауни, плавання у басейні тощо). Важливою запорукою 
позитивних зрушень є: систематичність, послідовність, забезпечення позитивного 
ставлення дитини до загартовуючи процедур, відсутність примусу.  

• Фізичний розвиток дитини залежить від рівня рухової активності дитини, 
врахування закономірностей її організації (тривалості, чередування вправ великої, 
середньої та низької інтенсивності). Систематичність, оптимальна кількість різних форм 
роботи з фізичного виховання впливає на тренованість організму, рухову 
підготовленість та розвиток фізичних якостей. Результати фізіологічних досліджень 
засвідчують, що мінімум 4 години активної рухової діяльності в тиждень мають 
тренувальний ефект на організм дитини, заняття фізичними вправами нижче цього 
порогу не мають ніякого ефективного впливу. У нагоді стане технологія тренування 
Дубогай О. – щоденне вправляння у відбиванні м’яча від стіни, стрибки на скакалці, 
сідання з положення лежачи на спині, збільшуючи кількість повторень щодня на 1 раз. 

• Виходячи із досліджень Кононко О., в основі концептуальних змін в 
дошкільній освіті лежить активність та діяльність самої дитини [5]. Тому дуже важливо 
формувати у дитини самостійність, надаючи їй можливість, в процесі вправлянь, проб та 
експериментування самостійно визначити спосіб виконання руху: пролізання у вузький 
отвір (боком), відбивання м’яча від підлоги (однією рукою), підлізання під високою чи 
низькою перешкодою (способом прогнувшись чи з опорою на коліна та кисті рук). 
Вміння дитини робити самостійний вибір забезпечить швидку адаптацію до певних змін, 
більш усвідомлене сприйняття причинно-наслідкових зв’язків (прогнув спину – не 
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зачепив мотузку, енергійно відштовхнув м’яч – далі метнув), ефективність розвитку 
самостійності, кмітливості, творчості та ініціативності.  

• Актуалізації знань дітей, умінь та навичок, особистісних досягнень в сфері 
рухового досвіду сприятиме і залучення їх до планування рухових завдань на 
прогулянці, під час пішого переходу, варіантів виконання рухових завдань. Більшої 
самостійності діти потребують і під час організації рухливих ігор: можливість 
самостійно організовувати знайомі ігри, розподіляти ролі, продумувати та 
ускладнювати їх правила. Саме такий підхід змінить фактичну неспроможність 
деяких дітей, які перебувають під сильною опікою дорослих, доцільно і цікаво 
організовувати власне дозвілля, заповнюючи його і різноманітними рухами, і 
ігровими вправами та рухливими іграми. Активність та самостійність дітей у здобутті 
рухового досвіду дозволить сформувати у них здатність генерувати ідеї, асимілювати 
власний досвід, передбачати результати. Все це позначиться на рівні їх фізичної 
компетентності, формуванні активної життєвої позиції.    

• Особливої актуальності при підготовці до школи набуває розвиток у дітей 
фізичних  якостей, особливо сили і витривалості, від яких в значній мірі залежить 
успішне навчання в школі, адаптація до переважаючого статичного положення, 
підвищення рівня розумової діяльності. Це можливе лише при систематичному 
щоденному виконанні рухових дій, поступовому підвищенні рівня фізичного 
навантаження, забезпеченні активного рухового режиму в ДНЗ і, нарешті, від 
відповідальності педагогічного персоналу ДНЗ за створення оптимальних умов для 
повноцінного фізичного розвитку дошкільника. 

• Враховуючи твердження Беха І., що особистісно орієнтоване виховання є 
новою освітньою філософією, за якої виховна позиція полягає у розумінні дитини, 
визнанні її та сприйнятті, стає очевидним зростання значущості гуманістичної 
спрямованості виховання [1, 2]. В процесі організації рухової діяльності віра в 
дитину, її можливості, перспективи прогресивних досягнень мають складати основу 
взаємовідносин. Оцінка рівня рухової підготовленості має базуватися не лише на 
кількісних та якісних показниках, а й на індивідуальних можливостях кожної дитини, 
врахуванні зусиль, які дитина прикладає для досягнення певного результату. 

• Для формування правильної самооцінки у дитини, її самоствердження та 
самопізнання вихователю слід формувати у неї віру у власну значущість, 
неповторність та унікальність. Лише на основі сформованої у дитини віри у власні 
сили та можливості, бажання і намагання досягти значних результатів  можна 
гарантувати готовність дитини до навчання в школі. Активізуючи діяльність дітей, 
надаючи руховій сфері пізнавального характеру, забезпечуючи стійкий інтерес 
дитини до занять фізичною культурою, створюючи передумови для удосконалення її 
фізичних здібностей, ми забезпечимо особистісну готовність кожної дитини до 
переходу в іншу соціальну позицію – позицію учня початкових класів. Крім цього, 
зведення міцного і здорового фундаменту життя дитини, відкриває їй доступ до 
різних видів людської діяльності, можливість насолоджуватися власними 
пластичними, впевненими і вправними рухами.  

• Загальновідомо, що діти з ослабленим здоров’ям, швидше втомлюються, а 
отже менш ефективно сприймають і запам’ятовують навчальний матеріал. Тому 
формування фізичного здоров’я особистості, забезпечення повноцінного фізичного 
розвитку, формування міцних, пластичних рухових навичок та розвиток фізичних 
якостей створює передумови для швидкої адаптації кожної дитини до навчання в 
школі,  успішного оволодіння змістом початкової освіти.  
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Участь студентів у виконанні завдань аналітичного характеру з зазначеної 

проблеми забезпечує їх розуміння важливості системного і цілісному застосування 
дієвих засобів фізичного виховання з метою ефективної реалізації діяльнісного 
компоненту фізичної освіти. Питання формування мотиваційної сфери у дитини, її 
переконань щодо активного збереження здоров’я, усвідомлення чинників здоров’я 
розглядаються у змісті навчальної дисципліни „Теорія та технологія валеологічної 
освіти дітей дошкільного віку”. Так як вивчення цього предмету передбачає 
формування професійного досвіду майбутнього вихователя в галузі валеологічного 
виховання з метою збереження всіх аспектів здоров’я дитини, а саме - фізичного, 
психічного (інтелектуального та емоційного), духовного (морального) та 
соціального. Перевагою вивчення цієї навчальної дисципліни є комплексне вивчення 
студентами проблеми готовності дитини до школи.  

Головним результатом фахової підготовки є переконаність студентів у тому, що 
формування у дітей уявлень про власний організм, чинники здоров’я, тобто свідоме 
ставлення до зміцнення здоров’я і повинно стати прерогативою виховного процесу в 
ДНЗ. “Здоров’я як цінність для особистості - це смислова позиція, яка має утвердитися 
на світоглядному зрізі”, стверджує Бех І.Д, причому це має бути основою світогляду як 
педагога так і вихованця [2]. З цією метою досить важливо залучати студентів до 
розробки навчальних проектів, що стосуються питань створення умов збереження 
здоров’я дитини. Наводимо один із прикладів системного підходу до організації 
навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі: 

Готовність колективу ДНЗ працювати по – новому; створення 
здоров’язберігаючого простору на основі поваги до дитини і віри у її досягнення; 
позитивно-доброзичливих взаємовідносин; врахування базових можливостей дитини 
і результативності її здобутків; поєднання любові зі сторони дорослих з об’єктивною 
вимогливістю; власного відчуття щастя і надання дитині можливості відчувати себе 
щасливою.   

Здоров’язберігаючий простір – це той простір, в якому дитині приємно і 
комфортно знаходитися; під „здоров’язберігаючим освітнім простором” слід 
розуміти створення у навчально-виховному процесі атмосфери комфортного 
особистісного зростання (розвитку та ефективної самореалізації) кожної дитини, 
забезпечення психолого-педагогічних та оздоровчих адекватних умов для 
формування та зміцнення всіх компонентів здоров’я.    

Забезпечення оптимальної реалізації власного потенціалу кожної дитини – один 
із вагомих кроків до створення здоров’язберігаючого простору (зникає елемент 
невдоволення, неуспішності). Застосування особистісно-значущих способів 
діяльності, завдання різних видів і відповідних рівнів. 

Переконлива особистісна налаштованість  працівників ДНЗ і батьків на 
збереження здоров’я малюків як основного елементу загальнолюдської культури.  

Відповідність змісту навчання, адекватність методів та засобів навчання, форм 
організації навчання віковим особливостям  дітей, їх інтересам та потребам. 

Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу: повага до дитини, 
віра у її можливості, відсутність критиканства, а об’єктивно-оптимістичний аналіз. 

Адекватність самого процесу життєдіяльності дітей тим основам безпечного 
та здорового способу життя, що ми декларуємо. (Абсурд, якщо роз’яснювати дітям 
яке значення мають позитивні емоції, а в реальному житті гримати на них, 
застосовувати щоденні покарання тощо). 
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Забезпечення ефективного усвідомлення дітьми чинників здоров’я. 

Валеологічний аспект виховання має бути спрямований на вибір доцільного змісту, 
що відповідає потребам безпечної життєдіяльності дітей:  

Знати – це усвідомлювати правила оздоровчої, безпечної і адекватної 
поведінки.  

Вміти – це володіти сформованою системою поведінкових навичок. 
З правилами безпечної поведінки на природі, соціумі з незнайомими людьми, 

побутовій діяльності, чинниками здоров’я, емоціями, правилами етичної поведінки 
тощо допоможуть ефективно ознайомити бесіди, розповіді, наочність, художня 
література аналіз життєвих ситуацій, щоденне вправляння. З цієї метою 
використовуються: заняття, міні-заняття, свята, розваги, валеохвилинки; емоційно-
насичені ігрові технології (засобами яких слугують дидактичні ігри, сюжетно-
рольові, театралізовані ігри, рухливі ігри, ігри змагального характеру, імітаційні 
вправи, пантоміми, рухові шаради тощо), ігро-терапія (емоційні стани), казкотерапія, 
імітаційне розігрування життєвих ситуацій, тощо. Використовуються різні види 
діяльності: рухова, ігрова, мовленнєва, зображувальна, трудова тощо. 

З власним організмом, частинами тіла знайомлять дітей не заради знань, а 
заради свідомого збереження власного здоров’я. В першу чергу, інформація, яку 
отримують діти повинна бути доступною та зрозумілою для них, відповідати 
вимогам життя, забезпечувати комфортну та безпечну життєдіяльність дітей сьогодні 
(не з анатомічною будовою вуха, ока знайомляться діти, а з тим, які функції ці органи 
виконують: чують звуки, слова, бачать форми, кольори, людей і основне - 
знайомляться з правилами їх охорони). Засоби лікування – не ліки розглядати (це 
прерогатива батьків і лікарів), а вчити заварювати цілющий трав’яний чай, розчин 
для полоскання горла, готувати вітамінні салати тощо. Тобто, формування 
адекватних уявлень, знань відбувається в процесі життєдіяльності дитини, на основі 
її інтересів та можливостей. 

Зробити життєдіяльність дітей дошкільного віку оптимально активною, 
насиченою різноманітними видами діяльності, а отже цікавою і корисною – це 
основне завдання, що стоїть перед працівниками ДНЗ. Слід відходити від 
декларативного стилю виховання до дієвого і пам’ятати, що навчає не лише те, що 
озвучується дорослим, а те, що здійснюється, тому поведінка дорослого щодня, 
щохвилини слугує яскравим прикладом для наслідування. 

Важливо переконати майбутніх фахівців, що необхідно перетворювати 
процеси життєдіяльності у приємні розвивальні події, які дитина радісно сприймає. 
Ось чому, актуальним питанням є організація життєдіяльності, що відповідала б 
потребам і інтересам дитини, виконувала стимулюючу роль у реалізації її 
потенційних можливостей. Якщо люблячий дорослий уміє прислухатися до мудрої 
природи дитячих потреб, виявляє любов, турботу, терпимість і витримку у 
вихованні дитини, то успішні результати гарантовані.  

Таким чином, розкриті нами основні аспекти змісту, сутності та організації 
фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення ефективної підготовки 
дитини до навчання в школі ґрунтуються на активній навчальній діяльності 
студентів, формуванні у них педагогічного мислення, уміння обґрунтовувати власні 
позиції стосовно організації навчально-виховного процесу. Дослідження питання 
переконливо свідчить, що базисною, системоутворюючою основою навчально-
виховного процесу ДНЗ має бути формування здоров’я дітей, що слугує запорукою їх 
особистісного розвитку, адекватної поведінки, мотиваційної готовності до навчання, 
оволодіння прийомами мислительної діяльності тощо. 
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Резюме 

В статье рассматривается содержание и особенности организации 
профессиональной подготовки будущих воспитателей к формированию у детей 
дошкольного возраста готовности к обучению в школе. Сделаны акценты на 
осознание студентами основной направленности дошкольного образования не на 
подготовку к школе, а на реализацию оздоровительной и развивающую функции 
физического и валеологического воспитания дошкольников.  

Summary 
In article is considered contents and particularities to organizations of the training of 

the future teachers to shaping beside children of the preschool age to readiness to education 
in school. Accents are Made on realization student to main directivity of the preschool 
formation not on training to school, but on realization sanitary and developping functions 
physical and valeological of the education of children. 
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УДК 378. 147 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ 
З ДІТЬМИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА – 

ДИТЯЧИЙ САДОК» 
У статті розглядаються психологічні особливості сучасних дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку і показана специфіка побудови роботи з ними. 
Окреслені актуальні питання підготовки спеціалістів до роботи з дітьми в умовах 
освітнього комплексу «Школа – дитячий садок», висловлена думка про доцільність 
здійснення професійної підготовки за подвійною спеціальністю «Вихователь дітей 
дошкільного віку, вчитель початкових класів». 

Постановка проблеми в цілому. Зміни, що в кінці ХХ та на початку ХХІ 
сторіч відбулися в системі освіти, були зумовлені двома основними чинниками: 
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розвитком суспільних відносин та появою у нашому житті дітей, поведінка яких 
докорінним чином відрізнялась від стандартної, прийнятої у педагогіці типової 
поведінки дитини–дошкільника чи першокласника. Як наслідок виникла задача 
посилення уваги до питань професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи з 
дітьми нового покоління – гіперактивними, розумними, впевненими у собі і такими, 
що не сприймають на віру класичні педагогічні догми типу: „Слухайся, адже вчитель 
(вихователь) завжди правий”, „Всьому свій час, підростеш – дізнаєшся”, „Дій як всі”, 
„Виконуй за зразком” тощо.  

Здійснивши багатовекторний аналіз проблем і потреб сучасного соціуму, 
науковці, зусиллями яких були розроблені такі документи як Державна національна 
програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Закон України „Про освіту”, Закон 
України „Про дошкільну освіту”, „Базовий компонент дошкільної освіти в Україні” 
визначили пріоритети сучасного розвитку освітньої системи. Складовими цієї 
системи постали гуманізація освіти, демократизація та національна спрямованість, а 
також індивідуалізація навчання і виховання підростаючої особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підготовки майбутнього 
педагога, оцінка його готовності до здійснення професійно–педагогічної діяльності була і 
є в центрі уваги багатьох учених. Їх дослідження спрямовуються на виявлення: 
закономірностей формування професійно важливих рис особистості педагога та 
супровідних ефективному здійсненню професійної діяльності його психічних 
властивостей і стану (Безуглов І.Г., Дідусь Н.І., Казимірська Т.С., Кулюткін Ю.М., 
Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Юрченко В.І. та ін.); шляхів і засобів становлення  педагогічної 
майстерності (Багаєва І.Д., Барбіна Є.С., Бєлєнька Г.В., Гузій Н.В., Зязюн І.А., Кан–Калік 
В.А., Кічук Н.В., Кондратова Л.В., Мороз О.Г. та ін.); природи і сутності професійної 
діяльності педагога (Богуш А.М., Гоноболін Ф.Н., Карпова Е.Е., Спірін Л.Ф., Сухобська 
Г.С. та ін.); структури й змісту її окремих компонентів (Бондар В.І., Ващенко Л.Ф., 
Засобіна Г.О., Кузьміна Н.В., Ліненко А.Ф., Нагорна Г.О., Сластьонін В.О. та ін.); рівнів та 
форм її існування (Левіна М.М., Лернер І.Я., Паламарчук В.Ф., Постолик Ю.Ф., Таланова 
Л.Г. та ін). Багатьма сучасними авторами обґрунтовується думка про те, що оволодіння 
майбутніми педагогами теоретичними знаннями передбачає їх включення в процес 
активного творення інформації (Бех І.Д., Бондар В.І., Долинська Л.В., Пов’якель Н.І., 
Поніманська Т.І., Семиченко В.А., Скрипченко О.В., Чепелєва Н.В та ін.). 

Не вирішені частини загальної  проблеми. Проте, в умовах розбудови 
ступеневої системи освіти невирішеними лишаються питання підготовки фахівців до 
роботи з дітьми 3 – 10 років в умовах освітнього комплексу „Школа – дошкільний 
навчальний заклад” за єдиною навчальною програмою, оновлення змісту фахових 
дисциплін у ВНЗ з врахуванням психологічних особливостей сучасних дітей та 
стратифікації суспільства, реалізації принципу індивідуального підходу до навчання 
та виховання дітей в умовах переповнених груп дитячого садка та класів школи.  

Мета статті вбачається автором у висвітленні актуальних проблем підготовки 
фахівців до роботи з дітьми в умовах освітнього комплексу „Школа – дитячий 
садок”. Завдання полягають у розкритті типових психологічних особливостей 
сучасних дітей дошкільного – молодшого шкільного віку та теоретичних засад 
професійної підготовки фахівців подвійних спеціальностей „Вихователь дітей 
дошкільного віку, вчитель початкової школи”. 

Виклад основного матеріалу. Почнемо з твердження: проблема 
взаємостосунків дитини і таких соціальних інституцій, як дошкільний навчальний 
заклад та початкова школа, є настільки важливою, що вирішення її може стати 
наріжним каменем у побудові нової системи освіти. Для цього, насамперед, 
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необхідно з’ясувати, які типові особистісні риси притаманні сучасним дітям і на яких 
засадах має будуватись навчально–виховна взаємодія дорослого з малюком. 

У педагогічному обігу нещодавно з’явився новий термін: „діти–індіго”. В 
українській педагогічній науці він широко не використовується. Хоча на заході ряд 
вчених у галузі психології, педагогіки, філософії та мистецтва серйозно розглядають 
проблему взаємодії з дітьми–індіго на різних рівнях: побутового спілкування, 
навчання, розвитку мистецьких здібностей тощо. Так, в  роботах  Джудіт Спітлер 
Мак–Кі, Річарда Сігла,  Дебри Хегель, Дорін Вертью, Лі Керолл, Джен Тоубер [2; 3; 
4;] та інших започатковано розв’язання цієї проблеми як на теоретичному, так і на 
практичному рівні. В нашій країні подібні публікації до останнього часу були 
відсутні. Проте нині на сторінках наукових журналів і навіть у публіцистичних 
виданнях питання виховання і навчання дітей–індіго стають все більш популярними. 
На радіо „Голос Києва” і першому національному каналі телебачення започатковано 
ряд проектів, що висвітлюють цю проблему. 

1. Які ж вони, діти–індіго? Чим відрізняються від інших? Звідки походить ця 
назва і що означає? Індіго – назва кольору, що має глибоке фіолетове насичення. Це 
колір літнього нічного неба, колір таємниці, колір пізнання й творчості. Люди, що 
здатні бачити ауру людини, свідчать про те, що у 90% народжуваних сьогодні дітей 
вона саме така. Отже сучасні нестандартні діти, або діти–індіго, як їх назвали Н.Тепп, 
Л.Керолл та Дж.Тоубер, це діти, яких перш за все характеризують наступні риси: 

У фізичній сфері: 
• Підвищена збудливість нервової системи, можливі прояви тривалого часу 

неспання у немовлят;  
• гіперактивність (вони весь час перебувають в русі, стояння в черзі чи строю для 

них проблема, так само як спокійне сидіння під час занять чи приготування уроків); 
•  емоційна неврівноваженість.  
У інтелектуальній сфері: 
• високий рівень інтелекту, нестандартність мислення (вони часто знаходять 

кращий шлях розв’язання поставленої задачі чи практичної ситуації ніж дорослі); 
• здатність здобувати знання емпіричним чи інтуїтивним шляхом, погана 

реакція на пасивне навчання та зубріння (багаторазове повторення) матеріалу; 
• творчий підхід до вирішення всіх навчальних завдань, самостійність мислення; 
• схильність до комп’ютеризованого навчання, вільне входження, легкість і 

швидкість орієнтації у новітніх комп’ютерних технологіях. 
У емоційній сфері: 
• розвинена інтуїція, гостро відчувають фальш; 
• впевненість у собі, віра у власні можливості (як наслідок – повна відсутність 

страху); 
• вроджене почуття власної гідності (самоповага для них не просто почуття, це 

умова нормального розвитку) 
• високий рівень самооцінки; 
• самостійність; 
• відсутність реакції на авторитет статусу (дорослого, вихователя, вчителя 

тощо), несприйняття авторитету дорослих, якщо він не підкріплений практичними 
діями і уважливим ставленням дорослого до дитини; 

• активність і відкритість до спілкування за умови наявності свободи вибору і 
закритість (до рівня аутизму), агресивність (до рівня асоціальної поведінки) за умови  
його відсутності. 
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Якщо спробувати порівняти сучасну дитину–дошкільника і дитину 

шестидесятих років ХХ століття, то, очевидно, педагоги із значним досвідом роботи 
чи батьки, що вже мають дорослих дітей та малих онуків, можуть констатувати що: 
залишити дома сучасного малюка, навіть на короткий строк, неможливо, в той час як 
колись така практика була широковживана у побуті; дитина обов’язково буде шукати 
собі забавлянку поза колом доступних іграшок, прагнучи замінити їх побутовою 
технікою, посудом, хімічними рідинами тощо. В кращому разі вона стягне зі стіни 
килим і розмалює стіни, приб’є цвяхами килим, що лежить на підлозі (до того ж так 
рівненько, що про те, що килим прибито ви дізнаєтесь лише тоді, коли захочете зняти 
його і почистити); поговорити з сусідкою чи подругою у магазині, на вулиці, чи 
деінде, якщо з вами малюк дошкільного чи молодшого шкільного віку – неможливо. 
Дитина весь час буде сіпати вас за одяг, говорити, крутитися – усіма силами звертати 
увагу на себе. А років 20–30 тому дитина спокійно чекала б завершення розмови;  у 
колі однолітків чи навіть дорослих людей буде впевнено і наполегливо відстоювати 
власну думку, якщо вона висловлена. У ситуації спілкування, коли поряд немає 
дитини з подібним образом мислення чи дорослого, що розуміє дитину, може 
вдатися до антисоціальних вчинків або ж „згорнутися всередину себе”, відчуваючи, 
що її не розуміють; негативно реагує на слова „Піди вибачись!” Може набурмоситись 
і не вимовити й слова, навіть коли є винною. Вважає себе винятковою, має почуття 
гідності і не бажає принижуватись; на заняттях у дошкільному закладі чи школі, 
якщо знає відповідь на поставлене питання буде активно тягти руку, підстрибувати, 
вигукувати: „Мене спитайте, мене!” „Я знаю! Я!” Якщо ж не надати дитині 
можливості висловитись – ображається, інколи настільки, що не бажає надалі 
вчитися і відповідати такому „поганому” педагогу. 

Про особливості сучасних дошкільнят і молодших школярів багато можуть 
розказати їх педагоги. Основна трудність, яку вони відчувають, це надзвичайна 
складність в організації індивідуально–диференційованого, особистісно–
орієнтовного навчання і виховання в умовах роботи з великим колективом дітей. 
Кожна дитина потребує концентрації усіх зусиль педагога і за умови коли їх у 
навчальній групі (класі) 25–30 осіб, здійснювати якісне навчання дуже важко. Тож 
очевидно, що настав час переглянути наповнюваність дошкільних груп та шкільних 
класів. Мова про це ведеться ще з 70–х років минулого сторіччя, та, як говориться „А 
віз і нині там”. Очевидно, що лише спільними зусиллями батьків і педагогів – людей, 
зацікавлених у створенні оптимальних умов для розвитку особистості дитини, можна 
вирішити цю проблему.  

Сучасні діти потребують самостійності, як умови розвитку і свободи вибору, як 
його джерела [1]. Навчальна взаємодія з ними може будуватись лише на засадах 
ділового партнерства, взаємодовіри і поваги. А серед методів навчання перевагу слід 
віддавати практичним: грі, спільній діяльності з дорослим чи однолітками, 
моделюванню, експериментуванню, вправлянню тощо. Якщо у дитини, щось не 
виходить і вона відчуває нестачу знань для розв’язання певної практичної задачі, то 
активно прагне до отримання цих знань, виявляючи не аби–яку наполегливість. 

При підготовці у вищих навчальних закладах майбутніх вихователів до роботи з 
дітьми, ми наголошуємо на тому, що сувора регламентованість з боку дорослого всієї 
діяльності дитини може призвести до виникнення серйозних проблем дитини у 
школі. Адже за таких умов обмежується і пригнічується самостійність, тобто саме та 
якість, яка необхідна школяреві, виникають проблеми з розвитком почуття 
відповідальності. Завдання педагогів і батьків дітей полягає у забезпеченні умов, що 
сприяють формуванню умінь дитини довільно регулювати власну поведінку у 
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відповідності з особистими та соціальними потребами. За умов підпорядкування і 
регламентації вільного часу дитини необґрунтованим бажанням та амбіціями 
дорослих, покроковому керівництві всіх видів діяльності дошкільника такі уміння 
розвинутись не зможуть. 

Отже, насамперед, дитині з дошкільного віку необхідно надавати можливість 
якомога частіше діяти самостійно. Здійснюючи опосередкований вплив на 
мотиваційну та вольову сферу дошкільника, вихователь здатен сформувати у нього 
основи цілісної системи знань про оточуючий світ у всьому багатстві взаємозв’язків 
та залежностей. При цьому, враховуючи вік і характер мислення дитини (наочно–
дійове, наочно–образне), доцільно  використовувати для навчання повсякденні 
реальні ситуації, гру, казку, а не організовувати навчання у вигляді шкільних уроків.  

Заняття з математики можна проводити під час прибирання іграшок, в 
домашніх умовах – на кухні, коли дитина допомагає мамі. Розвиток комунікативних 
мовленнєвих умінь найкраще відбувається під час ігор та прогулянок в природі. Та це 
не означає, що організовані колективні заняття не можуть бути використані з цією ж 
метою. Можуть. Проте, при вирішенні навчального завдання дітям необхідно 
надавати більшої самостійності, забезпечувати право вибору способу досягнення 
мети, способу побудови взаємодії з однолітками в ході заняття, заохочувати 
ініціативність, відмічати докладені вольові зусилля, старанність, відповідальність. 
Тобто заняття з дітьми дошкільного віку потребують не збільшення часу і обсягу 
інформації, а уваги до їх організації та структури. Ми глибоко переконані в тому, що 
перш ніж давати знання дітям, необхідно створити канал, по якому вони „потечуть”, і 
тоді Вам, як педагогу, треба лише відкривати і закривати шлюз. Канал будується на 
основі інтересу дитини і бажанні дорослого ввести її у світ знань.  

Слід наголосити ще на окремих моментах: необхідності використання 
позитивної оцінки не лише тоді, коли дитина отримує позитивний результат своєї 
діяльності, але й за зусилля, докладені нею в процесі цієї діяльності. Причому 
останнє набагато важливіше. Дошкільники чутливі до фальші і тому, якщо оцінка 
зроблена дорослим формально, не відреагують на неї, або ж реакція буде негативною 
– наступного разу вони просто не стануть співпрацювати з цією людиною, не 
пояснюючи причин. Саме у відсутності порозуміння між дитиною і дорослим в 
процесі навчання, що виникає на основі відчуття дитиною фальші у словах 
останнього, криється протиріччя: при надзвичайно високому рівні IQ сучасних дітей 
показники успішності у початковій школі невпинно падають. Дитина просто не хоче 
співпрацювати з таким дорослим, занурюється у свій власний світ, перестає 
відповідати на поставлені питання (не тому, що не знає, а тому, що не хоче!) і 
отримує „ярлик” – тупий, нездара тощо. Чим більше тиснуть на дитину батьки і 
педагоги, тим далі й далі від них відсувається душа і розум дитини. 

Практика спілкування з сучасними дітьми дошкільного і молодшого шкільного 
віку показує, що як тільки батьківська сила і громадська роздратованість перестають 
пригнічувати їх, вони роблять крок вперед у своєму розвитку. Пам’ятаючи про те, що 
саме ці діти творитимуть майбутнє людства, очевидно слід подбати про можливості 
якомога більшої гуманізації їх взаємин з оточуючим світом, формування довіри до 
нього на основі почуття захищеності, яке може дати лише батьківська любов і 
взаєморозуміння.  

Реформування системи освіти в Україні зумовило появу нового типу 
навчального закладу для дітей віком від 3 до 10 років. Це навчально–виховний 
комплекс “Школа – дошкільний навчальний заклад”. Особливість його полягає в 
тому, що у даному комплексі навчаються і виховуються діти дошкільного і 
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молодшого шкільного віку. Структурні зміни в організації навчання і виховання 
дітей віком від 3 до 10 років в умовах освітнього комплексу мають, без сумніву свої 
позитивні сторони. По–перше зменшується психологічне навантаження на дитину в 
період переходу від дошкільного до шкільного навчання, оскільки дитина змінює 
лише провідний вид діяльності, а всі інші компоненти впливу – умови навчання, 
педагоги, дитячий колектив залишаються сталими. По–друге, саме в таких 
комплексах створюються оптимальні можливості для забезпечення психологічної і 
інтелектуальної підготовки дитини до школи, що, в свою чергу, допомагає 
першокласнику подолати кризу даного вікового періоду. По–третє практично 
реалізується принцип наступності в роботі дошкільного навчального закладу та 
початкової школи, оскільки забезпечені умови для тісної взаємодії всіх педагогів 
навчального закладу. 

Та все ж на небосхилі нового типу навчально–виховного закладу не все 
безхмарно. Проблеми, які виникають у ньому насамперед пов’язані з емоційним 
станом педагогів – вихователів та вчителів початкової школи. Вихователі часто–
густо відчувають психологічний дискомфорт у процесі співпраці з усіма учасниками 
навчально–виховного процесу. Відбувається це тому, що вихователь перестає бути 
головною фігурою в організації навчально–виховної роботи з дітьми. Поряд з ним 
з’являється фігура вчителя, яка цікавить дітей, а для старших дошкільників виступає 
вагомим авторитетом. У початковій школі авторитет вчителя для дітей і їхніх батьків 
ще більше зростає. Особа вихователя відступає на задній план.  

У вчителів свої труднощі: учні шести років здаються занадто маленькими. Вони 
швидше втомлюються, увага їх не така стійка і довільна. До того ж, якщо 
першокласники у звичайній школі бодай перший час відчувають себе у незвичній стихії 
і поводяться стримано, то діти, які залишились в стінах дошкільного навчального 
закладу, змінивши лише одну навчальну кімнату на іншу, почувають себе досить вільно. 
На уроках вони схильні до вільного спілкування з однокласниками і вчителем, 
постановки великої кількості запитань, відволікань від теми. 

Позитивний досвід роботи ряду таких установ дає підстави стверджувати, що 
труднощів можна уникнути, забезпечивши ряд умов для взаємодії всіх учасників 
навчального процесу – дітей, вчителів, вихователів, батьків тощо та організувавши 
певним чином спеціальну підготовку педагогів до роботи у навчально–виховному 
комплексі “Школа – дошкільний навчальний заклад”. 

Умова перша – бажано щоб всі вчителі у початковій школі були постійними 
співробітниками даного навчально–виховного комплексу. В такому разі вони не 
відчуватимуть своєї “тимчасовості” на робочому місці і не намагатимуться 
перекласти частину власної роботи на плечі вихователів, як от підготовка учнів до 
традиційних і побутових свят, робота з батьками, індивідуальна роботу з учнями, що 
цього потребують тощо.  

Друга умова – вчителю, за його бажанням, треба надати можливість працювати у 
даному навчальному закладі (на умовах сумісництва) вихователем. Це дасть йому змогу 
отримати додатковий заробіток і не шукати роботу в іншому місці. Та найголовніше – 
дозволить краще пізнати і зрозуміти своїх учнів, як нинішніх, так і майбутніх. 

Третя умова – організація спільних виховних та розважальних заходів для дітей 
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку не менш ніж раз на квартал за 
участю вихователів та вчителів. Дотримання цієї умови надасть можливість 
керівникові навчально–виховного комплексу “Школа – дошкільний навчальний 
заклад” згуртувати колектив, об’єднати його у спільній емоційно–насиченій 
діяльності, а кожному членові колективу відчути себе частиною єдиної цілісної групи 
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людей, згуртованих спільною метою. Дотриматись цих трьох умов можливо без 
особливих зусиль. Вони не потребують додаткових матеріальних витрат і можуть 
бути вирішені кожним директором навчально–виховного комплексу. 

Для того ж щоб зробити роботу навчально–виховних комплексів “Школа – 
дошкільний навчальний заклад”  більш ефективною, слід на державному рівні 
передбачити перспективу підготовки фахівців за подвійною спеціальністю: 
“Вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель початкової школи”. На сьогоднішній 
день актуальною постає проблема перегляду навчальних планів підготовки 
спеціалістів дошкільного профілю та початкової освіти з врахуванням специфіки 
роботи з дітьми від 3 до 10 років. Зміст підготовки таких фахівців має будуватись на 
глибокому вивченні психології особистості, соціології та педагогіки. 

В умовах нового типу навчально–виховного закладу “Школа – дошкільний 
навчальний заклад” наступність в роботі дитячого садка та школи набуває не 
узагальненого, а конкретно–особистісного характеру  повністю реалізується. Тому вже 
сьогодні, на нашу думку, навчальним закладам освіти, які готують педагогів, доцільно 
передбачити педагогічну практику майбутніх фахівців з обох спеціальностей – 
“Дошкільне виховання” і “Початкове навчання” у навчально–виховному комплексі 
“Школа – дошкільний навчальний заклад” для розвитку практичних умінь організації 
співпраці вихователя дітей дошкільного віку і вчителя початкової школи та набуття 
початкових професійних умінь з суміжної спеціальності. Доцільно надати майбутнім 
фахівцям дошкільного профілю можливість попрацювати з дітьми 1– 4 класів у другу 
половину дня, після закінчення основних занять, а майбутнім вчителям початкової 
школи провести ряд занять з різних розділів програми (математики, ознайомлення з 
природою, розвитку мовлення тощо) з дітьми 6–го року життя. Спільними зусиллями 
педагоги першої і другої ланки системи освіти України мають навчитись перевіряти 
готовність дитини до школи та, в разі необхідності, накреслювати перспективу спільної 
корекційної роботи.  

Адже відомо, що наявність тих чи інших конкретних знань і умінь (рахує, 
читає) у дитини не може виступати критерієм її готовності до школи. Готовність 
дитини до школи визначається задоволенням ряду вимог, до яких відносяться: 
загальний фізичний розвиток дитини, володіння достатнім обсягом знань, володіння 
“побутовими” навичками самообслуговування, культури поведінки, спілкування, 
елементарної праці, володіння мовою, достатній рівень розвитку основних психічних 
функцій, когнітивного та інтелектуального розвитку, предумови оволодіння письмом 
(розвиток дрібної мускулатури кисті руки); уміння співпрацювати; довільність 
поведінки, бажання вчитися та інтерес до учіння. 

Більш адекватний підхід до встановлення готовності дитини до школи полягає у 
перевірці рівня розвитку основних психічних функцій: сприйняття, пам’яті, уваги, 
волі тощо. Доцільно, щоб перевірку стану підготовленості дитини до шкільного 
навчання здійснювали разом вихователь дітей дошкільного віку та вчитель 
початкової школи.  

Щодо методичного забезпечення навчально–виховного процесу, то напевно ряд 
питань можна вирішити за рахунок створення єдиного фонду навчально–методичних 
матеріалів для роботи вихователів і вчителів. Адже такі речі як технічні засоби 
навчання, картини для занять з природознавства, муляжі і моделі, демонстраційний 
матеріал для занять з математики, матеріал для зображувальної діяльності дітей тощо 
можуть бути спільними і використовуватись за потребою як вихователями в роботі з 
дітьми дошкільного віку, так і вчителями початкової школи в роботі з учнями. 
Доцільно систематизувати їх за розділами програми і поступово поповнювати.  
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Висновки за результатами дослідження. Для дітей ХХІ тисячоліття 

характерні певні типологічні особливості розвитку емоційної, інтелектуальної та 
фізичної сфер. Вони зумовлюють потребу в особистісно зорієнтованому навчанні, що 
може забезпечити лише високо кваліфікований педагог, добре обізнаний з психології 
дитинства, дошкільної педагогіки,  дидактики та фахових методик. Оптимальним 
навчально–виховним закладом для виховання і навчання дітей віком від 3–х до 5–ти 
років є навчально–виховного комплекс “Школа – дошкільний навчальний заклад”.  
Ефективність функціонування навчально–виховного комплексу “Школа – 
дошкільний навчальний заклад” обумовлюється його матеріальною базою, рівнем 
підготовки педагогічного персоналу, цілісністю впливу на підростаючу особистість 
та організацією співпраці всіх учасників навчально–виховного процесу на засадах 
ділового партнерства. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Розгляд питання 
створення подвійних спеціальностей та присвоєння кваліфікації „Вихователь дітей 
дошкільного віку, вчитель початкової школи” випускникам освітньо–
кваліфікаційного рівня підготовки „Магістр”, перегляд та вдосконалення Галузевих 
стандартів вищої освіти з напрямів „Дошкільна освіта” та „Початкова освіта”, 
введення нових спеціальностей до державного класифікатора професій в Україні. 

Резюме  
В статье рассмотрены психологические особенности современных детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и показана специфика построения 
работы с ним. Очерчены актуальные вопросы подготовки специалистов к роботе с 
детьми в условиях образовательного комплекса „Школа – детский сад”, высказано 
мнение о целесообразности осуществления профессиональной подготовки педагогов 
по двойной специальности „Воспитатель детей дошкольного возраста, учитель 
начальной школы”. 

Summary 
In clause psychological features of modern children of preschool and younger school 

age are considered and specificity of construction of work with it is shown. Pressing 
questions of preparation of experts to the robot with children in conditions of an 
educational complex " School – a kindergarten " are outlined, the opinion on expediency of 
realization of vocational training of teachers on a double speciality " the Tutor of children 
of preschool age, the teacher of an elementary school " is expressed. 
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В.І.Сипченко  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
Автор статті прагне узагальнити певний досвід підготовки педагогічних 

кадрів у Слов’янському державному педагогічному університеті. Спираючись на 
наукові дослідження останніх років у галузі педагогічної освіти, робить відповідні 
узагальнення та висновки, приділяючи значну увагу педагогічній спрямованості 
навчально–виховного процесу. 

Ключові слова: професійні знання та вміння, професійна компетентність, 
нетрадиційні форми навчання, творча активність, ініціатива, творчий пошук, 
педагогічна задача, педагогічні ситуації, педагогічний досвід 

Постановка проблеми. Питаннями підготовки вчителя займається ціла плеяда 
відомих учених Абдуліна О., Загвязинський В., Зязюн І., Кузьмина Н., Нікандров М., 
Мороз О., Паламарчук В., Пєхота О., Подимова Л., Поляков С., Савченко О., 
Сластьонін В., Тарасевич Н., Щербаков А., Яценко Т. і багато інших. У своїх 
наукових роботах вони розглядають різні аспекти підготовки майбутнього вчителя. 
Останнім часом захищено багато дисертацій із проблем професійної підготовки 
майбутнього вчителя (Бондар В., Балан О., Безпалько О., Герасименко Л., Гриньова 
В., Гриньов В., Іванова Д., Кіліченко О., Омельченко С., Переухєнко Г. та інші). 
Однак ця проблема і сьогодні залишається актуальною. 

Аналіз педагогічної літератури та дисертаційних досліджень дає можливість 
констатувати, що проблема підготовки вчителя, формування його професійних 
здібностей є й залишається предметом дослідження багатьох учених.   

Мета статті – на основі досвіду професійної підготовки студентів у 
Слов’янському державному педагогічному університеті визначити основні 
пріоритети вищої педагогічної освіти. 

Виклад основного змісту. Наукові дослідження проблеми професійної 
підготовки вчителя акцентують увагу на необхідності підвищення практичної 
підготовки студентів – майбутніх учителів загальноосвітньої школи, вихователів 
дошкільних навчальних закладів. Значну роль у практичній підготовці відіграє 
формування професійних знань і вмінь через систему вправ і завдань творчого 
характеру. Враховуючи це, доцільним, на нашу думку, є розробка відповідної системи 
творчих завдань: конструювання моделі «Я–концепція», діагностика особистісно–
професійних якостей, моделювання уроку як структурного компоненту педагогічного 
процесу, моделювання заняття в різних групах дитячого навчального закладу, розробка 
алгоритму підготовки виховного заходу, написання плану–конспекту бесіди з 
батьками учнів або вихованців тощо. Не слід забувати роботу студентів із 
першоджерелами, анотація та рецензування психолого–педагогічних статей та 
літератури, в якій розкивається сутність педагогічного процесу та таке інше. 

Слід пам’ятати про запровадження в процес професійної підготовки 
нетрадиційних форм навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності 
студентів; розвиток творчої активності та ініціативи, творчого потенціалу студента; 
формування у майбутніх спеціалістів установки на творчий пошук, професійну 
майстерність.  

Широкі можливості для підвищення пізнавальної активності студентів 
створюються на лекціях з педагогіки, на яких з метою активізації мислення студентів 
аналізуються приклади з досвіду роботи вчителів, подаються дискусійні питання, 
розглядаються різні точки зору. 
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Інтерес до педагогіки підвищується, якщо викладач зачитує уривки з книг, 

статей, ілюструє виклад прикладами з практики, описами конкретних педагогічних 
ситуацій. Керуючись положенням, що в процесі активної пізнавальної діяльності 
формується інтерес до вивчення педагогіки, до педагогічної професії, викладачі 
нашого вузу використовують на своїх заняттях прийом вибору правильної відповіді з 
кількох запропонованих.  Вибір  правильної відповіді поєднується з її  аналізом, 
співставленням, спонукає осмислювати одержану інформацію і певною мірою 
активізувати увагу на лекціях або семінарах. Щоб показати творчий характер 
педагогічної діяльності, підвищити активність студентів на заняттях, виробити 
вміння орієнтуватись у конкретних педагогічних ситуаціях, на практичних заняттях з 
педагогіки студентам пропонують проаналізувати й оцінити різні практичні ситуації, 
ставляться певні логічні завдання. 

При цьому аналізуються, зіставляються різні відповіді з тим, щоб залучити до 
активної роботи якомога більшу кількість студентів, знайти найбільш правильне 
розв'язання задачі. 

Для прояву творчої активності потрібно насамперед усвідомлено засвоювати 
систему знань, умінь і навичок. Водночас необхідна і така організація процесу 
навчання, яка викликає потребу в творчому їх застосуванні. 

Це можливо в ході проведення семінарських занять з педагогіки, коли студенти 
залучаються до розв'язання проблемних завдань, які спрямовані на уточнення 
суттєвих ознак, понять, встановлення зв'язків між однорідними поняттями; 
вирішували проблемні задачі, які вимагають від майбутнього вчителя не лише 
практичних знань, а й прийняття правильного педагогічного рішення або критичного 
аналізу помилок, які допущені в конкретній педагогічній ситуації. 

Розв'язання педагогічних задач – це своєрідна імітація процесів вироблення і 
прийняття рішень, які реально існують у діяльності освітньо–виховного закладу. В 
ході розв'язання педагогічних завдань у студентів розвиваються уява, вміння логічно 
мислити, передбачати, формується здатність до винахідництва, вміння долати 
конфліктні ситуації. Творчому, аналітичному мисленню студенти навчаються під час 
розв'язанні та розробки педагогічних ситуацій. Цей процес здійснюється за таким 
алгоритмом: з'ясувати, які дійові особи створили ситуацію, встановити, за яких умов 
виникла ситуація; проаналізувати дії кожної дійової особи, оцінити їх дії у 
взаємозв’язку та взаємообумовленості; розробити декілька рішень ситуації; вибрати 
оптимальний шлях  розв'язання ситуації, обґрунтувавши його. 

Різноманітність і неповторність педагогічних ситуацій вимагає від учителя 
уміння самостійно переосмислювати   теоретичні   знання,   уміння перекладати їх на 
мову практичних дій і знаходити найбільш   раціональні   способи розв’язання 
педагогічних задач. Не випадково останні роки особлива увага приділяється 
вивченню умов і факторів, які сприяють розвитку творчого потенціалу особистості 
вчителя. Як відомо, більшість дослідників підкреслюють, що саме творчість є 
найбільш суттєвою характеристикою педагогічної діяльності (О.Абдулліна, 
С.Золотухіна, А.Кузьміна, А.Леонтьєв, В.Лозова, О.Савченко, В.Сластьонін.). 

Ми глибоко переконані в тім, що важливою умовою формування 
професіоналізму, компетентності, загальної та педагогічної культури нинішнього 
студента, а завтрашнього висококваліфікованого спеціаліста, є органічне поєднання 
теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.  

Педагогічний досвід, накопичений професорсько–викладацьким складом 
Слов’янського державного педагогічного університету є тому підтвердженням.  
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Викладачами кафедри педагогіки розроблено чимало методичних рекомендацій та 

посібників для студентів, використання яких в навчальному процесі допомагає 
формуванню професійної майстерності у майбутніх учителів і вихователів. Серед них: 

Авдіянц Г.Г. Шляхи формування духовних потреб молодших школярів у сім’ї. 
Коркішко О.Г. Патріотичне виховання молодших школярів. 
Саяпіна С.А. Творчі роботи в курсі загальної педагогіки та історії педагогіки. 
Сипченко В.І. Педагогіка: основні положення курсу. 
Панасенко Е.А. Науково–методичні рекомендації до проведення семінарсько–

практичних занять з курсу “Історія педагогіки”. 
Попов М.А. Цільова програма корекції поведінки важковиховуваних 

старшокласників в умовах загальноосвітньої школи.  
Окремо слід назвати підручник «Дошкільна педагогіка», підготовлений 

доцентами кафедри дошкільної педагогіки Зінченко В.М. та Георгян Н.М., який 
побудований відповідно до розробленого викладачами авторського курсу. 

Відомо, що залучення студентів до виховної роботи, їх активна участь у 
підготовці і проведенні виховних заходів, різноманітні творчі завдання в період його 
підготовки, формують у них активну життєву позицію, професійні якості та вміння. 
Але саме найголовніше – студент навчається проводити виховні заходи, відточує 
свою педагогічну  майстерність, формує свій стиль роботи, вчиться спілкуватись. 
Добре спланована, чітко організована виховна робота зі студентами формує у 
майбутнього вчителя високу педагогічну культуру – складову  професійної 
майстерності спеціаліста вищого ґатунку. 

Поточний навчальний рік у нашому університеті оголошено Роком Василя 
Сухомлинського. У вересні 2007 року на базі нашого університету пройдуть 
Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 
виховання громадянина». Упродовж навчального року на всіх факультетах були 
проведені різноманітні заходи присвячені цій проблемі:  читацькі конференції, 
педагогічні роздуми, зустрічі з майстрами педагогічної праці, подорож до селища 
Павлиш до школи, в якій працював великий український педагог, конкурси 
студентської творчості, тематичні світа громадянського спрямування, виставки 
творчих робіт студентів, написання курсових, дипломних, магістерських робіт, 
підготовка творчих матеріалів, які ввійдуть до спеціального альманаху «Краса 
педагогічної праці».   

Зроблений нами теоретичний аналіз проблеми і сучасна практика вищої 
педагогічної освіти дозволяють зробити певні висновки: 

1. Основним компонентом, який визначає ефективність системи педагогічної 
освіти, виступає якісна підготовка педагогічних кадрів, від діяльності яких залежить 
рішення завдань визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні у 
ХХІ столітті. 

2. Стратегічним орієнтиром педагогічної освіти повинна стати ідея виховання 
майбутнього вчителя, вихователя, якому притаманний інноваційний, творчий тип 
мислення. 

3. Навчання у вищому педагогічному закладі повинно забезпечити 
професійний і особистісний розвиток спеціаліста, орієнтацію його на формування 
творчої індивідуальності. 

4. Створення у вищому навчальному закладі відповідного соціокультурного та 
педагогізованого середовища, яке сприяє формуванню загальної та педагогічної 
культури майбутнього вчителя, вихователя. 
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5. Важливою умовою формування професіоналізму, компетентності майбутнього 

фахівця виступає органічне поєднання теоретичної та практичної підготовки.  
Резюме 

На основе анализа современной литературы и последних  исследований, 
посвященных проблеме подготовки педагогических кадров, сделана попытка 
обобщить опыт работы Славянского государственного педагогического университета 
в профессиональном становлении будущего учителя, воспитателя. Определены 
основные задачи и направления профессиональной подготовки учителя в 
современных условиях. 

О.В.Адєєва 

УДК 371.7: 613 

ВАЛЕОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

У статті регулюється сутність валеологічної культури професійної діяльності 
вчителя. На основі експериментального дослідження аналізується стан готовності 
вчителів початкової школи до валеологізації професійної діяльності. 

Ключові слова: валеологічна культура, валеологічна культура вчителя, 
валеологічна культура професійної діяльності. 

Постановка проблеми. Гуманістичний характер освіти сьогодні є одним із 
провідних принципів  державної  політики  в  галузі  освіти .  Пріоритет  
загальнолюдських цінностей, життя й здоров'я людини закріплені низькою 
законодавчих актів. Зокрема, Законом України "Про охорону дитинства", 
Державною національною програмою "Діти України" та "Освіта" (Україна 
XXI століття), міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я нації на 2002–
2011 рр.", національною доктриною розвитку освіти в Україні XXI століття. 

Незважаючи на це фахівці самого різного профілю відзначають сьогодні, що 
стан здоров'я дітей України характеризується проявами негативних тенденцій. 
Особливо тривожними є показники здоров'я дітей молодшого шкільного віку, що 
відбито в роботах багатьох вчених (Т.Є.Бойченко, В.П.Горащук, С.В.Лапаєнко, 
С.М.Кондратюк та ін.). 

Аналіз досліджень. Сьогодні проблема збереження здоров'я молодших 
школярів формування в них ціннісного відношення до свого здоров'я є предметом 
уваги багатьох вчених (О.Д.Дубогай, Н.Б.Коростельова, І.І.Петренко, 
С.О.Свириденко та ін.). Аналізуючи чинники, що мають негативний вплив на 
здоров'я дитини одним з найбільш діючих факторів, вчені визначають вплив 
шкільного середовища. Під впливом шкільних факторів ризику (стресова тактика 
педагогічних впливів, інтенсифікація та нераціональна організація навчально–
пізнавального процесу, невідповідність методик і технологій навчання віковим і 
функціональним можливостям дітей) не тільки сповільнюється ріст і загальний 
розвиток дітей, але і руйнується їх здоров'я. 

Найбільш ефективний шлях рішення цієї проблеми – це створення в 
навчальному закладі умов, що дозволяють учням зберігати і зміцнювати своє 
здоров'я, що формують таку потребу. Останнє припускає валеологізацію освітнього 
середовища і учбового процесу таким чином, щоб кожен урок і будь–які шкільні 
заходи мали оздоровчий ефект. При цьому навчання здоров'ю в широкому сенсі 
повинне стати невід'ємною частиною шкільної освіти, поряд з викладанням 
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профільних дисциплін. Реалізація такого підходу можлива лише в межах культури, 
головною характеристикою, якої є система норм і цінностей, якими повинні 
керуватись в поведінці і діяльності носії певної культури. 

Мета статті полягає в аналізі стану готовності вчителя початкових класів до 
валеологізації професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення цілей сучасної системи освіти 
багато в чому зв'язано з учителем, його індивідуальністю, особистісним 
потенціалом, його загальною і професійною культурою. 

Педагогічна культура постає феноменом вияву вчителем власного "Я" у 
професійно–педагогічній площині через поєднання власних цілей, мотивів, 
способів, операцій, згрупованих навколо керування процесом особистісного 
зростання учнів та певної системи педагогічних цінностей. Існуючи об'єктивно, 
педагогічна культура, як автономна системна сутність та певна система 
цінностей, реалізується через призму суб'єктивного духовного досвіду вчителя. 

Побудову педагогічної діяльності як культурного явища ми розглядаємо, як 
процес, що свідомо організується і розгортається на основі життєвих цілей, 
планів і життєвої програми як системи магістральних сенсожиттєвих цілей 
особистості. Професійно педагогічна діяльність, як культурне явище може бути 
визначена, як цілепокладаюча діяльність, що забезпечує освоєння простору 
людської культури, бере участь  у  механізмі  формування  індивідуального  
стилю  життєзабезпечення в якій педагогічна культура є сферою творчого 
додатка і реалізації педагогічних здібностей учителя. 

У останні роки виконано ряд досліджень в яких педагогічна культура 
розглядається як проекція загальної культури, що виявляється в системі 
професійних якостей і специфіці педагогічної діяльності вчителя, присвячених 
окремим сторонам культури професійно–педагогічної діяльності: 

• методологічної (В.О.Сластьонін, І.В.Ісаєв, В.В.Краєвський і ін.) 
• психологічної складової культури (Н.І.Лифинцева, О.С.Созонюк, Л.В.Смолова 

й ін.). 
• морально–естетичної культури (Е.О.Гришин, А.В.Рєзниченко та ін.); 
• комунікативної культури (А.В.Мудрик, О.І.Халупо та ін.); 
• технологічної культури (М.М.Левіна, І.Ф.Ісаєв); 
• духовної (О.В.Бондаревська, В.М.Гриньова та ін.); 
• фізичної культури (М.М.Виленський). 
У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу погляди 

Н.А.Трігуб щодо валеологічної культури педагога, яка на думку дослідниці, 
уявляє собою необхідний компонент його професійної культури. 

Валеологічна культура, як стверджує Н.А.Трігуб – це система знань, 
поглядів, переконань, умінь, навичок, що сприяють використанню накопиченої 
соціальної інформації про здоровий спосіб життя, трансформуючи її в усі аспекти 
життєдіяльності людини. 

На нашу думку, валеологічна культура як частина загальної культури містить у 
собі не тільки об'єктивні результати діяльності людей, що виявляються в рівні здоров'я 
людини і суспільства, але й суб'єктивні людські сили і здатності, що реалізуються в 
діяльності, спрямованої на організацію індивідуального здорового способу життя. 

Валеологічна культура особистості – це інтегральне особистісне утворення, що 
характеризується цілісною єдністю здатностей, знань, навичок, ціннісних орієнтації, що 
детермінує формування здорового способу життя. Тобто, валеологічна культура – це 
привласнення на особистісному рівні концепції здоров'я, на основі якої у людини 
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формується індивідуальна програма здорового способу життя, відбувається розвиток 
творчого оздоровчого мислення. 

Під валеологічною культурою вчителя ми розуміємо динамічний стереотип 
діяльності і поведінки особистості, що сприяє здоровому способу життя і визначає 
дбайливе ставлення не тільки до власного здоров'я, а насамперед до здоров'я учнів. 

Натомість, на нашу думку, треба розрізняти валеологічну культуру 
особистості, що належить до певної професійної групи і валеологічну культуру 
професійної діяльності, що здійснює особистість. У першому випадку, 
валеологічна культура лише набуває певного соціального відтінку, що 
диктується груповими інтересами, характерними рисами світогляду, загальної 
культури професійної групи. 

У другому, – вона привласнюється і реалізується особистістю як невід'ємний 
атрибут професійної діяльності, як система обов'язкових для виконання і 
дотримання норм та правил поводження, що спрямованні на збереження та 
зміцнення здоров'я всіх інших особистостей, які включені у сферу даної 
діяльності і які особистість усвідомлено і неухильно відтворює, здійснюючи 
власну діяльність. Отже, валеологічна культура професійної діяльності педагога 
виступає конкретним способом прояву валеологічної культури особистості, який 
вона послідовно реалізує в умовах освітнього середовища засобами навчання 
і виховання. Складовими валеологічної культури професійної діяльності педагога 
є: база знань (когнітивний компонент), система дій, що забезпечує їх практичну 
реалізацію (операційно–діяльнісний компонент) та система моральних орієнтирів, 
настанов та мотивів (ціннісно–орієнтаційний компонент). 

Враховуючи означені складові на базі шкіл міста Одеси протягом 2005–2006 
учбового років, за допомогою складених спеціально анкет, було проведено 
дослідження рівня підготовки вчителів початкової школи до валеологічного 
забезпечення професійної діяльності. 

Результати анкетування свідчать, що більшість опитаних мають уяву щодо 
чинників, які впливають на здоров'я дитини – 90%. Однак лише 45%, опитаних 
вважають, що дотримання вчителем норм здорового способу життя має вплив на 
здоров'я учня. Насторожує той факт, що 50% учителів відзначили відсутність у них 
необхідних знань про психічний і фізичний розвиток учнів. Однак стільки ж – 
50% завели в класному журналі аркуші про дані фізичного розвитку учнів. 
Переважна більшість вчителів рекомендують учням раціональний режим дня, але 
контролює виконання учнями гігієнічних правил у школі 72% вчителів. 

Відомо, що лише з самого раннього дитинства можна прищепити основні 
знання, навики і звички з охорони здоров'я, які згодом перетворюються у 
важливий компонент загальної культури особистості. У цей період діти психологічно 
находяться в сфері значного впливу з боку авторитетних для них дорослих людей, 
у даному випадку вчителів. Вчитель для дитини молодшого шкільного віку 
приклад майже у всім. Отже, неповторна індивідуальність вчителя як носія 
валеологічної культури і суб'єкта міжособистісних відносин є головним взірцем 
і джерелом здоров'я молодшого школяра у навчально–виховному процесі. Разом з 
тим уникають шкідливих звичок лише 35% опитаних вчителів, оптимального 
рухового режиму  дотримуються 30% вчителів, правильність свого харчування 
контролюють 35,5%, загартовуванням займаються 7%. Як показує дослідження 
тільки, 34% з опитаних контролюють свій емоційний стан. За даними медичних 
книжок умовно здоровими можна назвати тільки 20% вчителів. 
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Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що вчителі початкової 

школи мають низький рівень здоров'я, переважно не дотримуються здорового 
способу життя, погано усвідомлюють, який вплив на здоров'я учнів вони мають 
як особистість. Цей факт констатує протиріччя між зрослими вимогами до 
професійно–педагогічної культури вчителя і його неготовністю здійснювати 
повноцінне валеологічне виховання й освіту школярів. Розв'язання цього 
протиріччя пов'язано з удосконаленням змісту підготовки майбутніх вчителів 
початкової школи до професійної діяльності на засадах принципу валеологізації 
професійно–педагогічної діяльності. 

Перспективи подальшого дослідження. Валеологія насамперед практична 
наука і процес підготовки до валеологічного забезпечення професійної діяльності, 
формування валеологічної культури майбутнього педагога потребує практичного 
втілення у щоденному житті. На нашу думку, це має бути відображено в циклі 
професійно–орієнтованих і фундаментальних дисциплін, теоретичному і 
практичному матеріалі у рамках валеологічних, психолого–педагогічних, 
культурологічних, медико–біологічних знань та активному використанні арсеналу 
засобів фізичного виховання, яке сприяє формуванню у майбутніх учителів 
практичних навичок здорового способу життя, профілактиці захворювань та 
набуття досвіду валеологізації навчальної і професійної діяльності. 

Резюме 
В статье рассматривается сущность валеологической культуры 

профессиональной деятельности учителя. На основании экспериментального 
исследования анализируется состояние готовности учителей начальной школы к 
валеологизации профессиональной деятельности. 

Summary 
In the article the essence of valeological culture of the teacher is considered of 

professional activity. On the basis of an experimental research the condition of readiness of 
the teachers of an elementary school to valeologization of professional activity is analyzed. 
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НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ 
«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕРГОНОМІКИ» 

У статті обґрунтовується значення та рівень системи навчально–
методичного забезпечення у вищій школі, на прикладі запровадження спецкурсу 
«Основи педагогічної ергономіки» з метою підвищення ефективності підготовки 
майбутніх з метою фахівців початкової освіти. 

Ключові слова: система навчально–методичного забезпечення, навчально–
методичний комплекс, навчально–матеріальна база, педагогічна ергономіка, фахова 
підготовка вчителів початкових класів. 

Постановка проблеми. Розбудова системи освіти України, сучасний рівень 
розвитку науки, бурхливі процеси автоматизації і комп’ютеризації вимагають нового 
погляду на виховання і навчання молодого покоління, на його фахову підготовку. 
Тому проблема забезпечення якісної освіти в умовах модернізації галузі є провідною 
в системі вищої професійної освіти. 

Якісна освіта забезпечується багатьма факторами, визначальним  із яких є 
навчально–методичне забезпечення навчального процесу закладів вищої освіти. 
Міністерство освіти і науки, Академія педагогічних наук України разом із 
провідними вищими навчальними закладами проводить велику роботу щодо 
забезпечення закладів освіти новими програмами, підручниками, посібниками, 
методичною літературою тощо. Але міністр освіти і науки С.Ніколаєнко зауважив, 
що методичне забезпечення системи вищої освіти не повною мірою відповідає 
вимогам сьогодення. У своїй доповіді він відзначив, що якість і рівень навчально–
методичного забезпечення є «основним інструментарієм вищої освіти». [3] Тому для 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які вміють критично мислити, 
оцінювати і знаходити шляхи розв’язання різних професійних завдань, аналізувати 
ситуацію, необхідно змінити всі компоненти педагогічного процесу, передбачити 
відповідні методи і форми організації навчального процесу, а головне – створити 
необхідну для цього навчально–матеріальну базу. Тому метою статті є 
обґрунтування значення та змісту науково–методичного забезпечення спецкурсу 
«Основи педагогічної ергономіки» в процесі підготовки вчителів початкових класів. 

Навчально–пізнавальна діяльність студентів здійснюється за допомогою 
органів зору і слуху. Водночас переробка інформації відбувається на рівні свідомості 
й розуміння. Доступність сприймання навчального матеріалу визначається 
асоціативними зв’язками між новими та раніше засвоєними поняттями, а також тим 
ступенем логічності та наочності, що забезпечується навчально–методичною базою.  

Система навчально–методичного забезпечення включає дві підсистеми: 
навчально–методичний комплекс та навчально–матеріальну базу (Т.В. Габай, 
Д.В. Чернилевський). Навчально–методичний комплекс є підсистемою навчально–
методичного забезпечення, яка регламентує всі види навчальної діяльності і сприяє 
інтенсифікації навчального процесу. Структура і склад навчально–методичного 
комплексу визначається особливостями дисципліни. Навчально–методична база 
представляє собою кабінети і лабораторії із необхідним обладнанням для організації 
високоефективної діяльності студентів та викладачів [5]. 

Оновлення змісту професійного навчання відповідно до змін у науці, техніці, 
розробка і впровадження нових навчальних програм із широким спектром сучасної 
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інформації є одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти у 
Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») [2]. Для 
«задоволення потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях певної 
спеціалізації…» [4, с.59] у змісті навчання передбачені дисципліни за вибором, що 
забезпечують виконання вимог варіативної частини освітньо–кваліфікаційної 
характеристики. З метою поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної і фахової 
теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів нами 
запроваджено вивчення спеціального курсу «Основи педагогічної ергономіки», на 
прикладі якого ми спробуємо охарактеризувати роль сучасної методичної бази у 
забезпеченні якості фахової підготовки студентів. 

Загалом ергономіка є хоч і малодослідженою на сьогоднішній день наукою, 
проте перспективною галуззю знань у всіх сферах суспільства. Напрям «педагогічна 
ергономіка» сформували дослідження таких учених, як Н.М. Алішев, 
А.І. Воловиченко, В.П. Вовкотруб, О.О. Кріуліна, П.С. Лернер, В.К. Марігодов, 
Т.С. Назарова, В.М. Наумчик, В.П. Нестеренко, В.Я. Ожогін, С.О. Скидан та ін. 
Розв’язання ергономічних проблем сучасного освітнього процесу вимагає 
“цілеспрямованого впровадження досягнень ергономіки і педагогічної ергономіки до 
процесу підготовки педагогічних кадрів” [2]. 

Розроблення авторської навчальної програми зі спецкурсу ґрунтується на 
результатах вивчення педагогічної та ергономічної літератури з урахуванням рівня 
підготовки студентів (наявність знань із дисциплін «Анатомія та фізіологія дитини з 
основами шкільної гігієни», «Вікова психологія» та ін.). Метою впровадження в 
навчальний процес спецкурсу є необхідність оволодіння студентами, майбутніми 
вчителями, знаннями ергономічних вимог та уміннями їх застосовувати на кожному 
етапі проектування та організації діяльності суб’єктів педагогічного процесу для 
забезпечення комфортних умов навчання. 

Вивчення сучасного стану бібліотечно–інформаційного забезпечення з 
ергономічної проблематики довело, що потрібної літератури катастрофічно не 
вистачає. У бібліотечних фондах переважають застарілі видання, які стосуються 
ергономічного забезпечення в основному працівників підприємств чи виробництв. 
Ергономічні дослідження у сфері освіти представлені здебільшого монографіями 
(В.П. Нестеренко, С.О. Скидан, Т.С. Назарова та ін.), де інформація з педагогічної 
ергономіки розглядається досить обмежено.  

У зв’язку з відсутністю підручників з основ педагогічної ергономіки, студенти 
користуються авторським конспектом лекцій при підготовці до семінарських занять. За 
своєю структурою конспект лекцій відповідає програмі спецкурсу. Деякі лекції 
супроводжуються таблицями, схемами логічних зв’язків, опорними сигналами та ін. 
Кожен конспект починається коротким переліком термінів, понять та списком 
літератури, рекомендованої для поглибленого вивчення матеріалу. У кінці 
представлений перелік питань для самоконтролю засвоєння матеріалу. Отже, конспект 
лекції дає основну частину інформації і є відображенням плану власне лекції.  

Застосування  засобів масової інформації допомагають формувати вміння 
студента орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивають аналітичні та 
пошукові здібності. Робота студентів з періодичною пресою й довідковою 
літературою при підготовці до семінарських занять спецкурсу поглиблює 
ергономічні знання майбутніх учителів, орієнтує їх у потоці інформації, розширює 
кругозір, стимулює їхню дослідницьку діяльність у навчальному процесі. Тому 
залучення студентів до пошуку інформації з ергономічної тематики в пресі досить 
плідно застосовується нами при викладанні дисципліни. 
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До навчально–методичного комплексу спецкурсу також входять: інструктивно–

методичні матеріали до семінарських занять; завдання для самостійної роботи; 
тестові завдання для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; 
методичні рекомендації для студентів. 

Інструктивні матеріали реалізовують функцію управління пізнавальною 
діяльністю студентів, оскільки розкривають у логічній послідовності мисленнєві 
операції і практичні дії, спрямовані на закріплення навиків самостійної роботи з 
навчальним матеріалом. 

Особливої уваги надаємо роботі зі словником базових понять, який ведуть 
студенти протягом вивчення спецкурсу. Терміни, визначення і поняття, зафіксовані в 
словнику, сприяють швидкому відновленню в пам’яті основного змісту курсу в 
потрібний час (залік, семінари тощо). 

Завдання, тести, які використовуються нами у навчальному процесі, сприяють 
активізації уваги студентів, допомагають нам ефективніше управляти 
налаштованістю аудиторії, ставленням до інформації, а також впливають на 
емоційний бік лекції. Експрес–опитування за матеріалами попередніх лекцій 
спонукають студентів до регулярної підготовки до кожного заняття. 

Методичні рекомендації із спецкурсу являють собою інформаційний матеріал 
про методи та способи діяльності студентів при підготовці до семінарських занять. 

Для вирішення питань оптимізації умов навколишнього середовища педагоги 
повинні бути обізнаними з основними нормативами, виконання яких сприяє 
нормальному фізичному та психічному розвитку дитини. Тому при вивченні 
спецкурсу обов’язковим є ознайомлення студентів із державними стандартами, 
санітарно–епідеміологічними правилами і нормативами для школи. 

Доведено, що наочність у навчальному процесі сприяє значно ефективнішому 
засвоєнню навчального матеріалу. Досвідчені викладачі, розуміючи це, широко 
використовують у навчальному процесі засоби зорової наочності. Сюди можна 
віднести натуральні об’єкти, моделі, плакати, таблиці, схеми, прилади, різноманітні 
технічні засоби, а також кінофрагменти, відеокасети тощо. Використання наочності 
дозволяє швидше і повніше розкрити реальні явища у порівнянні з мовленнєвою 
формою опису цих явищ, а також сприяє  формуванню в студентів просторового 
уявлення і наочно–образного мислення. 

Останнім часом активізувалася підготовка навчально–методичних матеріалів в 
електронному вигляді. У зв’язку з цим, усі навчально–методичні матеріали зі 
спецкурсу «Основи педагогічної ергономіки» ми підготували в друкованому та 
комп’ютеризованому вигляді. Забезпечення студентів навчально–методичним 
комплексом на електронних носіях є одним із основних засобів інтенсифікації 
навчальних занять, що досягається за рахунок економії часу студентами на ксерокси, 
переписування тощо. 

У процесі викладання спецкурсу ми дійшли висновку, що підготовка 
дидактичних засобів із використанням проекційної апаратури та мультимедійних 
комп’ютерних технологій суттєво підвищує якість лекції чи семінарського заняття. 
Використання комп’ютерних можливостей презентації матеріалів у графічній формі з 
використанням різних кольорових та оформлювальних ефектів при вивченні, 
наприклад, характеристик інноваційного шкільного обладнання і меблів дасть змогу 
студентам візуально ознайомитися із кольором, матеріалом, із якого виготовлені 
меблі чи обладнання, а також їхніми структурними елементами. Досить широкий 
асортимент сучасного обладнання (наприклад, шкільні дошки – трьох–, чотирьох–, 
п’ятиелементні, дошки–вітрини, поворотні, пересувні, коркові, текстильні тощо) у 
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наочному представленні допоможе студентам у майбутній педагогічній діяльності 
легко орієнтуватися у виборі оптимального обладнання для швидкої і зручної праці.  

При викладанні спецкурсу використовуємо також відеосюжети деяких класних 
кімнат, комп’ютерних класів та інших приміщень полтавських шкіл для проведення 
студентами ергономічної експертизи обладнання і оформлення сучасних шкіл. 
Використання описаного вище навчального матеріалу активізує пізнавальну 
діяльність студентів, а також сприяє швидкому застосуванню та закріпленню 
вивченого матеріалу.  

Висновки. Ефективність навчально–виховного процесу знаходиться у прямій 
залежності від якості навчально–методичного забезпечення. Але сучасний стан 
методичного забезпечення системи вищої освіти вимагає об’єднати зусилля 
науковців і практиків у системі професійної підготовки, активізувати наукові 
пошуки, мобілізувати інтелектуальні ресурси викладачів вищої школи на підтримку 
модернізації системи освіти.  

Проаналізувавши перші спроби навчально–методичного забезпечення зі спецкурсу 
«Основи педагогічної ергономіки» ми дійшли висновку, що воно відповідає реаліям 
сучасного життя, зорієнтоване на підвищення продуктивності навчальної діяльності 
майбутніх фахівців і тому потребує подальшого вдосконалення і розвитку. 

Перспективою наступних досліджень є видання навчального посібника з 
«Основ педагогічної ергономіки» для студентів спеціальності «Початкове навчання», 
зміст якого у даний час апробовується у навчальному процесі. 

Резюме 
В статье рассматривается значение и уровень системы учебно–методического 

обеспечения в учебном процессе высшей школы.  На примере спецкурса «Основы 
педагогической эргономики» раскрыто роль учебно–методического комплекса и 
учебно–материальной базы для эффективной подготовки студентов. Автор обращает 
внимание на подготовку дидактических материалов с использованием 
мультимедийных компьютерных технологий. 

Summary 
The article is devoted to a problem of meaning and level of system of educational–

methodical providing at educational process of higher educational establishment. On the 
example of special course “The basis’s of pedagogical ergonomics” the role educational–
methodical complex and educational–methodical bases for effective preparation of students 
are opened. Author pays special attention to preparation of didactic materials using 
multimedia computer technologies. 
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ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ КРІЗЬ ВИМІРИ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
У статті здійснено історико–педагогічний аналіз наукового супроводження 

вивчення студентами питань наступності дошкільної та початкової освіти у 
контексті проблеми професійної підготовки педагогічних кадрів з дошкільної освіти 
в Україні у другій половині ХХ – початку ХХI століття. 

Ключові слова: наступність дошкільної та початкової освіти, науковий супровід 
професійної підготовки. 

Постановка проблеми. Багатогранність професійної підготовки кадрів із 
дошкільного виховання зумовлена широким колом тих завдань, які майбутні фахівці 
надалі розв’язуватимуть у своїй практичній діяльності. Виокремимо одне з них – 
забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. 

Як свідчать наукові спостереження, наступність є важливою умовою цілісності 
та ефективності педагогічного процесу, фактором, що визначає логіку й 
послідовність розвитку особистості, поступовий перехід від одного вікового етапу до 
наступного [1, с.49–58]. Її сутність виявляється у встановленні зв’язку між змістом 
навчального матеріалу, методами керівництва та формами організації навчально–
виховного процесу, який, з одного боку, спрямований на підготовку дітей до 
систематичного навчання у школі, а з іншого – на оптимальне використання в 
першому класі набутого в дитячому садку досвіду. Наступність у цих освітніх ланках 
зумовлюється узгодженістю завдань і змісту програмового матеріалу, системою 
роботи дитячого садка і школи, їх співпрацею з сім’єю. О.Я.Савченко зазначає, що 
наступність є одним із принципів освіти, який передбачає зв'язок та узгодженість 
мети, змісту, організаційно–методичного забезпечення етапів освіти, які межують 
один з одним (дошкілля – початкова – основна школа) [10, с.360]. Це двобічний 
процес, коли зберігається самоцінність дошкільного дитинства і створюються 
передумови для успішного формування навчальної діяльності першокласників. 
Початкова школа, спираючись на досягнення  дошкільного віку, підхоплює, зміцнює, 
розвиває накопичене до школи і на цьому ґрунті формує новоутворення молодшого 
шкільного віку [9, с.6–10]. Забезпечити наступність у роботі дитячого садка та школи 
можливо лише спільними зусиллями вихователів, вчителів і батьків вихованців. Ми 
ж зосереджуємо увагу на відповідальній місії вихователя в реалізації принципу 
наступності щодо організації педагогічного процесу дошкільного закладу. 
Підкреслюємо також, що від його теоретико–методичної обізнаності в питаннях 
наступності залежить кінцевий результат – сформована в дошкільників готовність до 
школи, а відтак – подальше успішне навчання дитини. Саме тому питання 
наступності в роботі дитячого садка й школи є важливою складовою змісту 
професійної підготовки майбутніх вихователів уже впродовж не одного десятиліття. 
Зауважимо, що система професійних знань і вмінь, формована в майбутніх 
вихователів під час навчання у вищому навчальному закладі, може бути педагогічно 
доцільною лише за умови відповідної наукової обґрунтованості. 

У розвідці йдеться про науковий супровід процесу формування фахової 
компетентності студентів із питань наступності в роботі дитячого садка та школи, 
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який досліджуємо в руслі проблеми професійної підготовки кадрів із дошкільного 
виховання в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття.  

Під науковим супроводом професійної підготовки розуміємо організаційно–
методичне забезпечення процесу набуття майбутніми вихователями системи фахових 
знань на засадах досягнень психолого–педагогічної науки.  

Метою статті є історико–педагогічний аналіз процесу трансформації наукових 
здобутків учених із питань наступності у зміст фахової підготовки майбутніх 
вихователів та обґрунтування шляхів подальшого його удосконалення.  

Викладення основного матеріалу. Вивчення організації підготовки кадрів із 
дошкільного виховання свідчить про те, що наукове забезпечення змісту навчання 
студентів складають насамперед монографічні праці вчених, їхні статті у фахових 
періодичних виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій, підручники, 
навчальні та навчально–методичні посібники тощо.  

Дослідження фонду наукової літератури з теорії і практики дошкільного 
виховання, переліку тих наукових праць, що рекомендуються студентам у процесі 
вивчення дисциплін фахової підготовки, засвідчує, що не одне покоління майбутніх 
вихователів поглиблювали свої професійні знання, вивчаючи роботи російських 
вчених Б.Г.Ананьєва, Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, В.С.Мухіної, 
С.С.Рубінштейна та інших, які розкривають загальні закономірності формування 
особистості дитини; Л.І.Божович, Л.А.Венгера, Д.Б.Ельконіна, О.В. Запорожця, 
Г.С. Костюка, Я.Л.Коломінського, Г.О.Люблінської, М.М.Поддьякова з питань 
психологічної готовності дітей до школи; Ю.П.Змановського, А.В.Кенеман, 
Д.В.Хухлаєвої з проблем фізичного виховання; Р.С.Буре, Н.Ф.Виноградової, 
С.Я.Козлової, Ф.С.Левін–Щиріної, Т.О.Маркової, В.Г.Нечаєвої, Д.В.Сергєєвої, 
присвячених моральному, трудовому вихованню та ознайомлення дітей із явищами 
соціального життя; А.К.Бондаренко, Р.Й.Жуковської, Д. В.Менджерицької, 
Н.Я.Михайленко з проблем дитячої гри; Г.М.Леушиної, В.Й.Логінової, 
С.Л.Новосьолової, Ф.О.Сохіна, Н.Т.Терехової, Т.В.Тарунтаєвої О.П.Усової, 
О.С.Ушакової, В.Й.Ядешко та інших з питань розумового виховання, педагогічних та 
методичних аспектів підготовки дітей до школи тощо.  

У 1980 році до наукового забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів–
дошкільників увійшла монографічна праця О.В.Запорожця та Т.О.Маркової «Основи 
дошкільної педагогіки», в якій виокремлено осібний розділ – підготовка дітей до школи. 
Його зміст посутньо сприяв осмисленню студентами основних теоретичних положень 
проблеми наступності, сформульованих на підставі наукових досліджень. А саме: 

1. У психофізіологічному відношенні готовність дитини до школи не може 
зводитися лише до оволодіння нею певних знань і вмінь. Вона являє собою цілісну 
систему властивостей і якостей, які характеризують досягнення дитиною нового, 
більш високого рівня загального фізичного, розумового, морального та естетичного 
розвитку. Суттєве значення має здобуття дітьми запасу елементарних знань про 
оточуючу дійсність, а також найпростіших навичок практичної і розумової роботи, 
досягнутий ними рівень розвитку мислення та мовлення, а також пізнавальних 
інтересів, міру сформованості суспільних мотивів поведінки й морально–вольових 
якостей, необхідних для того, аби успішно займатися соціально значущою 
навчальною діяльністю (Л.І.Божович, Л.А.Венгер).  

2. Наприкінці дошкільного дитинства за сприятливих умов життя та 
відповідного виховання відбуваються посутні зміни у розвитку дитини, формуються 
важливі новоутворення її особистості, що має першочергове значення для 
виникнення в дитини готовності до навчання в школі, для засвоєння основних 
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законів природи і суспільства, для успішного входження в життя і діяльність 
шкільного колективу (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін). 

3. Виконанню вимог, що їх пред’являє дитині школа, формування тих 
психофізіологічних якостей, яких дитина має набути в дошкільні роки, може 
забезпечити лише комплексний підхід до визначення змісту, форм і методів 
підготовки дошкільників до навчання в школі.  

4. Велике значення для підготовки дітей до школи мають не стільки спеціальні 
заняття і вправи, спрямовані на формування в дітей відповідних знань та вмінь, 
скільки, насамперед, уся цілісна система фізичного, розумового, морального й 
естетичного виховання дошкільників у всіх вікових групах дитячого садка, 
спрямована на всебічний гармонійний розвиток дитячої особистості (Р.С.Буре, 
Л.Є.Журова, Г.М.Леушина, В.Й.Логінова, Т.В.Тарунтаєва, Ф.О.Сохін, В.Й.Ядешко).  

5. Підготовка дітей до школи має здійснюватися послідовно впродовж усього 
періоду дошкільного дитинства й завершуватися в підготовчій групі дитячого садка, 
де цьому слід приділяти особливої уваги [7, с.250–257 ]. 

Впродовж 80–х років поліпшенню науково–методичного забезпечення 
навчального процесу сприяло видання підручників із дошкільної педагогіки 
(Дошкольная педагогика /Под ред. В.И.Логиновой и П.Г.Саморуковой.– М.: 
Просвещение. – 1983.; Дошкольная педагогика /Под ред. В.И.Ядэшко и Ф.А.Сохина. 
– М.: Просвещение. 1986; Дошкольная педагогика: В двух частях. – 2–е издание, 
исправленное и дополненное /Под ред. В.И.Логиновой и П.Г.Саморуковой. – М.: 
Просвещение, 1988). У змісті підручників було визначено сутність наступності в 
роботі дитячого садка та школи, поняття готовності дітей до навчання в школі, 
виокремлено особливості виховної та навчальної роботи з дітьми у підготовчій групі, 
розкрито своєрідність навчально–виховної роботи в першому класі школи. 

За спостереженням науковців, період 70–80–х років минулого віку в Україні 
позначився активізацією дослідницької роботи, яку здійснювали співробітники 
відділу дошкільного виховання Науково–дослідного інституту педагогіки; відділу 
психології дітей дошкільного віку Науково–дослідного інституту психології, а також 
викладачі кафедр дошкільного виховання Київського, Запорізького, Рівненського, 
Слов’янського педагогічних інститутів [12, с.134] Результатом наукових досліджень, 
що охоплювали широке коло проблем виховання дітей дошкільного віку, стало 
видання монографічних праць та навчальних посібників, які значно покращили 
науково–методичне забезпечення фахової підготовки майбутніх вихователів. На 
підтвердження цього факту подаємо перелік основних праць, якими слугувалися 
викладачі і студенти при викладанні та вивченні дошкільної педагогіки та фахових 
методик, зокрема – питань забезпечення наступності в роботі дитячого садка і школи: 
Артемова Л.В., Богуш А.М., Баскіна І.Б., Лебедєва З.Є. та ін. «Навчання і виховання 
дітей дошкільного віку (1974), Артемова Л.В. «Моральне виховання дошкільника» 
(1974), «Засвоєння правил поведінки старшими дошкільниками в процесі гри» (1976), 
«Формирование общественной направленности ребенка–дошкольника в игре» (1988), 
Артемова Л.В., Богуш А.М., Вільчковський Е.С. «Підготовча до школи група в 
дитячому садку» (1989); Богуш А.М. «Робота з розвитку мови в підготовці дітей до 
школи» (1973), «Підготовка руки дитини до письма» (1976), «Зошит для підготовки 
руки вихованця підготовчої групи дошкільного закладу», «Навчання грамоти в 
підготовчій до школи групі дитячого садка» (1981), «Подготовка студентов к работе с 
шестилетками» (1982), «Речевая подготовка детей к школе »(1984); Борисова 
З.Н.«Трудове виховання дітей дошкільного віку» (1972), «Виховання в праці» (1977), 
Вільчковський Е.С. «Фізичне виховання в дитячому садку» (1971), «Фізичне 
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виховання дітей дошкільного віку» (1974), «Методика фізичного виховання в 
дитячому садку» (1979); Котирло В.К. «Развитие волевого поведения у 
дошкольников» (1971), «Підготовка дітей до школи в сім’ї» (1974); «Завтра в школу» 
(1977); Котирло В.К., Кулачковська С.Є., Ладивір С.О. та ін. «Воспитание гуманных 
чувств у детей» (1987), Кондратова В.В. «Розумове виховання дошкільників»(1979); 
КондратенкоТ.Д.. Котирло В.К., Ладивір С.О. «Обучение старших дошкольников» 
(1986); Котляр В.Ф. «Изобразительная деятельность дошкольников» (1986); 
Лаврентьєва Г.П. «Культура общения дошкольников» (1988); Лебедєва З.Є., Лоза 
Г.Ф., Савельєва Н.П. «Навчання і розумова діяльність дітей дошкільного віку» 
(1970), «Підготовка дітей до школи» (1971); О.М.Лещенко «Методика навчання 
рідної мови і грамоти» (1972), Проскура О.В. «Развиток пізнавальних здібностей 
дошкільників» (1985); Щербакова К.Й. «Методика навчання математики дітей 
дошкільного віку» (1985) тощо. 

Цей же період був прикметний прийняттям «Основних напрямів реформи 
загальноосвітньої і професійної школи» (1984). Попри те, що реформа стосувалась 
насамперед школи, виконання її завдань унеможливлювалося поза реформуванням 
першого ступеня освітньої системи – дошкільного виховання. Завдання в галузі 
суспільного дошкільного виховання щодо реалізації основних положень реформи 
були чітко виписані в Постанові Ради міністрів СРСР «Про подальше поліпшення 
суспільного дошкільного виховання і підготовку дітей до навчання в школі» (1984). 
У відповідності до Постанови, планувалося здійснення низки заходів, що стосувалися 
розв’язання й проблеми наступності. Зокрема, Міністерству освіти та Академії 
педагогічних наук було доручено розробити і запровадити у 1984/1985 роках нову 
типову програму виховання й навчання в дитячому садку, програмно–методичні 
документи тощо. Академії педагогічних наук СРСР, Науково–дослідному інституту 
педагогіки, відповідним кафедрам педагогічних інститутів було рекомендовано 
активізувати роботу з проведення фундаментальних досліджень, спрямованих на 
вивчення основних закономірностей психічного розвитку дітей дошкільного віку, на 
пошук шляхів удосконалення формування всебічно розвиненої особистості дитини в 
умовах суспільного і сімейного виховання. Постановою визначалася також 
доцільність (за відповідних умов) створення у сільській місцевості навчально–
виховних комплексів «школа – дитячий  садок». Одним із напрямів реформи було 
започаткування навчання дітей із шестирічного віку. У зв’язку з цим, у дослідженні 
проблеми наступності в роботі дитячого садка і школи актуалізувалися питання 
фізіологічного і психологічного розвитку дітей, практичного поєднання навчально–
виховної роботи в різних її аспектах: у розвитку мови дітей, оволодінні ними 
навичками читання й письма, формуванні математичних уявлень і засвоєнні лічби, 
естетичному вихованні; ознайомленні дітей із суспільним життям і природою тощо. 
До такої роботи необхідно було готувати педагогічні кадри. Саме через це видання 
1985 року посібника «Наступність у навчально–виховній роботі дитячого садка і 
школи», підготовленого колективом українських науковців, який очолювала 
З.Н.Борисова, ми вважаємо помітною подією в створенні науково–методичного 
супроводу професійної підготовки майбутніх педагогів–дошкільників. Поставлена 
авторами посібника мета – на основі анатомо–фізіологічних, психологічних і 
педагогічних досліджень розкрити вікові особливості розвитку і виховання дітей, які 
необхідно враховувати при додержанні наступності у навчально–виховній роботі 
дошкільного закладу і початкової школи – була досягнута. Адже це повністю 
співвідносилося з компартійною «лінією», що визначала завершення переходу до 
обов’язкової загальної середньої освіти й була «…об’єктивною закономірністю 
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соціалістичного суспільства, однією з найсуттєвіших ознак радянського способу 
життя»[6, с.11]. На основі наукових досліджень із питань навчально–виховної роботи 
з дітьми автори розробили необхідні рекомендації вихователям щодо планування 
змісту й застосування методів навчання та виховання дітей у певній системі та 
взаємозв’язку, що забезпечує підготовку дітей до навчання в школі, тобто успішну їх 
адаптацію до умов шкільного навчання, належне засвоєння програмного матеріалу, їх 
фізичний і розумовий розвиток, що закладається в дитячому садку. Визначаючи 
сутність проблеми наступності у навчально–виховній роботі дошкільного закладу і 
школи, автори посібника вказували на те, що підготовка до школи із психолого–
педагогічної проблеми переросла на проблему великої соціальної значущості, 
оскільки держава «Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної 
школи» визначила завдання охоплення суспільним дошкільним вихованням усіх 
дітей дошкільного віку й створення передумов для поступового переходу до 
навчання дітей із шестирічного віку. Науковці підкреслювали, що спільність мети і 
завдань комуністичного виховання в дошкільних закладах і середній школі визначає 
єдність виховних заходів. Потреба в створенні єдиного виховного процесу, що 
пов’язує дитячий садок і школу, підтверджувалася як педагогічною наукою, так і 
нагромадженим практичним досвідом роботи. У посібнику визначався комплексний 
характер проблеми наступності в роботі дитячого садка і школи, було 
охарактеризовано три її основні аспекти: анатомо–фізіологічний, психолого–
педагогічний та педагогічно–організаційний. Зазначалося, що з урахуванням 
анатомо–фізіологічних особливостей дітей у навчально–виховному процесі 
нагальною стає потреба посилення ролі нормованого фізичного виховання, зміцнення 
здоров’я дітей, адже «здоров’я дитини – це не тільки відсутність хвороб, а й повне  
душевне, тілесне та розумове благополуччя. Зміцнення такого здоров’я – 
найважливіша умова підготовки дітей до школи…»[6, с.13 ]. У психолого–
педагогічному аспекті проблеми, який розкрито в посібнику, виокремлювалися три 
найважливіші напрями. Перший був пов'язаний із організацією всієї виховної роботи 
в дитячому садку, спрямованої на загальну підготовку дитини до шкільного 
навчання. Вона полягала в тому, щоб за допомогою відповідної організації освітньо–
виховної роботи в усіх вікових групах дитячого садка забезпечити всебічний і 
гармонійний розвиток дитини. Другий напрям у роботі дитячого садка й школи 
передбачав спеціальну підготовку дітей до засвоєння тих предметів, які вони 
вивчатимуть у школі. Третій напрям визначав єдність у підготовці дітей до школи. З 
одного боку – дитячого садка і школи, а з другого – спільна робота школи, дитячого 
садка і батьків. Наукою й педагогічним досвідом було нагромаджено чимало 
різноманітних форм роботи школи та дитячого садка з батьками: факультативи по 
підготовці дітей до школи в університетах педагогічних знань для батьків, спеціальні 
тематичні збори, індивідуальні й групові консультації, організація виставок, стендів, 
куточків для батьків, папки–пересувки, в школах створювалися секції вчителів 
початкових класів і вихователів дитячих садків, практикувалося взаємовідвідування 
уроків у школі і занять в дитячому садку, спільні засідання педагогічних рад з питань 
наступності тощо. Та, на жаль, зазначені форми на завжди набували широкого 
застосування, що залишало нерозв’язаними чимало питань щодо підготовки дітей до 
школи. Організаційно–педагогічний аспект проблеми наступності розкривав сутність 
організації навчально–виховної роботи з дітьми старшого дошкільного і молодшого 
шкільного віку щодо створення оптимальних педагогічних умов навчання дітей 
основних рухів, забезпечення їх мовленнєвого розвитку, вироблення графічних 
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навичок письма, формування математичних понять, озброєння знаннями про 
природу, здійснення морального та естетичного виховання тощо.  

Видання 1998 року посібника Т.І.Поніманської «Основи дошкільної 
педагогіки» позитивно вплинуло на організацію вивчення студентами цієї фахової 
дисципліни. Але, на жаль, глибокого теоретико–методичного висвітлення проблеми 
наступності в роботі дитячого садка і школи в їх змісті відображено не було, що, до 
певної міри обмежувало формування у студентів відповідних знань. Необхідність 
висвітлення проблеми наступності була врахована автором у новому виданні 
навчального посібника (2004), де було виокремлено осібний розділ «Підготовка дітей 
до школи» й висвітлено актуальні питання означеної проблеми: наступність, 
спадкоємність, перспективи у системі безперервної освіти; готовність дітей до 
шкільного навчання; адаптація дітей до шкільного навчання; спільна робота 
дошкільного закладу і школи. 

Слід зазначити, що впродовж усього досліджуваного періоду підготовки 
педагогічних кадрів одним із найдоступніших джерел знань студентів про теоретичні 
та практичні аспекти проблеми наступності були журнали «Дошкільне виховання» та 
«Дошкольное воспитание», де публікувалися наукові статті й матеріали з досвіду 
роботи вихователів.  

Вивчення такого важливого аспекту обраної проблеми, як стан її наукової 
дослідженості, дає підстави стверджувати, що й за радянських часів, і за роки 
незалежності України питання наступності перебувало в центрі уваги вітчизняних 
учених. Про це переконливо свідчать наукові праці Л.В.Артемової, А.М.Богуш, 
Г.І.Белєнької, Е.С.Вільчковського, Н.В.Гавриш, Н.Ф.Денисенко, Л.О.Калмикової, 
О.Л.Кононко, В.К.Котирло, К.Л.Крутій, С.О.Ладивір, М.А.Машовець, 
Т.І.Поніманської, О.В.Проскури, О.Я.Савченко, О.О.Фунтікової, К.Й.Щербакової та 
інших дослідників, а також здійснення дисертаційних досліджень, у яких 
схарактеризовано різні аспекти наступності між дошкільною і шкільною освітою: 
музичного (С.А.Колесніков,1992), трудового (М.А.Машовець, 1994; 
В.Ф.Колеснікова,1995), екологічного (І.В.Іщенко, 1997) виховання, ознайомлення з 
природою (Д.І.Струннікова, 2000) тощо.  

Останні десятиліття другого – початок третього тисячоліття прикметний 
особливою увагою науковців до функціонування навчально–виховних комплексів 
«школа – дошкільний навчальний заклад», у яких, за твердженням дослідників, створено 
найкращі умови для повноцінної реалізації принципу наступності. Вивченню 
особливостей організації освітнього процесу в таких освітніх закладах присвячена 
докторська дисертація В.Г.Кузя «Педагогічні основи виховного процесу в комплексі 
«школа – дитячий садок» (1992) та кандидатські дисертації Н.М.Манжелій «Педагогічні 
умови функціонування сільських навчально–виховних комплексів «школа – дитячий 
садок» (1995), Д.І.Струннікової  «Наступність в ознайомленні з природою дітей  
6–7 років (в умовах діяльності навчально–виховного комплексу «школа–дитячий садок» 
(2000), І.П.Печенко  «Соціалізація дітей в умовах навчально–виховних комплексів 
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (2002), 
Л.О.Федорович «Підготовка дітей до школи в умовах навчально–виховного комплексу» 
(2003), М.А.Федорової «Виховання культури поведінки у дітей 6–7–го років життя (в 
умовах навчально–виховного комплексу «школа – дитячий  садок» (2005), О.В.Чепки  
«Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально–виховного 
комплексу «школа – дошкільний заклад» (2006) та ін. 

У ХХІ століття освіта України, зокрема її дошкільна й початкова ланки, 
увійшли зазнавши радикальних змін. Законодавчі засади цього складного й 
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тривалого процесу визначено в Концепції дошкільного виховання в Україні (1993), 
Законі України «Про загальну середню освіту» (1999), Законі України «Про 
дошкільну освіту і виховання» (2001). У Базовому компоненті дошкільної освіти 
(1998) та Державних стандартах початкової освіти (2000) визначено державні 
стандарти дошкільної та початкової освіти. У листопаді 2000 року Кабінетом 
Міністрів України прийнято Постанову «Про поетапний перехід до 12–річної 
середньої освіти», а з 2001–2002 навчального року початкова освіта в нашій країні 
стала чотирирічною. Реформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняному та 
світовому освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання комплексних 
соціально–педагогічних завдань, одним із яких є перехід до систематичного навчання 
дітей із шести років. Перехід від дошкільного до молодшого шкільного дитинства є 
одним із найбільш відповідальних періодів у життєвому циклі людини. Тому пошук 
інноваційних шляхів підготовки дітей до школи, що забезпечило б „озброєння їх не 
стільки премудростями шкільної науки, скільки наукою життя, адекватного 
сприйняття світу” [2,с.1], набуває в сучасних умовах особливого значення. Ці слова 
В.Г.Кременя варто сприймати як настанову викладачам ВНЗ, які готують 
сьогоднішнього студента до реалізації завдань наступності дитячого садка і школи в 
умовах реформаційних змін у дошкільній і початковій освіті.  

Багаторічний досвід роботи у вищій школі дає підстави констатувати, що 
трансформація наукових новацій у зміст фахової підготовки студентів здійснюється, 
зазвичай, на лекціях, під час проведення викладачами предметних консультацій, через 
організацію самостійної роботи студентів, у процесі написання курсових, дипломних або 
магістерських робіт, через організацію педагогічних практик тощо. Орієнтація на 
європейський рівень організації навчального процесу у вищій школі, запровадження 
передових освітніх технологій потребує подальшого вдосконалення наукового 
супроводу професійної підготовки майбутніх вихователів, зокрема, з питань 
наступності. Перспективу удосконалення цього процесу вбачаємо в таких моментах: 

1. На новому етапі розвитку дошкільної освіти і чотирирічної початкової 
школи, поліпшенню організації професійної підготовки майбутніх вихователів з 
питань наступності можуть сприяти нові наукові розвідки з означеної проблеми.  

2. В умовах розвитку сучасних інформаційних технологій викладачам і 
студентам ВНЗ мають бути створені належні умови для доступу до бази даних фонду 
авторефератів дисертаційних праць інформаційної мережі Національної бібліотеки 
України імені В.І.Вернадського, Державної науково–педагогічної бібліотеки України 
імені В.О.Сухомлинського, Державної науково–технічної бібліотеки України з метою 
ознайомлення із найновішими дослідженнями в галузі історії, теорії, методики 
дошкільного виховання. 

3. Нині існує певний інформаційний вакуум щодо видання нових монографій, 
навчальних і навчально–методичних посібників з проблем дошкільного виховання (в 
т.ч. на електронних носіях), авторами яких є викладачі кафедр дошкільної освіти, 
наукові співробітники дослідних інститутів. У нас не налагоджено дієвого 
інформаційного зв'язку між кафедрами, що здійснюють підготовку фахівців–
дошкільників. Через це обмеженою є й інформація про наукові здобутки колег, які 
можуть слугувати науковим супроводом навчального процесу. Можливими 
варіантами розв’язання цієї проблеми вважаємо публікацію на шпальтах журналу 
«Дошкільне виховання» інформації про нові наукові та навчально–методичні 
видання, а також запровадження й широке використання ділового листування між 
випусковими кафедрами вищих навчальних закладів через Інтернет–зв'язок.  
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4. Поза сумнівом, важливою формою обміну новою науковою інформацією 

завжди були й залишаються науково–практичні конференції. Одначе, незважаючи на 
те, що такі зібрання зчаста мають статус Всеукраїнських або Міжнародних, широкого 
представницького кола викладачів ВНЗ України на них зазвичай не буває. Не стають 
надбанням широкого кола користувачів і збірники матеріалів конференцій. 
Розв’язання цієї проблеми ми вбачаємо в можливості розміщення на Інтернет–сайтах 
кафедр, що є організаторами таких наукових зібрань, інформації за матеріалами 
конференцій.  

5. Сучасні інформаційні технології дозволяють проводити Інтернет–форуми з 
актуальних проблем дошкільного виховання, організації професійної підготовки 
кадрів для дошкільної галузі освіти. 

6. Попри те, що новітні інформаційні технології помітно впроваджуються в 
навчальний процес вищої школи, найдоступнішим засобом наукової інформації для 
викладачів та студентів залишаються фахові періодичні видання, зокрема часопис 
«Дошкільне виховання». Доцільним, на наш погляд, могла б бути підготовка окремих 
випусків журналу, присвячених актуальним проблемам дошкілля, зокрема проблемі 
наступності дошкільної та початкової ланки освіти. Йдеться про відкритий діалог 
вчених та педагогів–практиків. 

Висновки. Здійснена нами розвідка розкриває лише один із аспектів науково–
педагогічного супроводу підготовки майбутніх вихователів на історико–
педагогічному полі дослідження й не вичерпує усіх питань означеної проблеми. 

Резюме 
В контексте исследуемой проблемы профессиональной подготовки 

педагогических кадров по дошкольному образованию в Украине второй половины 
ХХ – начала ХХІ века, осуществлен историко–педагогический анализ научного 
сопровождения изучения студентами вопросов преемственности дошкольного и 
начального образования. 

Summary 
The article deals with historic–pedagogical analyses of scientific achievements 

transformation on the problem of pre–school into primary education continuity within 
academic process in higher schools. In the context of the research the author throws light on 
the professional training of pre–school specialists in Ukraine in the second half of XX – the 
beginning of XXI century. 
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Т.О.Пономаренко  

УДК 373. 014 

ДЕФІНІЦІЇ “УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА” ПЕДАГОГІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У зв’язку з дослідженням проблеми формування управлінської культури 
педагогів дошкільної освіти у статті обговорюються підходи  до визначення змісту 
понять «культура управління» та «управлінська культура педагогів у галузі 
виховання дітей дошкільного віку». 

Ключові слова: культура управління, управлінська культура, дошкільна освіта. 
Постановка проблеми. Останнім часом відмічається значний інтерес до питань 

управління дошкільною освітою. Визнається, що в державі не вистачає 
високопрофесійних управлінців в галузі освіти дітей дошкільного віку. Більшість із 
них недостатньо підготовлена до активної управлінської діяльності, ефективного 
прийняття рішень. Необхідність підготовки високопрофесійних кадрів для 
управління дошкільною освітою актуалізувалося нині у гостру державну проблему.  

Спеціалісти зазначають (Р.М.Чумічова), що сучасна реформа освітньої системи 
потребує здійснення управління у руслі нової моделі – культуровідповідної. Для 
використання нової культуровідповідної управлінської системи в галузі дошкільної 
освіти необхідно розглядати її у контексті культури. Водночас проблема формування 
управлінської культури педагогів дошкільної освіти ще недостатньо розкрита у всій 
її складності, з численними взаємозв’язками і тонкощами. 

Вчені вважають (Т.М. Горюнова, Н.Л. Коломінський та ін.), що сучасний 
спеціаліст дошкільної освіти повинен володіти основами педагогічного 
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менеджменту, бо педагогічне управління він здійснює на різних рівнях своєї 
професійної діяльності: на рівні управління ДНЗ – як завідуюча, старший методист; 
на рівні управління розвитком дитини – у якості вихователя.  

Основуючись на вищезазначеному, визнаємо актуальним дослідження 
проблеми формування управлінської культури майбутніх педагогів у галузі освіти 
дітей дошкільного віку. 

Терміни “культура управління”, “управлінська культура”, якими все ширше 
користуються як науковці, так і практики, останнім часом набувають все більшого 
розповсюдження. Проте спеціалістами відмічається відсутність однозначних підходів 
до визначення змісту зазначених дефініцій. Тож метою статті є аналіз підходів до 
визначення їх суті.    

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу наукової літератури 
дозволили з’ясувати, що у зв’язку з дослідженням суті визначених понять, виникає 
необхідність характеристики таких категорій як “педагогічна культура”, “професійна 
культура”, “загальна культура”. Проте в науковій літературі відсутнє єдине 
трактування їх змісту. 

Так, Т.М. Горюнова зазначає: “Одні автори використовують термін “професійна 
культура” у процесі вивчення механізму соціалізації особистості (В.О. Конєв, 
Р.Л. Кричевський та ін.), інші – протиставляють його поняттю “загальна культура” 
(Л.М. Терьохіна). Треті, навпаки, бачать у ньому частину загальної культури 
особистості (М.О. Машина, О.М. Ходусов, Н.Я. Шеховська)” [4, с. 21].  

Дослідниця вказує, що при умові спрямування дослідження на підготовку 
спеціаліста дошкільної освіти, особливої уваги потребує характеристика дефініції 
“педагогічна культура”.  

На основі дослідження вченими (О.В. Барабанщиков, О.В. Бондаревська, 
І.О. Колесникова, В.В. Розанов та ін.) феномену педагогічної культури 
Т.М. Горюнова визначає, що “… педагогічна культура – це частина 
загальнолюдської, в якій з найбільшою повнотою утілилися духовні і матеріальні 
цінності освіти, а також способи творчої діяльності, необхідні для обслуговування 
історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості, здійснення освітніх 
процесів” [4, с. 24]. 

Вона доводить, що педагогічна культура є фундаментом культури 
управлінської. Такої думки дотримується й Р.М.Чумічова [9], стверджуючи, що 
культура управління і зміст педагогічного процесу знаходяться у певній залежності. 
Культура управління носить технологічний характер, вторинний щодо змісту 
педагогічного процесу, як частини культури. 

У науковій літературі ми не знайшли єдиного тлумачення співвідношення 
змісту категорій “культура управління ” і “професійна культура”. У ряді робіт 
(Є.М. Воронова [3], Ю.І. Палеха [6] та ін.) професійна культура вважається 
складовою культури управлінської. Т.М. Горюнова [4] дотримується іншої позиції: 
управлінська культура є частиною професійної культури спеціаліста і розглядається 
як культура особистості, що проявляється у культурі діяльності.  

Положення відомого представника емпіричної школи управління П.Друкера про 
те, що сучасного керівника можна оцінювати за професійною майстерністю та стилем 
поведінки, стало основоположним у визначенні Ю.І.Палехою [6] складових культури 
управління, а саме: професійна майстерність, стиль поведінки, професійна культура. 

Вчений вказує, що професійна майстерність, або мистецтво управляти, “це ті 
аспекти діяльності, які здійснюються завдяки використанню знань, набутих у процесі 
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навчання” [6, с. 116]. Управлінське мистецтво передбачає планування і постановку мети, 
організацію робочого процесу, мотивацію і комунікації, вимір результатів діяльності.  

Стиль поведінки управлінця “це ті аспекти діяльності керівника, яким 
неможливо навчити, зокрема, він мусить бути лідером, мати цілісний характер” [6, 
с. 116]. Необхідні уміння вчитися протягом усього життя, постійний інтересом до 
нового, повага до людей та їхньої праці, організаторські здібності, уміння сприяти 
самовдосконаленню, самореалізації підлеглих. 

У визначенні найбільш важливих компонентів професійної культури керівника 
Ю.І. Палеха [6] основується на їх характеристиці К.О. Абульхановою–Славською [1]: 
системний кругозір; професійна творчість; праксеологічна культура; рефлексивна 
культура; інформаційне озброєння; професійна компетентність; конкретно–предметні 
знання.  

Є.М. Воронова [3] також вказує на те, що важливою складовою культури 
управління є професійна культура і характеризує її зміст наступним  чином: система 
соціальних якостей, що безпосередньо забезпечує рівень трудової професійної 
діяльності і визначає її особистісний зміст, ставлення до праці.  

Важливою є вказівка Є.М. Воронової [3] про те, що спеціальна професійна 
культура у фахівців різноманітного профілю включає такі їх якості, які значно 
відрізняються навіть у межах одного профілю. Ця сукупність якостей відбивається у 
вузькоспеціальних розділах професіограм.  

Виключно важливим для нашого дослідження є наукове положення 
Т.М. Горюнової щодо відсутності ідентичності дефініцій “культура управління” і 
“управлінська культура”: “Поняття “управлінська культура” близьке до поняття 
“культура управління”. Проте вони не тотожні. Перше характеризує професіонально–
особистісні якості спеціаліста, друге – його діяльність. Управлінська культура є 
важливою передумовою культури управління, хоча слід визнати, що такий розподіл 
відносний” [4, с. 27]. 

Проте в роботах деяких авторів (Б.М. Андрушків [2], О.Є. Кузьмін [2], 
В.І. Новосьолов [5], Ю.І. Палеха [6] та ін.) зміст зазначених дефініцій не 
розмежовується. Часто суть поняття “культура управління” включає в себе як 
особливості професіонально–особистісних якостей управлінців, так і характеристики 
їх управлінської діяльності. 

Так, В.І. Новосьолов [5] вважає, що культура управління достатньо складне за 
змістом поняття, яке має велику кількість конкретних вимог і проявів при здійсненні 
різних управлінських дій. Це сукупність вимог, які пред’являються до зовнішньої 
сторони процесу управління, а також до особистих якостей службовців, які 
здійснюють цей процес.  

Б.М.Андрушків [2], О.Є.Кузьмін [2] визначають культуру управління як 
сукупність досягнень в організації та здійсненні процесу управління, організації 
управлінської праці, що ґрунтується на використанні досягнень науки і техніки 
управління з урахуванням потреб, які ставляться до систем управління, працівників і 
зумовлені нормами та принципами гуманістичної моралі, етики, права. 

Вчені вказують, що культура управління включає такі складові елементи як: 
культура працівників управління; культура процесів управління; культура умов 
праці; культура документації. 

Ю.І. Палеха визначає культуру управління як “ … сукупність теоретичних та 
практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і стосуються 
різною мірою всіх аспектів людської діяльності, це важлива сфера впливу на 
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свідомість, вчинки підлеглих, їх помисли і бажання, … один з вирішальних факторів 
успіху в управлінні” [6, с. 111].  

Дослідник вказує, що під культурою управління слід розуміти певну 
інтегральну характеристику особливостей роботи керівника, яка є невід’ємною 
частиною його професіоналізму і визначає таку сукупність індивідуальних рис і 
якостей, внутрішні і зовнішні прояви яких забезпечують ефективні та суспільно 
прийнятні результати спільної діяльності підлеглих, активно сприяють успішній 
реалізації цілей організації, плідному спілкуванню з працівниками різного рівня за 
будь–яких обставин без зайвих психологічних і моральних ускладнень.  

Характеристику змісту поняття “культура управління”, як управлінської 
діяльності, пропонує Р.М. Чумічова [9], досліджуючи проблему управління якістю 
дошкільної освіти. Дослідниця визначає культуру управління як складне інтегральне 
поняття, яке має міждисциплінарний статус (теорія управління, теорія освіти, 
культура). Відзначає, що культура управління є частиною культури суспільства і 
синтезує у собі матеріальні і духовні складові. 

Дослідниця звертає увагу на те, що загальною характеристикою культури 
управлінської діяльності керівника є знання закономірностей управління. 
Управлінська діяльність представлена функціями організації, планування, 
координації, стимулювання, контролю. Кожна із цих функцій повинна розглядатися у 
контексті культури і мати культуровідповідні характеристики. 

Р.М.Чумічова [9] відмічає, що управлінська діяльність буде вважатися 
культуровідповідною при умові знаходження управлінця в ситуації постійного 
творчого пошуку альтернативних, інноваційних, особистісно орієнтованих способів 
реалізації функцій управління, що забезпечить управлінській діяльності системність, 
соціальність, науковість, синергетичність, оптимальність результатів, досягнення 
нових якісних характеристик у розвитку дитини, педагогів, педагогічного процесу.  

Вчена доводить, що такі характеристики педагогічного процесу як цілісність, 
цілевідповідність, системність, варіативність, альтернативність, соціальність, науковість, 
синергетичність, відповідність державним стандартам, його перехід у режим розвитку, 
інноваційності є свідченням, показником культури управління керівника. 

Аналіз досліджень (Т.М. Горюнова [4], В.О. Сластьонін [7], М.М. Таланчук [8] 
та ін.) дозволив констатувати, що до визначення дефініції “управлінська культура” 
однозначного підходу також не спостерігається. 

Так, В.О. Сластьонін [7] вказує, що управлінська культура являє собою міру і 
спосіб творчої самореалізації особистості керівника в різних видах управлінської 
діяльності, спрямованої на освоєння, передачу і створення цінностей і технологій в 
управлінні. 

М.М. Таланчук [8] розглядає управлінську культуру як майстерність, як міру 
досконалості діяльності керівника з реалізації об’єктивних управлінських функцій 
при вирішенні конкретних завдань управління виховним процесом. 

Т.М. Горюнова визначає: “Управлінська культура … представляє собою синтез 
психолого–педагогічних переконань і майстерності, загального розвитку і 
управлінсько–педагогічних якостей, управлінської етики і системи багатогранних 
відношень, стилю діяльності і поведінки. Об’єднуючи ці взаємообумовлені 
компоненти особистості, управлінська культура збагачує і розвиває кожний із них до 
рівня вищого порядку (акмеологія)” [4, с. 28].  

Дослідниця акцентує увагу на багатоаспектності проявів управлінської 
культури спеціаліста, усвідомлення суті яких допомагає визначенню змісту 
зазначеної дефініції. 
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Так, управлінська культура виступає: у світі гносеології – як пізнавальна 

діяльність, спрямована на розуміння закономірностей розвитку еволюції 
управлінської думки; у світі аксиології – своєрідною реалізацією принципу 
взаємозв’язку між моральними цінностями і процесом їх освоєння; у світі соціології 
являє тип управлінської свідомості і управлінської діяльності, орієнтований на 
формування відносин в галузі “ людина–людина” у певному відношенні; у світі 
педагогіки і психології – представляє внутрішньо погоджену систему розвитку і 
становлення ціннісних якостей особистості. 

Змістова трактовка управлінської культури включає наступні аспекти: 
управлінська культура як цінність, як процес, як результат. 

Таким чином, ми вважаємо, що культура управління педагогів дошкільної освіти 
представляє собою специфічний прояв загальної культури в умовах педагогічного 
процесу. Основою культури управління є педагогічна культура. Культура управлінської 
діяльності розглядається як аспект, частина професійної культури. 

Культура управління, на нашу думку, це інтегративна характеристика 
управлінської діяльності спеціаліста, яка є частиною його професійної культури, і 
представляє таку сукупність особливостей індивідуально творчого управління, яке 
забезпечує ситуацію пошуку нових механізмів реалізації управлінських функцій з метою 
досягнення нових якісних показників у розвитку освітнього процесу, розвитку дитини. 

Зміст поняття “управлінська культура” близький до суті дефініції “культура 
управління”, проте вони не тотожні, не ідентичні. Перше визначає професіонально–
особистісні якості спеціаліста, друге – особливості його управлінської діяльності. 
При безперечному визнанні відносності такого розподілу управлінська культура 
обумовлює культуру управління.  

Результати анкетування управлінців дошкільних закладів підтверджують 
актуальність проблеми формування управлінської культури педагогів дошкільної 
освіти. В анкетах переважно вказується на низький рівень управлінської 
компетентності чинних педагогів, рідше констатується задовільний рівень. 
Стверджень щодо високого рівня компетентності в галузі управління освітою 
дошкільників в анкетах не відмічається. 

Педагогами усвідомлюється необхідність підвищення управлінської 
компетентності. Проте установка на необхідність кожному спеціалісту саме 
управлінської культури та культури управління відсутня. Зміст зазначених понять не 
розмежовується. Адекватного, чіткого, глибокого, не фрагментарного усвідомлення 
їх суті ми не знайшли. 

В основному, визначалася суть поняття “культура управління”, зміст якого 
зводився до переліку лише деяких якостей, необхідних для успішної управлінської 
діяльності педагогів: компетентність, професіоналізм, знання юридичних і 
психологічних основ управлінської праці, уміння забезпечити умови для 
самореалізації, самоосвіти підлеглих, бути для них прикладом, співчувати, знати та 
враховувати їх індивідуальні особливості тощо.  

В деяких анкетах управлінська культура ототожнювалася з функціями 
управління. Називалися уміння приймати рішення, організовувати його виконання, 
перевіряти якість реалізації; керувати діяльністю колективу для досягнення 
позитивних результатів в роботі; сприяти підвищенню професійної компетентності 
педагогів та рівня розвитку дітей. 

Висновки. В найбільш загальному вигляді управлінську культуру педагогів 
дошкільної освіти можна визначити як інтегровану, складну за змістом, соціально 
обумовлену якісь особистості спеціаліста, яка синтезує значну кількість професійних 
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та особистісних характеристик, призначених для актуалізації в практиці творчої 
управлінської діяльності з метою підвищення її ефективності, оптимізації 
педагогічного процесу, розвитку дитини дошкільного віку.    

Результати аналізу анкетування чинних управлінців дошкільних навчальних 
закладів свідчать про відсутність у них адекватного, чіткого, повного розуміння 
змісту виключно важливих в теорії та практиці управління дефініцій “управлінська 
культура” та “культура управління”, що обумовлює неможливість досягнення 
високого рівня управлінської праці педагогів дошкільної освіти, її ефективності, 
оптимального розвитку дітей дошкільного віку. 

Перспективи подальших розвідок. Управлінська діяльність педагогів 
дошкільних закладів у контексті культури є нагальною сучасною проблемою 
вітчизняної дошкільної освіти, умовою її реформування. Проте вона зостається ще 
недостатньо розробленою. Тож формування управлінської культури педагогів 
дошкільної освіти є необхідним, актуальним і перспективним напрямком 
дослідження. 

Резюме 
В связи с исследованием проблемы формирования управленческой культуры 

педагогов дошкольного образования изучаются подходы к определению содержания 
понятий “культура управления” и “управленческая культура” педагогов в области 
воспитания детей дошкольного возраста.   

Summary 
In accordance with the research of the problem of formation of managing culture of 

the teachers of primary education the approaches to the definition of the contents of the 
concept of “the culture management” and “the managing culture” of the teachers are 
studied in the field of brining up children of pre–school age. 
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ФОРМУВАННЯ  НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ  У 
СТУДЕНТІВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 

У даній статі обґрунтовується науковий апарат дослідження, розкривається 
та уточнюється сутність понять «вміння» та «навички», аналізуються різні 
підходи та концепції до формування мовленнєвих вмінь та навичок у студентів. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, комунікативно–мовленнєва 
культура, мовленнєві уміння, мовленнєві навички. 

Постановка проблеми. Основними пріоритетними  напрямами вищої освіти на 
сучасному етапі є виховання спеціаліста як мовної особистості, що за своїми 
інтелектуальними та творчими здібностями має сприяти формуванню  нової генерації 
підростаючого покоління, а саме, виховання української нації на засадах поваги та 
шани до української культури та мовних здобутків.  

Оскільки предметом дослідження є процес формування умінь і навичок 
виразного читання  у студентів педагогічних факультетів, а саме у майбутніх 
вихователів, логічним було б передбачити цілісну та послідовну структуру 
трансформації теоретичних знань, умінь і навичок з курсу „Культура мовлення та 
виразне читання” у  методично–блочну систему, що може використовуватися 
безпосередньо в роботі з дітьми дошкільного віку.   Теоретичні знання і практичні 
вміння, що формуються у студентів вищих навчальних закладів потребують  
максимального наближення до спеціальності з урахуванням психологічних, 
педагогічних, психофізіологічних особливостей  дітей дошкільного віку. Тому 
об’єктивно–зумовленим є введення до навчального плану ВНЗ спецкурсу, метою 
якого є формування у студентів навичок практичного використання  художніх творів 
у процесі навчально–виховної діяльності дітей  з урахуванням їх вікових та 
індивідуальних особливостей.   

Аналіз досліджень. Проблемі фахової підготовки майбутніх педагогів, 
спрямованої на формування у них професійно–педагогічної майстерності, творчої та 
іншомовної комунікативної компетенції присвячено низку досліджень (В.Баркасі, 
О.Бердичевський, О.Бігич, М.Князян, Т.Корольова, Л.Михайлова, С.Ніколаєва, 
Л.Таланова, І.Татаріна, О.Ярмолович). Педагогічні дослідження присвячені питанням 
специфіки дидактичної емоційної взаємодії (І.Аннєнкова, І.Гапійчук, О.Чебикін); 
проблемам теорії і практики формування професійно–педагогічного іміджу, 
майстерності і артистизму (С.Барбіна, І.Зязюн, В.Кравець, К.Станіславський); 
культури мовлення (О.Ахманова, А.Богуш, Н.Бабич, Б.Головін, А.Овчіннікова, 
М.Пентилюк, С.Хаджирадєва), риторичної компетенції (Г.Михальська, О.Мурашов, 
Г.Сагач), комунікативних умінь педагога (Л.Виготський, М.Ісаєнко, Л.Кондрашова, 
Н.Тализіна, А.Усова); формування  у майбутніх учителів іншомовної комунікативної 
компетентності (О.Бігич, Л.Карпинська, І.Татаріна), розвитку експресивно–
комунікативних умінь (Т.Коноваленко). Але поза увагою  залишилась проблема 
формування умінь і навичок виразного читання у студентів педагогічних 
факультетів, а саме, у майбутніх вихователів. Саме це зумовило вибір предмета 
нашого дослідження.   

Безперечною є актуальність проблеми формування умінь і навичок виразного 
читання у майбутніх вихователів. Це, у свою чергу, зумовлює підвищення уваги до 
творчих,  мистецьких аспектів їхньої фахової підготовки.   
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Мета цієї статті полягає у теоретичному визначенні понятійного апарату 

дослідження, уточнення сутності понять „уміння” і „навички” у науковому аналізі 
різних концепцій та підходів щодо формування  мовленнєвих умінь і навичок. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до сутності досліджуваного 
явища, слід уточнити понятійний апарат дослідження. Проблема формування умінь і 
навичок виразного читання у студентів педагогічних факультетів стосується 
передусім поняття „комунікативна компетенція”.  

Отже, з’ясуємо сутність поняття комунікація. Комунікація у психологічному 
словнику тлумачиться як смисловий аспект соціальної взаємодії [5, с.147]. Оскільки 
будь – яка дія здійснюється в умовах прямих чи зворотних відносин з іншими 
людьми, закономірним є включення  поряд з фізичним комунікативного аспекту. Дії, 
що свідомо орієнтовані на смислове сприйняття іншими людьми, називають 
комунікативними діями.  В окремих актах комунікації реалізуються управлінська, 
інформативна, емотивна та фатична (пов’язана із встановленням контактів) функції.  

Успішна реалізація цілей навчання, за даними досліджень Р.Ю.Мартинової, 
залежить від низки умов: запланованої мети навчання, розвивальних можливостей 
навчання, вікових особливостей учнів, умов навчання; передбачення кожної 
наступної освітньої мети, завдяки чому стає можливим окреслити перспективу 
практичного застосування кожної частини навчального матеріалу, що вивчається; 
„можливість висунення кожної наступної мети за умов успішної реалізації 
попередньої”[ 2, с.19–20]. Така форма взаємозв’язку часткових та узагальнених 
завдань забезпечує, на думку Р.Ю.Мартинової, системність  у  засвоєнні знань та 
розвитку навичок  і вмінь, що, у свою чергу, сприяє успішному протіканню 
навчального процесу.  

Розвиток умінь говоріння відбувається на основі  попереднього засвоєння тієї 
частини мовних засобів, які потрібні задля виконання мовних дій, при цьому 
формування мислення у кожного з реципієнтів відбувається у відповідності з рівнем  
його компетентності до певної проблеми [ 2]. 

Термін „уміння” у психолого–педагогічній літературі тлумачиться по–різному.  
Під поняттям «уміння» розуміють дію або окрему діяльність, можливість виконання дії. 
Уміння, за О.Я.Савченко, становлять „засвоєний суб’єктом спосіб виконання 
практичних і теоретичних дій на основі знань і життєвого досвіду..., що формується 
виконанням вправ і передбачає застосування у звичайних та змінних умовах” [10, с.411].  

Уміння складають, за Н.Г.Казанським і Т.С.Назаровою, систему прийомів, „що 
забезпечує готовність і здатність людини свідомо і самостійно, з якістю і у 
відповідний час виконувати роботу в нових умовах” [6, с.30]. Уміння, розглядаються  
Н.О.Менчинською, як „оволодіння низкою правил, знань, які повинні засвоюватися 
учнями на власному практичному досвіді” [4, с.128].  

Риторичні уміння виступають важливим компонентом інструментальної основи 
активності людини: на основі знань і навичок складається база вмінь людини. 
Риторичні вміння  є „інтегративною властивістю особистості, що ґрунтується на 
відповідних знаннях і навичках та забезпечують  готовність  виконувати риторичну 
діяльність” [11, с.179]. 

Відтепер з’ясуємо сутність поняття «навичка».  У тлумачному словнику воно 
тлумачиться як схильність чи потреба поводити себе певним чином; уміння, набуте 
вправами, досвідом.   Навички – це дії, складові частини яких у процесі формування 
стають автоматизованими.  За умов  наявності навички діяльність людини 
відбувається більш продуктивно. Навички виступають необхідним компонентом 
уміння та формується  шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь [1, с.376.]. 
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З психологічного погляду, навичка – це дія, сформована шляхом повторення, 

що характеризується високим ступенем засвоєння та відсутністю поелементного 
свідомого регулювання і контролю. Розрізняють навички перцептивні, інтелектуальні 
та рухові, а також: 1)первинно автоматизовані навички, що формуються без 
усвідомлення їхніх компонентів; 2)вторинно автоматизовані навички, що 
формуються з попереднім усвідомленням компонентів дії.  

Вторинні навички значно легше стають свідомо контрольованими, швидше 
удосконалюються та перебудовуються. Завдяки формуванню навичок досягається 
подвійний ефект: дія виконується швидше і точно, внаслідок чого відбувається 
вивільнення свідомості, яка може бути спрямована на засвоєння більш складних дій. 
Цей процес має фундаментальне значення і лежить в основі розвитку всіх умінь, 
знань та здібностей. Найчастіше навичка формується шляхом наслідування або 
вироблення умовних рефлексів, а також шляхом випробовувань і помилок. 

На формування навичок впливають такі емпіричні фактори: мотивація, 
навченість, прогрес у засвоєнні, вправа, підкріплення, формування в цілому або 
частинами; з’ясування змісту операції; оволодіння операцією – повнота з’ясування її 
змісту, поступовість переходу від одного рівня оволодіння до іншого за певними 
показниками (автоматизованість, інтеріоризованість, швидкість)тощо. Різні 
сполучення цих факторів створюють різні картини процесу формування навички: 
швидкий прогрес на початку та уповільнений наприкінці. Можливі й змішані 
варіанти.[5, с. 196].  

Будь яка діяльність людини є більшою чи меншою мірою повторюваною 
кількістю навичок. Психофізіологічна організація  діяльності, за О.Р.Лурія,   
забезпечується таким функціональним блоком мозку, як блок програмування, 
регуляції та контролю, найбільш суттєвою частиною якого є лобові долі мозку.   

Навички формуються під час засвоєння дій, шляхом вправляння. Навчання 
навички у людини процес усвідомлений. Одне з найголовніших місць під час 
формування навички належить пізнанню мети і завдань  діяльності, що має бути 
отримане в результаті  дії  і на окремих її етапах. При формуванні складних навичок 
характер завдань на окремих етапах його формування змінюється.  

Таким чином, на період формування навички  впливає планування; план 
організовується виконанням дій в певній послідовності з урахуванням того, що і на 
якому етапі повинно бути досягнуто. Необхідною умовою при формуванні навички є 
аналіз досягнутих результатів, помилок, причин їх виникнення. Без пізнавального 
самоконтролю неможливими є корекція дії, його подальше вдосконалення. 

У багатьох випадках  при формуванні навички корисною є організація 
виконання дій  з орієнтуванням на виділення ознак з трьома поступово змінними 
засобами: матеріальна, мовна, розумова. Матеріальна пропонує користуватися 
планом завдань. При мовному засобі завдання виконується з попереднім 
розповіданням вголос за змістом теми. При цьому дуже важливо, щоб мовне 
вираження дії було наочним за змістом. Таке мовне відпрацювання дій є 
суб’єктивною умовою її розуміння, умовою навчити студентів правильно міркувати і 
діяти (а це головне при формуванні навичок).  

Зміст навчання комунікативно–мовленнєвої культури, за І.Татаріною,  це розвиток 
відповідних до мовленнєвих, мовленнєвих та інтегрованих умінь.  Уміння, на думку 
вченого,  це здібність виконувати певні дії найбільш продуктивними засобами [12, с.65]. 

На нашу думку, навичка – система дій, що формуються шляхом навчання, 
багаторазового повтору; міра засвоєння, завдяки якій дія виконується узагальнено, як 
одне ціле. 
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Так, за С.Л.Рубінштейном, людина, опановуючи будь–яку нову діяльність, „не 

володіє засобами задля її виконання, їй доводиться свідомо визначати та 
контролювати свої дії, спрямовані на досягнення мети та окремі операції, завдяки 
яким здійснюється певна діяльність”[9, с.454]. Завдяки багаторазового повторення 
однакових дій „людина виконує дії як цілеспрямований акт, без спеціального добору 
засобів для їх виконання»  [9, с. 454]. При цьому дія, за С.Л.Рубінштейном, стає 
мовленнєвою навичкою, це автоматизований компонент свідомої дії людини, що 
відпрацьовується  у процесі її виконання. Навичка є невід’ємною частиною людської 
діяльності.  

Мовленнєві операції виконуються, на думку І.Татаріної, у процесі мовного 
тренування, ступінь їх сформованості дозволяє переходити до розвитку відповідних 
мовленнєвих умінь. У свою чергу, для того, щоб мовленнєві навички можна було 
вважати сформованими, мовленнєві репліки повинні  характеризуватися правильним 
лексико граматичним оформленням [12,   с.32]. Для переходу мовленнєвої навички в 
мовленнєве вміння, його вдосконалення в мовленнєвій практиці повинно відбуватися 
до того часу, коли мовленнєві операції перейдуть позаактуальну свідомість, 
натомість зміст висловлювання залишається усвідомленим.  

Розвиток комунікативно–мовленнєвої культури передбачає, за І.Татаріною, 
формування мотиваційного боку мовленнєвої діяльності, а саме, необхідних 
мовленнєвих умінь.   

Уміння Р.Ю.Мартинова класифікує як домовленнєві, мовленнєві та інтегративні. 
Сутність домовленнєвих  умінь складається із „здібності виражати думки в усній і 
письмовій формах у вигляді монологічного і діалогічного мовлення, складається  з 
певної кількості фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу”. При цьому, на 
думку вченого, мовленнєвий акт відбувається за „допомогою мовних, мовленнєвих та 
зображувальних опор, що забезпечують мовленнєву самостійність згідно кожного 
мовленнєвого вчинку, що відповідає репродуктивним домовним умінням”.  

Мовленнєві вміння Р.Ю.Мартинова визначає як „здібність розуміти усне  
(писемне) монологічне та діалогічне мовлення, що  складається з мовного матеріалу, 
який студенти запам’ятовували неусвідомлено (незнайомі мовні явища, власні твори, 
робота зі словниками, на основі мовного контексту), що відповідає рецептивним 
мовленнєвим умінням”. Також складовою мовленнєвих умінь, на думку вченої, є 
„здібність виражати свої думки в усній та писемній формі, в умовах вільного 
спілкування” [3]. Інтегровані вміння це „здібність тих, хто навчається, одночасно брати 
участь у двох видах діяльності, один з яких виступає основним, другий  – другорядним. 
Закономірним є акцентування  основної уваги першому виду діяльності, автоматично на 
другий вид діяльності звернено переважно підтримуючу увагу [3 ]. 

Складним інтегрованим умінням, є здібність  педагога будувати продуктивний 
педагогічний діалог. Таке вміння засноване на вміннях різного порядку [12 ]. 

Основними  вміннями щодо створення умов для успішної мовленнєвої 
взаємодії, згідно класифікації Є.І.Пасова [8], виступають такі:  

– вміння вступати, підтримувати та завершувати спілкування, що передбачає 
наявність знань про доцільність акту комунікації,  використання засобів  задля 
демонстрації зацікавленості співрозмовником та знання щодо правильного 
завершення мовленнєвої взаємодії;  

– вміння дотримуватися своєї стратегічної лінії, що передбачає сформованість 
здібності добирати мовленнєву стратегію, що сприяє найкращому досягненню 
комунікативної мети;  
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– вміння враховувати компоненти спілкування, що становить здібність 

реалізовувати власну мовленнєву стратегію у відповідності з ситуаційними умовами, 
та вчасно коригувати її;  

– вміння виражати основні мовленнєві функції (сумнів, обіцянка, згода, 
прохання); вміння розмовляти самостійно, сутність якого полягає у доборі тактики 
спілкування, побудові програми виступу, наявності здібності виражати свої думки 
без застосування мовних та зорових опор;   

– вміння доповідати експромтом, без попередньої підготовки; вміння 
розмовляти з урахуванням наявних норм мовленнєвого етикету;  

– вміння спілкуватися в різних формах (рольова гра, інтерв’ю, дискусія, полілог 
тощо) [8].  

Отже, мовленнєва поведінка майбутнього педагога – це  „складна творча 
діяльність, в основі якої лежить низка інтегрованих умінь [12,с.67]. 

У  структурі експресивно–комунікативних умінь Т.Коноваленко виокремлює 
вміння досягати ефекту:  

– привабливості зовнішнього вигляду та чарівності внутрішнього світу своєї 
особистості (яскравість, акуратність зовнішнього вигляду);  

– пластична зображальність, наявність мімічних і пантомімічних емоційно–
естетичних рухів;  

– доброзичливість, здатність завойовувати симпатію та довіру аудиторії; 
художньо–естетичної виразності мовлення та риторичної компетенції (змістовність, 
динамічність, емоційність мовлення);  – мелодійність, широкий діапазон інтонування, 
естетична привабливість голосу, ясність і чистота дикції, милозвучність, образність, 
метафоричність мовлення;  

– позитивний емоційний тон педагогічного спілкування та артистизму в 
керуванні справленими враженнями (легкість у встановленні контакту; енергійність, 
здатність захоплювати думками, почуттями) [7, с.9]. 

Місце інтелектуальних умінь  з виразного читання можна розглядати на двох 
різних рівнях: 

– рівень індивідуальних результатів, які досягаються кожним, хто навчається 
при опорі на навчальний посібник; 

– рівень соціальних досягнень, коли  індивідуальні результати узагальнюються  
за спеціальною методикою та можуть бути  представлені  у загальному вигляді (з 
урахуванням виступів, за індивідуальними планами в аудиторії, в ході бесіди з 
діловим партнером тощо).   

Отже, під експресивно–комунікативними вміннями  розуміють „засвоєння 
способів виконання специфічних професійно–педагогічних дій щодо забезпечення 
ефективної дидактично–емоційної взаємодії (іншомовної мовленнєвої діяльності, 
вербальної та невербальної поведінки) з учнями” у процесі їхнього навчання 
іноземної мови шляхом адекватного використання різних засобів і функцій 
педагогічного артистизму під час само презентації, відтворення творчого 
самопочуття та передавання учням необхідних ідей, психологічних станів, емоцій, 
настроїв, думок, відчуттів, ціннісних орієнтацій [7,с. 9]. 

Красномовству необхідно навчатися, тому практика професійної мовленнєвої 
майстерності – невід’ємний елемент підготовки спеціалістів, чия діяльність  
пов’язана зі спілкуванням.  

Для того, щоб забезпечити успіх читання чи розповідання, вихователь  повинен 
постійно удосконалювати власне мовлення. Практичні заняття з виразного читання 
та розповідання сприяють збагаченню мовлення вихователя, виробленню „чуття 
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мови”, яке необхідне у спілкуванні з дошкільниками. Оскільки вихователь переважно 
розповідає (володіння усним мовленням), необхідною педагогічною умовою є робота 
над технікою мовлення. 

Навички виразного читання слід закріплювати шляхом постійних вправлянь на 
розвиток голосу, дихання, дикції. Заняття з формування  вмінь і навичок  виразного 
читання потребують  систематичної та кропіткої роботи. 

Зауважимо, що виразність мовлення вихователя є висхідним моментом для 
формування інтонаційної виразності мовлення дошкільників. Вихователь слугує 
постійним прикладом для вихованців. 

Отже, підсумовуючи вищесказане,  вважаємо за необхідне подальшу розробку 
проблеми формування навичок виразного читання у студентів педагогічних факультетів.  

Перспективу подальших наукових розвідок з окресленої проблематики 
вважаємо у з’ясуванні психологічних, психофізіологічних, лінгвістичних, 
методичних, дидактичних та педагогічних аспектів формування умінь і навичок 
виразного читання у студенів вищих навчальних закладів.  

Резюме 
В данной статье раскрывается теоретическое обоснование понятийного 

аппарата исследования, уточнена суть понятий „умения” и „навыки”. Автором 
анализируются различные концепции и подходы  формирования речевых умений и 
навыков.    

Summary 
In given article the theoretical substantiation of the conceptual device of research 

reveals, the essence of concepts of "skill" and "skills" is specified. The author analyzes 
various concepts and approaches of formation of speech doctrines and skills.    
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ  

У статті розглядається проблема використання комп’ютерних технологій у 
професійній підготовці магістрів як майбутніх викладачів вищої школи. 
Представлено результати аналізу літературних джерел, отриманих 
експериментальних даних. Запропоновану нову методику підготовки магістрів до 
використання комп’ютерних технологій на основі створення педагогічних проектів. 

Ключові слова: сучасні інформаційні технології, професійна діяльність 
викладача вищої школи, педагогічне проектування. 

Постановка проблеми. Перехід в інформаційне суспільство людство зробило 
рішучим кроком наприкінці ХХ – початку XXI століття. Цей крок пов'язаний з 
широким впровадженням комп’ютерних і комунікаційних технологій в усіх галузях 
людської діяльності.  

Країни Заходу та Сходу активно розробляють і впроваджують комп'ютерні 
технології в освітній процес. Однак в Україні цей процес проходить більш повільно. 
Причинами є  не тільки недостатність фінансових можливостей, але й небажання та 
непідготовленість педагогів до застосування цих технологій, відсутність якісних 
комп’ютерних програм, недостатня розробленість питань методичного забезпечення 
комп’ютерних технологій навчання тощо. Натомість, за вимогами Болонського 
процесу входження України в Європейський освітній простір не можливе без 
широкого впровадження сучасних інформаційних засобів й технологій навчання.   

Аналіз досліджень. Проблеми застосування у навчальному процесі 
комп’ютерів та створення на цій основі комп’ютерних освітніх технологій 
інтенсивно досліджуються науковцями (О. Ващук, Ю. Горошко, М. Головань, 
Р. Гуревич, В. Дровозюк, М. Жалдак, О. Жильцов, Ю. Жук, І. Забара, В. Клочко, 
В. Лапінський, П. Маланюк, Ю. Машбиць, Н. Морзе, Т. Олійник, А. Пеньков, 
Ю. Рамський, Є. Смирнова, А. Фіньков, Т. Чепракова та ін.). Результати цих 
досліджень засвідчують про істотний вплив інформаційних технологій на оновлення 
форм, методів і принципів в організації навчального процесу, якість його результатів.  

Метою даної статті є висвітлення впливу ко––мп’ютерних технологій на якість 
підготовки магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Комплекс питань, пов'язаних із використанням 
сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі середньої й вищої шкіл, 
розглянуто в працях А. Єршова, M. Жалдака, О. Кузнецова, C. Кузнецова, 
В. Монахова, О. Павловського, Ю. Рамського, В. Розумовського та інших 
дослідників; дидактичні й психологічні аспекти інформаційних технологій навчання 
відображено в дослідженнях В. Безпалька, В. Зінченка, B. Ледньова, В. Ляудіса, 
Ю. Машбиця, О. Леонтьєва, A. Пеникала, В. Рубцова, В. Паламарчук, Л. Прокопенка, 
Н. Тализіної, O. Тихомирова та ін.; розробці педагогічних технологій присвячено 
дослідження В. Бикова, Т. Дмитренко, М. Кларіна, В. Монахова, О. Пєхоти, 
І. Якіманської та ін. Однак питання щодо використання сучасних інформаційних 
технологій у змісті підготовки магістрантів до професійної діяльності викладача 
вищої школи, формування в них навичок проектування, методичного забезпечення 
цієї діяльності залишаються поза уваги науковців. 
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Однією з найбільш поширених технологій в практиці вищої освіти  є освітня 

програма «Intel® Навчання для майбутнього», яка покликана допомогти майбутнім 
вчителям глибше засвоїти новітні інформаційно–педагогічні технології, усвідомити 
можливість їхнього використання в роботі з учнями, при підготовці навчальних 
матеріалів до уроків, у проектній роботі з організації самостійних досліджень 
школярів. Дана програма передбачає оволодіння проектно–дослідницькими 
методиками, навичками роботи з мультимедіа– й інтернет–ресурсами, створення 
навчальних проектів із широким використанням інформаційних технологій. 

Однак наш досвід навчання за цією програмою й досвід її використання при 
підготовці студентів різних курсів та на різних факультетах педагогічного 
університету виявив, що достатньо ефективна на рівні бакалаврів та спеціалістів, 
програма «Intel®  Навчання для майбутнього» на рівні підготовки магістрів потребує 
певного переосмислення і доопрацьовування. 

Необхідні певні умови, за яких дана програма може використовуватись у 
процесі підготовки магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи. Її осмислення і 
практичне використання передбачають наявність у магістрантів елементарного рівня 
навичок користування комп’ютером, обізнаності щодо методики викладання певного 
предмету, певного досвіду практичної роботи у закладах освіти за обраною 
спеціальністю. Позитивно впливає на процес оволодіння комп’ютерними 
технологіями вміння магістрантів проводити дослідну роботу. 

Готовність магістрантів до використання комп’ютерних технологій технологій в 
професійній діяльності викладача ми вивчали в ході експериментального дослідження. В 
експерименті брали участь магістранти різних факультетів педагогічного університету, з 
різним рівнем успішності у навчанні, з різною мотивацією навчання та досвідом 
педагогічної практичної роботи. Вивченню піддавалася їхня готовність до використання 
інформаційних технологій навчання у професійній діяльності за такими компонентами: 
предметний, діяльнісний, мотиваційний.  

Обізнаність (предметний компонент) щодо використання комп’ютерних  технологій 
у професійній діяльності визначалася за такими показниками: знанням про сутність 
комп’ютерних технологій, способи і форми використання цих технологій в навчальному 
процесі вищої школи. Практична підготовленість до використання комп’ютерних 
технологій у професійній викладацькій діяльності магістрантів визначалася за такими 
показниками: вміння створити педагогічний проект з використанням комп’ютерних 
технологій; досконало, на рівні користувача ПК, володіти комп’ютером та програмним 
забезпеченням Microsoft Office (PowerPoint, Publisher, Word, Excel). Мотивація 
магістрантів щодо використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності 
визначалася: за наявністю бажання пізнати, опанувати нову технологію навчання; 
оволодіти навичками користування можливостями комп’ютерних технологій; 
спроможністю змінити власні погляди на технологію навчання й удосконалити власний 
педагогічний досвід роботи.  

Експериментальне дослідження проводилось методами тестування, 
спостереження, аналізу продуктів діяльності магістрантів. Результати показали, що 
магістранти, що проходять підготовку за педагогічним напрямом переважно не готові 
до використання комп’ютерних технологій навчання у професійній діяльності. За 
показниками обізнаності було виявлено високий рівень у 5% магістрантів, середній – 
у 15%, а низький рівень – у 80%. За показниками практичної підготовленості у 85% 
магістрантів було виявлено середній рівень готовності, у 15% – низький рівень. У 
10% магістрантів  мотивація до використання комп’ютерних технологій, як нової 
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сфери навчальної діяльності виявилася на високому рівні, у 35% – на середньому 
рівні й у 55% – на низькому.  

Більш докладний аналіз експериментальних даних виявив, що більшість 
магістрантів недосконало володіють комп’ютером та периферією до нього; вони 
виявилися морально збентеженими та невпевненими у своїх силах коли їм було 
запропоновано навчатися використанню комп’ютерних технологій; показали слабкі 
навички конструювання, описового, структурного, образного моделювання об’єктів 
та явищ, що властиві реальним процесам їхньої майбутньої викладацької діяльності. 
Як наслідок, вони не бачать необхідності використовувати комп’ютерні технології у 
роботі викладача вищої школи, що пов’язана з організацією навчання студентів. 

Отже, результати експерименту засвідчили про неготовність більшості 
магістрантів до використання в майбутній професійній діяльності комп’ютерних 
технологій.  

Спираючись на результати експерименту була розроблена методика підготовки 
магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи до використання сучасних 
комп’ютерних інформаційних технологій у професійній викладацькій діяльності. 

Дана методика базується на матеріалі навчальних дисциплін «Сучасні 
інформаційні технології в системі безперервної вищої освіти» та «Методика 
викладання педагогічних дисциплін» і передбачає поетапне створення магістрантами 
навчального (студентського) й організаційного (викладацького) проектів. 
Обов’язковими вимогами щодо цих проектів є їх змістовна, логічна й організаційна 
підпорядкованість один одному, обмеженість тематики проектів змістом навчальних 
дисциплін, що входять до циклу педагогічних дисциплін, пов’язаних з майбутньою 
професійно–викладацькою діяльністю магістрантів. 

У процесі створення педагогічних проектів магістранти навчалися створювати 
систему папок й каталогів для власного Portfolio; здійснювати пошук інформації у 
мережі Інтернет й довідковій літературі та зберігати її, використовуючи комп’ютер, 
сканер, цифровий фотоапарат тощо; працювати в програмах PowerPoint й Publisher 
розробляючи мультимедійні презентації й веб–сайти; створювати методичний комплекс 
з певними документами: план розробки й план реалізації педагогічного проекту, 
методичні рекомендації, дидактичний матеріал й засоби оцінювання робіт магістрів за 
темою проекту; демонструвати власні продукти розроблені за новою методикою. 

Підсумовуючи викладений матеріал дослідження ми дійшли висновку, що 
використання розробленої методики навчання виявилося доцільним та ефективним, а 
її подальша апробація має стати перспективним напрямком дослідження. 

Резюме 
В статье рассматривается проблема использования компьютерных технологий в 

профессиональной подготовке магистров как будущих преподавателей высшей 
школы. Даётся анализ литературных источников, полученных экспериментальных 
данных. Предлагается новая методика подготовки магистров к использования 
компьютерных технологий на основе создания педагогических проектов. 

Summary 
The problem of the using the computer technologies in the professional training of the 

masters as future teachers of the higher school is examined in the article. There is the 
analysis of the references, the received experimental data in the article. The new technique 
of preparation of masters to use of computer technologies is offered on the basis of creation 
of pedagogical projects. 
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ЗАСОБИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У статті автор визначає засоби екологічної підготовки майбутніх 
вихователів у системі університетської освіти і презентує досвід використання цих 
засобів у практиці роботи зі студентами у процесі вивчення дисципліни «Основи 
природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою». 

Ключові слова: засоби, засоби екологічної підготовки, критерії відбору засобів, 
науково–методичний комплекс. 

Постановка проблеми. Ефективність професійної підготовки полягає у єдності 
процесу навчання та виховання. Важливо, щоб засоби, які використовуються у 
процесі викладання кожної дисципліни, впливали не тільки на засвоєння нових знань 
та умінь, але й мали виховний потенціал: впливали на формування позитивного 
особистісного ставлення до об’єкту вивчення, на емоції, почуття тощо. 

Різні теоретичні та методичні аспекти природознавчої та екологічної підготовки 
майбутніх педагогів знайшли своє відображення у працях Т.В.Анісімової, О.А.Біди, 
Т.С.Вайда, Л.В.Козак, І.С.Котенєвої, Н.В.Лисенко, Т.С.Нінової, З.П.Плохій, 
С.В.Совгіри, Г.С.Тарасенко, О.В.Чернікової, Т.Н.Чистякової, Н.Ф.Яришевої, 
Н.В.Ясінської та ін. Але однозначного визначення засобів екологічної підготовки у 
вищому навчальному закладі нами не було знайдено. 

Отже, мета даної статті – визначити основні засоби екологічної підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому навчальному закладі. 

База дослідження: факультет дошкільної освіти та практичної психології (денне 
та заочне відділення) Слов’янського державного педагогічного університету.  

Викладення основного матеріалу. Погляди сучасних дослідників щодо 
засобів екологічної освіти досить різноманітні. Деякі дослідники будували 
технологію виховання екологічної культури на основі окремого засобу: туристично–
краєзнавча діяльність (Т.С.Вайда [3]); краєзнавчий матеріал (С.В.Совгіра [7]); на 
засадах „глибинної екології” (М.О.Колесник [4]); екокультурна діяльність або 
соціально–виховна робота (О.О.Яременко [9]); еколого–педагогічні особистісно–
розвиваючі ситуації (К.М.Бабакіна [1]) та ін. 
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І.В.Родигіна пропонує використовувати під час викладання природничих наук: 

біблійні та філософські поняття, художні твори, наочність, пошукову та 
дослідницьку діяльність учнів [6]. 

О.А.Біда до засобів підготовки студентів до здійснення екологічного та 
естетичного виховання дітей відносить засоби довкілля, народознавчий матеріал, 
технічні засоби навчання та відеотеки [2]. 

Т.М.Чистякова наголошує на необхідності використання в екологічній освіті 
технічних засобів навчання (наприклад: перегляд відеофільмів) [8]. 

О.О.Колонькова для виховання ціннісного ставлення до природи пропонує серії 
соціально–психологічних тренінгів екологічного змісту, самоаналіз особистого 
ставлення до природи на основі спеціально розробленої програми, проектну 
екологічну діяльність [5]. 

М.О.Колесник, виходячи зі специфіки психолого–педагогічних методів та 
психологічних особливостей учнів, визначає такі психо–емоційні та інтелектуально–
пошукові форми та засоби екологічного виховання: 

- еколого–психологічний тренінг (психо–емоційний тренінг співпереживання та 
самоусвідомлення причетності до Природи; психо–емоційний груповий тренінг 
актуалізації готовності до розв’язання екологічних проблем); 

- інтегрально–пошукові групові та рольові ігри – тип екологічних ігор, що 
базується на проектуванні соціального змісту екологічної діяльності. Їх специфікою є 
ототожнення людиною себе з іншими живими істотами або природними об’єктами; 

- творча «терапія» – відображення людиною довкілля та почуттів, викликаних 
ним, засобами мистецтва; 

- мозковий штурм – форма колективної роботи, яка характеризується спільною 
спрямованістю мислення на розробку ідей та підходів для вирішення певної 
проблеми, але не їх оцінку; 

- імітаційне моделювання – прогнозування і демонстрація природних процесів 
та фрагментів екологічної реальності шляхом перетворення створеної моделі через 
особистісну включеність у неї [4]. 

Серед засобів, запропонованих К.М.Бабакіною для формування мотивації 
оволодіння екологічною культурою, ми особливу увагу звернули на систему 
еколого–педагогічних, особистісно–розвивальних ситуацій – пізнавально–
інформаційні ситуації, які спонукають до самостійної пошукової, мислительної 
діяльності; ситуації–імітації, які актуалізують прояви не тільки інтелектуальних, але і 
моральних, вольових та інших зусиль особистості; ціннісно–виборчі ситуації, які 
спонукають до вибору еколого–орієнтованих соціальних цінностей, прийняття 
екологічно обґрунтованих рішень; практично–діяльнісні ситуації, які викликають 
прояви різних екологічних умінь; ситуації–тренінги, що імітують об’єктивні 
екологічні колізії, спонукають до прояву природозахисної позиції; проектні ситуації, 
які актуалізують творче рішення екологічних проблем та ін. [1]. 

Основними завданнями, які ми вирішуємо у процесі викладання дисципліни 
«Основи природознавства з методикою ознайомлення з природою» є: 1. Збагачення 
та систематизація знань студентів про природу України, вміння відбирати 
природознавчий матеріал для ознайомлення дітей. 

2. Підвищення рівня екологічної культури студентів (формування екологічного 
мислення, екоцентричного типу екологічної свідомості, мотивації екологічно 
доцільної поведінки та педагогічної діяльності з екологічного виховання 
дошкільників). 3. Оволодіння сучасними технологіями екологічного виховання дітей. 

До критеріїв відбору засобів вирішення цих завдань ми віднесли: 
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– вплив на емоційну сферу (естетичні, моральні почуття), ставлення;  
– засвоєння нових знань та актуалізація раніше отриманих; 
– активізація навчальної діяльності (бажання, потреба); 
– залучення до практичної діяльності; 
– можливість набуття особистісного смислу; 
– мотивація екологічно доцільної та педагогічної діяльності у сфері 

екологічного виховання. 
Згідно цих критеріїв ми визначаємо наступні групи засобів екологічної 

підготовки майбутніх вихователів: 1) природне оточення; 2) науково–методичний 
комплекс; 3) діяльність студентів під керівництвом викладача та самостійна. 

Зупинимося детальніше на кожному з вищеназваних засобів. 
На перше місце серед засобів ми не випадково поставили природне оточення, 

так як вплив природи, її краси на розвиток екологічної свідомості, світосприймання 
не можна переоцінити. Згідно морально–етичних принципів екологічного виховання 
(принцип гармонії, принцип любові) тільки людина, яка вміє милуватися природою, 
любить її, може передати цей скарб іншим. Тому ми використовуємо будь–яку 
можливість привернути увагу студентів до природного довкілля. Наприклад, ми 
пропонуємо написати твір–мініатюру про улюблений «куточок» природи або на тему 
«Річка мого дитинства» та ін. 

До безпосереднього спілкування з природою ми маємо можливість залучати 
студентів під час вивчення теми «Ознайомлення з рослинністю парків і скверів 
міста». Одне із практичних занять ми проводимо у формі екскурсії до парку 
Слов’янського курорту, під час якої студенти мають можливість спостерігати та 
милуватися природним оточенням. Крім того у ході екскурсії ми проводимо серію 
тренінгових вправ «Барви природи», «Звуки природи», «Рухи природи», «Запах 
природи», «Моє дерево», «Чоловічок із кори», «Комплімент природі» та ін. Мета цієї 
серії вправ: спонукання до милування красою природи рідного краю, розвиток 
спостережливості та естетичних почуттів. 

А також безпосереднє спілкування студентів з природою відбувається під час 
самостійної організації та проведення спостережень у природі з дітьми під час занять 
та практики. 

Науково–методичний комплекс ми визначаємо як засіб, який підвищує ефективність 
всіх видів діяльності студентів у процесі вивчення дисципліни. До складових системи 
науково–методичного забезпечення ми відносимо екологічну складову Державного 
стандарту вищої освіти, концептуальні документи у сфері екологічної та вищої освіти, 
навчальну та робочу програму, наочні та технічні засоби навчання. 

Особливого значення у науково–методичному комплексі ми надаємо базовому 
дошкільному навчальному закладу, в якому студенти мають можливість спостерігати 
та аналізувати організацію еколого–розвивального середовища, проведення різних 
форм роботи з дітьми досвідченими вихователями та вихователем–екологом, а також 
самостійно здійснювати освітні проекти екологічного спрямування. 

У процесі здійснення пізнавальної діяльності у сфері природи студенти 
дізнаються про особливості життєдіяльності рослин, тварин, а це в свою чергу сприяє 
формуванню ціннісного ставлення до природного оточення та відповідно мотивує 
поведінку. Для активізації пізнавальної діяльності ми залучаємо студентів до 
підготовки повідомлень для лекційних занять (особливо до тем, що входять до 
першого модулю «Основи природознавства»), до проведення тематичних днів, 
тижнів, проектів (наприклад, проект «Магія рослин», присвячений кімнатним 
рослинам), до виконання творчих робіт, в яких студенти представляють авторські 
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системи роботи з дітьми по ознайомленню з різними об’єктами та явищами природи, 
а також використанню цілющих, психотерапевтичних, оздоровлюючих властивостей 
природи (наприклад, «Цілющі властивості рослин», «Дельфінотерапія», 
«Ароматерапія», «Акватерапія», «Піскова терапія», «Киснева терапія» та ін.). 

До дослідницької діяльності студенти залучаються під час проведення занять на 
базі дошкільного навчального закладу екологічної спрямованості. Вони знайомляться 
з системою роботи дошкільного закладу з екологічного виховання, обстежують та 
аналізують еколого розвивальне середовище дошкільного закладу (екологічні умови 
приміщення та ділянки дошкільного закладу), а також проводять діагностику 
екологічної вихованості дітей.  

До діяльності, яка здійснює найбільший вплив на формування мотиваційного 
компоненту екологічної підготовки, ми відносимо тренінгові вправи, ділові ігри та 
самостійну практичну діяльність студентів, у якій наявна самостійна постановка 
мети, присутній творчий пошук, самоаналіз. 

До системи тренінгових вправ, які ми використовували у роботі зі студентами, 
увійшли наступні: «Ритуал початку заняття», «Екскурсія», «Природа в моєму житті», 
«Барви природи», «Звуки природи», «Рухи природи», «Запах природи», «Моє 
дерево», «Чоловічок із кори», «Комплімент природі», «Фітодизайн», «Нові назви», 
«Музичні, зображувальні, літературні картинки», «Дитячий письменник», 
«Екологічна етика», «Створюємо екосистему», «Екологічні знаки», «Екологічні 
листи», «Подарунок на День народження», «Екологічний кодекс жителів Землі». 

Рольова поведінка студентів під час ділових ігор (наприклад: круглий стіл 
«працівників дошкільної освіти» на тему «Сучасні технології екологічного виховання 
дітей дошкільного віку»; наукова конференція «Проблеми екологічного виховання 
дітей в Україні» за участю різних спеціалістів: «управлінців», «екологів», 
«інспекторів», «завідуючих», «методистів», «психологів» та «вихователів») підвищує 
їх інтерес, рівень підготовки до занять, мотивує діяльність згідно потреб практики.  

У ході підготовки та самостійного проведення студентами освітніх проектів у 
сфері екологічного виховання дошкільників – це останнє практичне завдання перед 
іспитом – ми надаємо можливість самостійно обирати тему майбутнього проекту, 
добирати відповідний матеріал та проводити підготовчу роботу. Це позитивно 
мотивує діяльність студентів, так як вони мають можливість познайомитися з 
цікавим саме для них матеріалом або поглибити ці знання та ще й побудувати 
систему роботи по ознайомленню з цим матеріалом вихованців дошкільного закладу. 

У поточному році (листопад–грудень, 2006 року) студентами 3 курсу денного 
відділення були здійснені освітні проекти: «Квіти осені», «На побаченні з Осінню», 
«Осінь–Чарівниця», «Музей Осені», «Здрастуй, дерево!», «Птахи – наші друзі» та ін. 

Обсяг самостійної роботи студентів значно збільшився у зв’язку з переходом на 
кредитно–модульну систему навчання. Тому ми розширили та урізноманітнили 
перелік завдань для самостійного виконання та продумали варіативну частину таким 
чином, щоб кожний студент мав змогу вибрати завдання, які відповідають його 
інтересам, захопленням, що сприяє підвищенню мотиваційного компоненту. 

Таким чином, практика роботи зі студентами у процесі екологічної підготовки 
доводить, що серед засобів, які впливають на почуття, мотивують поведінку, можна 
визначити природне оточення, науково–методичний комплекс та різноманітну 
діяльність майбутніх вихователів. 

Резюме 
В статье автор определяет средства экологической подготовки будущих 

воспитателей в системе университетского образования и представляет опыт 
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использования этих средств в практике работы со студентами в процессе изучения 
дисциплины «Основы природоведения и методика ознакомления детей с природой».  

Summary 
In the article an author determines facilities of ecological preparation of future 

educators in the system of university education and presents experience of using of these 
facilities in practice of work with students in the process of study of discipline of «Basis of 
Natural History and method of acquaintance of childrenwith nature».  
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УДК 371.132 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА В 
КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА 

У даній статті розглядається проблема формування професійно значущих 
якостей у майбутніх педагогів в контексті суб’єктного підходу. Теоретично 
обґрунтовується вагомість суб’єктних якостей в структурі особистості педагога. 
Також уточнює поняття „суб’єкт”, „суб’єктність”, „суб’єктні властивості”. 

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, структура особистості педагога, суб’єктні 
властивості. 

Постановка проблемы и анализ исследований. В условиях реформирования 
образования значительно повышаются требования к личности современного 
педагога: к его профессионально значимым качествам, самосознанию, уровню 
профессионализма. 

Изучению профессионально значимых качеств личности учителя посвящено 
много исследований. Еще Ф.Гоноболин выделил ряд основополагающих в 
профессиональном плане личностных качеств педагога: способность понимать 
ученика, оперативно реагировать на педагогические ситуации и принимать 
соответствующие решения, владеть своим психоэмоциональным состоянием и др. 
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Общеизвестно, что формирование профессионально значимых качеств 

личности происходит в процессе профессиональной деятельности, а так же в 
процессе подготовке к ней. Следует отметить, что профессиональное развитие 
личности происходит параллельно личностному развитию и наоборот. 

В современной психолого–педагогической науке происходит осмысление ряда 
проблем, которые касаются рефлексивного управления деятельностью учеников, что 
в свою очередь требует развития профессионального сознания, целей и ценностных 
смыслов образования. В условиях реформирования образования значительно 
повышаются требования к профессионализму учителя. В отдельных трудах 
(А.Маркова, Л.Митина, Л.Пуховская) ставится акцент на необходимости 
исследований, которые бы целеноправленно определяли и обосновывали пути его 
осознанного и направленного формирования и, прежде всего, через 
компетентностный подход, который объединяет не только когнитивный и 
технологический компоненты, но и личностный, субъектный. 

Анализ содержания высшего образования убеждает, что, к сожалению, и сейчас 
в ВУЗе превалирует гностический подход к профессиональной подготовке, в 
соответствии с которым студенты имеют дело не с контекстом профессиональной 
деятельности, а, преимущественно, с учебными предметами. То есть, главной целью 
обучения остается формирование крепких научно–предметных знаний. Реальная же 
профессиональная деятельность характеризуется многоплановостью контекстов и их 
применения, комплексным характером педагогических ситуаций, которые требуют 
системного использования освоенной теории, что лишает возможности прямо 
переносить знания в практику и требует сформированности профессионально 
значимых личностных качеств педагога. Обсуждение этой проблемы и является 
целью данной статьи. 

Изложение основного материала. В последнее время в отечественной 
педагогике и психологии все большее значение приобретает субъектный подход 
(С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова–Славская, В.И.Слободчиков, 
Е.Н.Волкова, А.Г.Гогоберидзе) к изучению личности. 

В современных исследованиях все чаще личность педагога рассматривают с 
позиции субъектного подхода, где учитель выступает субъектом педагогической 
деятельности. 

Субъектный подход рассматривает профессионала как целостного субъекта 
образовательного процесса.  

С точки зрения субъектного подхода, одним из приоритетных заданий системы 
непрерывного образования является формирование субъектных качеств личности 
педагога как профессионально значимых. 

Методологией субъектного подхода является концепция личности 
С.Л.Рубинштейна, в соответствии с которой развитие субъектного начала проходит в 
пространстве личности, которая понимается как интегратор всех психических 
процессов человека. 

В философии понятие «субъект» (от лат. Subjects – находиться в основе) 
определяется как носитель предметно–практической деятельности и сознания, 
источник активности, направленной на объект. Субъект–индивид выступает как 
субъект с присущим ему самосознанием. [12, с.633].  

В психологии субъект рассматривается как: «индивид или группа как источник 
познания и преобразования действительности; носитель активности, делающий 
изменения в других людях и в себе как в других» [5, c.37]. 
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Понятие «субъект» было введено С.Л.Рубинштейном (психолого–философские 

труды 40–х годов). С.Л.Рубинштейн писал, что «субъект (как «Я») – это субъект 
сознания, «произвольной» деятельности, ядро которой составляют осознанные мотивы 
сознательных действий» [9]. То есть, личность в качестве субъекта организовывает и 
структурирует свою жизнь, регулирует её. Личность саморазвивается и это саморазвитие 
личности как субъекта происходит через систему отношений – к миру, к другим людям, 
к себе. Эти отношения, по мнению С.Л.Рубинштейна, характеризуются активной 
позицией, отношением к себе как к деятелю. 

Б.Г.Ананьев в своих трудах использует понятие «субъект деятельности». 
Субъект деятельности – это человек как существо, которое познает и сознательно 
действует, характеристиками которого является сознание (как отображение 
объективной действительности) и деятельность (как преобразование 
действительности). Б.Г.Ананьев рассматривает человека как субъекта деятельности и 
в психологическую структуру человека включает две подсистемы: «индивид» и 
«личность». «Субъект характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их 
продуктивности, а личность – совокупностью общественных отношений, 
определяющих положение человека в обществе».[1]. Также Б.Г.Ананьев считал, что 
самым главным условием формирования человека как субъекта деятельности 
является соединение знаний с опытом, постоянное усовершенствование мастерства в 
выбранной сфере деятельности. Стать субъектом определенной деятельности 
(учебной, трудовой) – значит овладеть этой деятельностью, быть способным к ее 
выполнению и творческому преобразованию. То есть, по мнению ученого, 
становление субъекта – есть процесс интериоризации накопленных знаний. 

С точки зрения В.А.Петровского, быть личностью – значит быть субъектом 
деятельности, общения, самосознания [8]. 

Из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что понятие «субъект» 
рассматривается неотделимо от понятий «личность» и «деятельность». Можно сказать, 
что понятие «субъект» используется для органичного соединения понятий «личность» и 
«деятельность», где личность выступает в качестве субъекта деятельности. 

Следует отметить, что существуют и другие трактовки понятия. 
В частности, А.В.Брушлинский рассматривает субъект как широкое понятие, 

которое раскрывает единство развития всех качеств человека: природных, 
социальных, общественных и индивидуальных [2]. Автор также отмечает, что будучи 
изначально активным, человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в 
процессе общения, деятельности и других видов своей активности.  

„Субъект, – пишет А.В.Брушлинский, – это человек, люди на высоком (для каждого 
из них)уровне активности, целостности, автономности и др. ... Субъектами являются 
личности, разные группы и сообщности людей, все человечество в целом” [Брушлинский 
А.В. Ментальность российская и региональная (провинциальная). // Российский 
менталитет. Вопросы психологической теории и практики. – М., 1997. – С.40.]. 

В свою очередь, Н.Е.Щуркова подчеркивает, что „субъект –это носитель воли, 
сознания и отношений. Это – человек, обладающий качествами, которые он 
приобретает в процессе развития. Субъект осознает социальные связи и себя в этих 
связях, а значит, отдает отчет в собственных действиях” [13, c.84–85].  

Вызывает интерес и точка зрения В.А.Татенко, который рассматривает 
субъекта как интегрирующий регулятивный центр внутреннего мира человека и 
выводит за рамки отдельной деятельности [11, c.185]. 

Данные подходы позволяют характеризовать личность не только как субъекта 
деятельности, а и более широко – как субъекта жизнедеятельности. 
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Проанализировав изложенные позиции ученых можно сделать вывод о том, что 

субъект является связующим интегрирующем звеном между понятиями индивид, 
личность, индивидуальность. Также, нельзя не согласиться с А.В.Брушлинским, 
который считал, что субъект раскрывает единство развития всех качеств человека. 

Рассматривая педагога как субъекта профессиональной деятельности, считаем 
необходимым подать краткую характеристику ключевых понятий – субъектность, 
субъектность педагога, субъектные качества (свойства). 

В частности, А.К. Петровский рассматривает субъектность как деятельностное 
отношение к самому себе, к другим людям и миру, ощущение себя началом 
преобразований. Это свидетельствует о том, что при условии развитой 
субъектности, личность педагога будет развиваться и в профессиональном 
направлении, и в личностном [8]. Можно сказать, что А.К.Петровский под 
субъектностью понимает качественное своеобразие человека как целеполагателя, 
свободного, как ответственное существо, которое постоянно развивается. 

Значительный вклад в развитие понятия внес Б.Г.Ананьев. Хотя он и не 
использовал термин „субъектность”, но в трудах прослеживается понимание 
субъектности как уровневых характеристик развития: 

• субъектные качества человека проявляются только на определенном уровне 
развития – личностном – и определяются балансом процессов экстериоризации и 
интериоризации; 

• функции субъекта в человеке неразрывно связаны с продуктивностью 
деятельности, которую он выполняет; 

• только творческое отношение к деятельности раскрывает субъектные 
свойства человека. 

А.К.Осницкий рассматривает субъектность в деятельности и поведении, 
процессах восприятия, принятия решений и др. и связывает, прежде всего, с 
индивидуальными особенностями освоения человеком преобразующей активности: 
индивидуальными особенностями постановки и решения задач (умственных и 
предметных). С его точки зрения, специфика субъектности определяется функциями 
регуляции активности, которые актуальны в данный момент для человека либо 
актуальны с точки зрения перспективы [7, c.10]. 

Развивая идею субъектного начала, И.С.Якиманская подчеркивает, что 
„субъектность – приобретаемое, формируемое свойство, но существующее благодаря 
природе жизнедеятельности человека” [14, c.74]. 

Однако, позиции названных авторов сходны в том, что субъектные свойства 
развиваются, прежде всего, в деятельности.  

Изучая структуру личности педагога–профессионала, И.А.Зимняя 
структурировала субъектные свойства (качества, характеристики, факторы) в четыре 
группы: 

• психофизиологические (индивидные) свойства субъекта как предпосылки 
осуществления им субъектной роли, выступающие в качестве задатков; 

• способности; 
• личностные свойства, включая направленность; 
• профессионально–педагогические и предметные знания и умения как 

профессиональная компетентность в узком смысле. 
Эти группы субъектных свойств рассматриваются И.А.Зимней как компоненты 

структуры субъекта педагогической деятельности [4, c.142]. 
То есть, можно сделать вывод, что субъектные качества являются 

интегрирующими в структуре личности, на основе которых развиваются все 
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остальные качества человека. Следует также отметить, что уровень развития у 
педагога субъектных качеств свидетельствует об уровне развития его субъектности, 
и, соответственно, позволяет стать учителю субъектом профессиональной 
деятельности. 

В этой связи Е.Н.Волкова отмечает, что субъектность педагога выражается не 
только в отношении учителя к себе как к субъекту собственной деятельности, но и в 
отношении к учащимся как к субъектам их собственной деятельности. В понятие 
«субъектность педагога» Е.Н.Волкова включает:  

• активность;  
• способность к рефлексии; 
• свобода выбора и ответственность за него; 
• уникальность; 
• понимание и принятие другого; 
• саморазвитие [3]. 
В дополнение к выделенным характеристикам И.А.Серёгина в структуре 

субъектности педагога предлагает включить: 
• сознательную творческую активность; 
• способность к рефлексии; 
• осознание собственной уникальности; 
• понимание и принятие другого [10]. 
А.С.Лебедев предлагает описывать субъектные качества в контексте 

субъектной позиции педагога, в структуру которой включает: 
• мотивационно–ценностный компонент, отражающий направленность 

личности на профессионально–педагогические ценности, утверждение себя в 
профессионально–ориентированной деятельности, самореализацию в ней, раскрытие 
своего творческого потенциала; 

• когнитивно–творческий компонент отражает информированность о 
профессиональной деятельности и самостоятельное творческое осмысление 
психолого–педагогической информации, соотнесение теории с практической 
реализацией через планирование моделирование; 

• регуляционно–деятельностный компонент отвечает за реализацию этой 
стратегии в профессионально–ориентированной деятельности [6]. 

Данные подходы к рассмотрению субъектных качеств педагога, дают нам 
возможность говорить о том, что субъектность педагога является интегрирующим 
качеством, на основе которого формируются остальные профессионально значимые 
качества. 

Выводы. На основе проведенного теоретического анализа, мы выделили 
следующие профессионально значимые качества педагога, которые характеризуют 
его как субъекта профессиональной деятельности: 

• педагогическая активность; 
• осознанная мотивация выбора профессии педагога; 
• профессионально–педагогическая направленность; 
• сформированность профессионально–ценностных ориентаций; 
• способность к рефлексии; 
• умение ставить профессионально–педагогические цели; 
• способность решать профессионально–педагогические задачи. 
Поднимая проблему целенаправленного формирования профессионально–

значимых качеств педагога в контексте субъектного подхода, мы должны учитывать, 
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что, в первую очередь, содержанием педагогического труда является развитие 
личности ученика. Это значит, что содержание и процесс профессиональной 
подготовки должны быть ориентированы на формирование субъектных качеств 
будущих педагогов, что возможно лишь при условии её организации как контекста 
педагогической деятельности. Именно этот аспект проблемы может стать 
направлением дальнейшего научного поиска. 

Резюме 
В статье рассматривается проблема формирования профессионально значимых 

качеств педагога в контексте субъектного подхода. Теоретически обосновывается 
значимость субъектных качеств в структуре личности педагога; уточняется 
содержание понятий «субъект», «субъектность», «субъектные свойства». 

Summary 
The article deals with the problem of the professional qualities of the future teachers 

in the context of subjective approach. The author theoretically proves the importance of the 
subjective qualities in the teacher's identity structure. The concept of "the subject", "the 
subjectiveness", "the subjective qualities" have been specified. 
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НАУКОВО–МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
ПОРІВНЯЛЬНО–КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 
У статті розкриваються основні теоретичні та методичні підходи до 

розробки науково–методичного супроводження навчального курсу порівняльно–
культурологічної етнопедагогіки як складової професійної підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів. 

Ключові слова: поліетнічний освітній простір, народна педагогіка, 
порівняльно–культурологічна етнопедагогіка. 

Постановка проблеми та аналіз її стану. Сучасний глобальний 
взаємозв’язаний і взаємозалежний світ зумовлює виникнення низки проблем, 
пов’язаних з обраним Україною курсом на входження до загальноєвропейського та 
загальносвітового співтовариства. Тут ідеться, з одного боку, про нагальну потребу 
ознайомлення молодого покоління з культурними надбаннями народів різних 
регіонів світу, виховання міжетнічної толерантності та здатності плідно 
співпрацювати з представниками різних культур, з іншого – про зваженість 
тенденцій до інтернаціоналізації і збереження національної специфіки освіти.  

Ключовою фігурою сучасних процесів модернізації освіти, безперечно, є 
вчитель, чий рівень професійної та особистісної культури має забезпечувати дієвість 
освітніх перетворень. Нові вимоги до професійної та особистісної культури вчителя 
ставлять на порядок денний завдання суттєвих змін у методології, технологіях, 
науково–методичному забезпеченні підготовки педагогічних кадрів, приведення їх у 
відповідність з освітніми та культурними реаліями сьогодення. 

У сучасних умовах втратила актуальність монокультурна спрямованість 
освітнього процесу. За даними перепису населення України 2001 року її громадянами 
є представники 134 етносів, а на території однієї лише Харківської області мешкають 
представники 111 народів. Національна доктрина розвитку освіти наголошує на тому, 
що «освіта утверджує національну ідею, сприяє національній ідентифікації, розвитку 
культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури, 
загальнолюдськими надбаннями» [4, 182.]. Водночас серед пріоритетів 
громадянського виховання відзначається розвиток у молодого покоління 
шанобливого ставлення до історії та культури всіх корінних народів і національних 
меншин, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних відносин [Там 
само, 181.]. Освіта також «реалізує право національних меншин на … збереження й 
розвиток етнокультури, її підтримку та захист державою» [Там само, 183.].  

Реалізація поставлених завдань передбачає створення стрункої, науково 
обґрунтованої системи роботи, що має охоплювати всі ланки освіти, починаючи з 
дошкільного й закінчуючи вищим навчальним закладом. Водночас закономірності 
онтогенезу людської особистості покладають особливу відповідальність на 
педагогічних працівників початкової ланки загальної освіти – вчителів школи І 
ступеня, оскільки саме в молодшому шкільному віці відбуваються найбільш значущі 
процеси, що визначають подальше становлення індивіда й громадянина. 

Отже, метою нашої статті є визначення теоретико–методичних засад розробки 
науково–методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до роботи в багатоетнічному освітньому середовищі. 
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Виклад основного матеріалу. Ефективність навчально–виховної роботи в 

сучасному багатоетнічному освітньому просторі має забезпечуватись урахуванням 
учителем етнопсихологічних та етнокультурних особливостей учнів – представників 
різних народів, а також доцільним використанням прогресивних етноспецифічних 
виховних традицій, засобів і прийомів народної педагогіки. 

Однак, аналіз професіограм, освітньо–кваліфікаційних характеристик і 
освітньо–професійних програм, навчальних планів і програм навчальних дисциплін 
факультетів підготовки вчителів початкових класів вищих педагогічних навчальних 
закладів України дає підстави зробити висновок про те, що на сьогодні на 
загальнодержавному рівні відсутній єдиний науковий підхід до вирішення проблеми 
підготовки педагогічних кадрів до роботи в полі етнічному освітньому середовищі, 
зокрема до використання у професійній діяльності вчителів прогресивних здобутків 
народної педагогіки різних етносів. 

Означена проблематика не знаходить відображення в нормативній частині 
навчального плану підготовки вчителів початкових класів. У зв’язку з цим більшість 
педагогічних ВНЗ намагається розробити й запровадити вивчення навчальних 
дисциплін за вибором (навчального закладу чи студента), які б знайомили майбутніх 
учителів зі здобутками народної педагогіки. Проте, в більшості випадків курси 
народної педагогіки чи етнопедагогіки передбачають вивчення досвіду лише 
української народної педагогіки.  

Нечисленні спроби розробки курсів етнопедагогіки на порівняльній основі 
виявляються не досить вдалими, оскільки їх автори через брак фактологічного 
матеріалу мимоволі відхиляються в бік порівняльної педагогіки, зосереджуючись на 
розгляді особливостей освітніх систем різних країн і лише епізодично та й то побічно 
торкаються етнокультурної специфіки народної педагогіки.  

Аналіз сучасної вітчизняної педагогічної літератури (А. Кузьмінський, 
В. Омеляненко, М. Стельмахович, С. Стефанюк та ін.) наочно демонструє практичну 
відсутність теоретико–методологічної бази етнопедагогічних досліджень, 
нерозробленість понятійно–категоріального апарату етнопедагогіки та суперечності в 
трактуванні навіть ключових її понять. Матеріали педагогічної преси, а також 
фрагментарні відомості, що їх містить курс педагогіки вищих педагогічних 
навчальних закладів, не спроможні сформувати в студентів і вчителів чіткі уявлення 
про сутність народної педагогіки та етнопедагогіки, розуміння історичної 
зумовленості народних виховних традицій, критичне їх осмислення. На жаль, наявна 
монографічна й довідникова література теж не вирішує проблему. 

Серйозною вадою багатьох сучасних вітчизняних публікацій на етнопедагогічну 
тематику є також, з нашої точки зору, монокультурна замкненість. По–перше, 
монокультурна замкненість певною мірою витікає з ідеалізації української ментальності, 
що намітилася останнім часом і змикається з псевдонауковими, міфологічними теоріями 
(зокрема, про цивілізаційну роль аріїв–українців та подібні їй). По–друге, педагогічна 
наука часів панування комуністичної ідеології формувала «нову історичну спільність 
людей – радянський народ» і порівняльно–культурологічні дослідження етнокультурних 
особливостей населення республік колишнього Радянського Союзу не входило до сфери 
її інтересів. Тому тепер ми значно більше знаємо про традиційні форми виховання дітей 
в етносів, скажімо, зарубіжної Азії, Австралії, Океанії, ніж у народів, поряд із якими 
живемо століттями. 

Аналіз науково–педагогічної, методичної літератури, педагогічної періодики, а 
також вивчення досвіду викладання у вищих навчальних закладах курсів 
етнопедагогіки та народної педагогіки уможливлює висновок про присутність у 
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вітчизняній педагогічній теорії та практиці професійної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів низки суперечностей: 

• між фактичною поліетнічністю контингенту переважної більшості 
загальноосвітніх навчальних закладів і неготовністю вчителів до врахування у своїй 
професійній діяльності етнокультурних та етнопсихологічних особливостей учнів; 

• між нагальною необхідністю формування в майбутніх учителів здатності до 
використання в педагогічній діяльності прогресивних надбань виховних традицій 
різних народів і недостатньою розробленістю теоретико–методологічних і 
методичних основ етнопедагогіки як галузі педагогічного знання та навчальної 
дисципліни в курсі професійної підготовки майбутніх учителів; 

• між потребами освітньої практики в науково–методичному супроводі 
процесу полікультурної освіти й виховання молодого покоління та монокультурною 
спрямованістю, моноетнічною замкненістю переважної більшості методичних 
матеріалів; 

• між необхідністю виваженого, науково обґрунтованого підходу до 
використання в освітній практиці народних традицій і спекулятивно–ідеологізованим 
змістом наявних публікацій і методичних рекомендацій. 

На нашу думку, мета впровадження курсів етнопедагогіки (чи народної 
педагогіки) не може бути виключно інформативною, як це часто буває на практиці. 
Ознайомлення з народними виховними традиціями має носити професійно 
орієнтований характер: передбачати застосування майбутніми вчителями в 
навчально–виховній роботі набутих практико орієнтованих знань, а також сприяти 
формуванню в студентів професійно значущих якостей особистості, в першу чергу – 
толерантності до проявів культурного розмаїття. 

У Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С.Сковороди з 1996 року на факультеті початкового навчання викладається 
курс порівняльно–культурологічної етнопедагогіки. Провідним при розробці його 
концепції і програми було поєднання двох дослідницьких стратегій: крос–культурної 
та історичної. Крос–культурна стратегія в порівняльно–культурологічній 
етнопедагогіці полягає у зіставленні, порівнянні традиційних педагогічних уявлень і 
досвіду різних етносів, що живуть в один і той самий час. У межах історичної 
стратегії розглядаються традиційні педагогічні феномени, притаманні культурі 
одного й того самого етносу на різних етапах його існування. 

Відповідно до принципу подвійного входження базових компонентів до 
системи [3, с. 49], порівняльно–культурологічна етнопедагогіка має бути присутня у 
змісті професійної педагогічної освіти, по–перше, експліцитно, у формі окремого 
навчального курсу, по–друге, імпліцитно, у різнобічних системних зв’язках з 
циклами гуманітарних та соціально–економічних, природничо–математичних, 
професійно орієнтованих дисциплін курсу підготовки вчителів початкових класів, 
педагогічною практикою та науково–дослідною роботою студентів, що сприятиме 
формуванню в майбутніх педагогів полікультурного професійного мислення. 

Конструювання змісту курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки для 
студентів факультету початкового навчання базується на таких основних положеннях: 

Порівняльно–культурологічна етнопедагогіка – це розділ науки, що вивчає 
народну педагогіку та її специфіку у традиційних культурах різних етносів. Народна 
педагогіка – це емпіричні педагогічні знання і досвід народних мас у галузі 
виховання і навчання [6]. 

Завданнями порівняльно–культурологічної етнопедагогіки є: 
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 теоретичне осмислення етнічної специфіки досвіду народного виховання і 

навчання; 
 пошук шляхів використання прогресивних надбань народної педагогіки в 

сучасних умовах. 
Метою викладання курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки є 

підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в поліетнічному 
освітньому середовищі з урахуванням етнокультурних особливостей менталітету 
представників різних народів, що мешкають в Україні. 

Завдання вивчення курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки:  
• формування у студентів позитивної мотивації до здійснення полікультурної 

освіти дітей;  
• озброєння майбутніх педагогічних працівників початкової освіти знаннями 

про традиційні педагогічні погляди й досвід різних етносів;  
• вироблення у студентів умінь доцільно застосовувати в педагогічному 

процесі ефективні етноваріативні методи й засоби народної педагогіки. 
Методика викладання курсу передбачає: 
• покладення в основу навчального процесу матеріалів з народної педагогіки 

різних етносів, що мешкають в Україні та за її межами, з активним залученням 
ілюстративно–дидактичного матеріалу; 

• зіставлення, поєднання, сполучення етнопедагогічних знань зі змістом 
суміжних дисциплін – теорії виховання, дидактики та історії, психології й 
культурології; 

• екстраполяцію науково–теоретичної інформації на життєвий досвід 
студентів, введення набутих знань у практичний обіг для вирішення актуальних 
питань педагогічної діяльності; 

• застосування проблемно–пошукових методів навчання, орієнтацію на 
міжкультурний діалог, самостійне наукове дослідження різноманітних 
народнопедагогічних феноменів. 

Курс порівняльно–культурологічної етнопедагогіки розрахований на 
контингент студентів, які здобувають базову вищу педагогічну освіту. Його вивчення 
ґрунтується на засвоєнні студентами загальної педагогіки, теорії виховання, 
дидактики; загальної та вікової психології; історії України та культурології. У свою 
чергу, курс порівняльно–культурологічної етнопедагогіки забезпечує вивчення 
методики виховної роботи в національній школі, педагогіки дитинства, методик 
викладання дисциплін курсу початкової школи, методики викладання психолого–
педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти тощо. 

Результатом вивчення курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки 
повинні стати чіткі уявлення студентів про: сучасну етнокультурну ситуацію в 
Україні; провідні сучасні теорії етногенезу; зв’язок порівняльно–культурологічної 
етнопедагогіки з історією, етнографією, антропологією, соціальною психологією, 
етнопсихологією; типологію та механізми виникнення етнічних стереотипів. Основні 
шляхи запобігання виникненню етнічних упереджень і забобонів; прийоми народної 
дипломатії. 

Підсумком успішного засвоєння курсу порівняльно–культурологічної 
етнопедагогіки мають стати наукові знання студентів про:  визначальні риси етносу; 
етимологію термінів, зміст і співвідношення понять етнос, нація, культура, 
традиція, традиційна культура, народна педагогіка, етнопедагогіка, національна 
(етнічна) самосвідомість, етнічна ідентичність; основні положення Концепції 
громадянського виховання про національну самосвідомість, її структуру та 
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педагогічні умови формування; вікову періодизацію становлення і розвитку 
особистості в народній педагогіці різних етносів; функції сім’ї, роду, громадськості 
як інститутів соціалізації та виховання; фактори становлення особистості в народній 
педагогіці; завдання та зміст виховання в народній педагогіці як відображення 
етноспецифічного ідеалу людини; принципи, методи, засоби виховання та навчання в 
народній педагогіці різних етносів; основні етапи розвитку етнопедагогіки в Україні. 
Методи етнопедагогічних досліджень; основні етапи становлення науково 
обґрунтованих систем виховання підростаючого покоління на козацько–лицарських 
традиціях в Україні; напрями, зміст, форми спільної роботи школи, сім’ї, 
громадськості на ідеях народної педагогіки. 

Теоретичні знання студентів з курсу порівняльно–культурологічної 
етнопедагогіки мають реалізуватися на практиці через систему професійних умінь: 
здійснювати національне виховання учнів, сполучаючи виховання рис громадянина 
української держави з формуванням етнічної самосвідомості представників різних 
народів; проектувати становлення особистості кожної дитини, враховуючи 
етнокультурні особливості її соціального оточення; з метою формування 
національної самосвідомості учнів на основі спостережень, бесід з дітьми та їх 
батьками, вивчення продуктів дитячої творчості виявляти рівень сформованості у 
дітей етнічної ідентичності та її напрям, коректувати його у відповідності з бажанням 
родини; у ході систематичного залучення дітей до духовної та матеріальної 
спадщини людства гармонійно та доцільно поєднувати застосування науково–
педагогічних і народних методів і прийомів, ефективних засобів формування етнічної 
самосвідомості особистості; педагогічно доцільно використовувати в навчально–
виховному процесі початкової школи етноваріативні народнопедагогічні засоби з 
метою полікультурного виховання учнів; запобігати виникненню в дитячому 
середовищі непорозумінь на етнічному ґрунті, використовуючи специфічні засоби 
народної дипломатії; з метою підвищення ефективності співпраці навчального 
закладу та сім’ї в ході спостережень, бесід, анкетування батьків учнів визначати 
типологію внутрішньосімейних стосунків та стилі взаємовідносин батьків з дітьми з 
урахуванням етнокультурної специфіки; організаційно та методично забезпечувати 
ефективність взаємодії навчального закладу, сім’ї та громадськості в 
полікультурному вихованні дітей; з метою оптимізації полікультурної освіти 
підростаючого покоління організовувати ознайомлення дітей з традиціями і звичаями 
народів, що мешкають в Україні, залучаючи до цієї роботи представників 
громадських організацій національних меншин та батьків вихованців. 

Програма курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки, поряд з 
набуттям теоретичних знань стосовно педагогічних ідей і поглядів різних народів, що 
мешкають в Україні, передбачає також знайомство студентів з їх специфічною 
практикою родинного виховання у ході педагогічної практики та в позааудиторний 
час. Набуттю майбутніми вчителями організаційно–педагогічних і дослідницьких 
умінь сприятимуть різноманітні форми роботи, серед яких відвідання недільних 
шкіл, бесіди з батьками учнів, участь у проведенні уроків і фестивалів дружби, що їх 
організують численні національно–культурні товариства тощо. 

Засвоєння курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки передбачає 
змістовну самостійну навчальну та пошукову роботу студентів. Основними формами 
самостійної роботи студентів є опрацювання лекційного матеріалу, аналіз наукових 
джерел, конспектування рекомендованої літератури, підготовка рефератів, добір 
матеріалу для дискусій, добір матеріалу та виконання творчих робіт, педагогічний 
аналіз зразків фольклору та творів художньої літератури.  
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Висновки. Розроблений та апробований нами на факультеті початкового навчання 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди зміст навчального курсу порівняльно–культурологічної 
етнопедагогіки в загальних рисах виявляється ізоморфним змісту професійної 
підготовки майбутніх учителів в цілому, представленому теоретичною (набуття 
професійних знань у процесі аудиторної та самостійної роботи студентів), практичною 
(відпрацювання педагогічних умінь і навичок у процесі лабораторно–практичних занять, 
а також набуття досвіду застосування знань, умінь і навичок в ході педагогічної 
практики та науково–дослідної роботи) підготовкою в її гармонійному поєднанні з 
формуванням професійно значущих рис особистості студентів. 

Саме за умов такої конфігурації змісту освіти реалізується важливий 
методологічний принцип функціональної повноти компонентів системи професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Перспективи подальших досліджень теоретико–методичних питань 
викладання навчального курсу порівняльно–культурологічної етнопедагогіки як 
складника професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів пов’язані, 
на нашу думку, з трансформацією його змісту відповідно до регіональних 
етнокультурних особливостей, зумовлених етнічною структурою населення окремих 
регіонів нашої держави.  

Резюме 
Юрьева Е.А. Научно–методическое обеспечение курса сравнительно–

культурологической этнопедагогики. 
Статья раскрывает основные теоретические и методические подходы к 

разработке научно–методического сопровождения учебного курса сравнительно–
культурологической этнопедагогики как составляющей профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов. 

Summary 
Yuryeva K. Scientific and methodological foundation of the comparative and cultural 

ethnopedagogics curriculum. 
The article presents the main theoretical and methodological approaches to designing 

of comparative and cultural ethnopedagogics curriculum as an integral part of professional 
development of the future Primary School teachers. 
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ПРОФЕСІЙНО-РОЛЬОВІ ФУНКЦІЇ МЕТОДИСТА 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

У статті розглядаються особливості виконання методистами дошкільних 
закладів професійно-рольових функцій на сучасному етапі розвитку дошкільної 
освіти. Відтворена спроба окреслення професійно-психологічного профілю сучасного 
методиста згідно його статусу як організатора професійно-особистісного 
розвитку педагогів ДНЗ.  

Ключові слова: професійно-рольові функції методиста, професійно-
психологічний профіль, поняття “методична робота”, педагогічна команда, 
особистісно-орієнтовна модель освіти, принцип гуманізації освіти. 

Постановка проблеми. Сучасна концепція оновлення дошкільної освіти 
висвітлює напрями особистісно-орієнтованого підходу у взаємодії її суб’єктів. 
Методичні документи та інші керівні матеріали доводять, що головна мета такого 
підходу полягає у мобілізації творчих сил педагога як суб’єкта освітнього процесу [1, 
2]. Для вирішення проблем, які пов’язані з досягненням дійсно високого рівня 
підвищення кваліфікації вихователів, необхідно звернути більше уваги на 
професійно-рольові функції методиста, що створює організацію методичної роботи 
та дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ).  

Аналіз останніх досліджень. Аналіз досліджень, які пов’язані з різними 
аспектами організації методичної роботи, доводить, що домінуючий вплив на 
розвиток і організацію методичної роботи до 90-х років здійснювала навчально-
дисціплінарна освітня модель. Гуманістичні тенденції початку ХХІ століття 
потребують розробки та впровадження нової організації методичної роботи та 
посадових вимог до методиста, що були б адекватними сучасній освітній парадигмі. 
Найбільш важливими для нашого дослідження ми вважаємо роботи Білої К.Ю., 
Гільборга Ю.З., .Жерносек І.П, Крутій К.Л., Павлютенкова Є.М., Третьякова П.І., 
Шакурова Р.Х., які аналізують сучасну теорію підвищення кваліфікації у процесі 
методичної роботи. 

На сучасному етапі відсутня єдина думка щодо визначення поняття “методична 
робота. Ми вважаємо, що у визначенні поняття “методична робота” відсутня 
спрямованість на педагога як особистість. Такий погляд веде до формальної, 
рутинної, «знеособленої» методичної роботи, що ґрунтується на принципах 
«керівництва та контролю». Цей факт спричиняє виникнення ряду проблем, які 
потребують негайного вирішення. 

Основними елементами нашого дослідження є методична робота вихователів та 
професійні функції методистів ДНЗ, пов’язаних із формуванням, розвитком та 
вдосконаленням професійних та особистісних якостей педагогів.  

Враховуючи, що майстерність методиста визначається рівнем виконання 
посадових функцій, розглянемо їхній новий зміст. Завданням статті ми вважаємо 
необхідність теоретичного обґрунтування  сучасного професійно-психологічного 
портрету методиста як організатора професійно-особистісного розвитку педагогів 
ДНЗ та довести логіку критеріїв оцінювання його фахової майстерності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Привертає увагу той факт, що 
якісна методична робота може здійснюватися на професійно-особистісному рівні. У 
цьому зв’язку на сучасному етапі розгляд організації методичної роботи вихователів 
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на засадах особистісно-орієнтованої освіти потребує опори не тільки на педагогіку, 
але й на соціологію, психологію, акмеологію, менеджмент, управління.  

Дослідження вектору змін у цьому питанні розпочали з визначення змісту 
поняття «методична робота». Це система впливу індивідуальних, групових і масових 
форм роботи на всі аспекти діяльності та розвитку ДНЗ. Дослідники Ю.З. Гільбург, 
І.П. Жерносек, П.І. Третяков вважають методичну роботу цілісною системою 
діяльності педагогів, яка базується на досягненнях педагогічної науки, передового 
педагогічного досвіду та забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності 
педагога, підвищення творчого потенціалу всього педагогічного колективу 
навчального закладу [3].  

А.І. Васильєвою докладно сформульовані напрями роботи методиста, які 
визначають його посадові обов’язки по теперішній час. До них відносяться: організація 
колективу вихователів, активізація його педагогічної діяльності, розвиток 
самоуправління, контроль, підвищення професійної кваліфікації, ведення педагогічної 
документації. На думку автора, першочерговим завданням методиста є здійснення 
методичного керівництва навчально-виховною роботою дошкільного закладу [4].  

Посадові та функціональні обов’язки сучасного вихователя-методиста 
доповнено Міністерством освіти і науки України у 1991 році такими пунктами: 
досконало володіє українською мовою, несе персональну відповідальність за 
підвищення ділової кваліфікації педагогів. На сучасному етапі методисти 
користуються саме цим варіантом інструкцій. 

На основі характеристики посадових обов’язків ми можемо говорити про такі 
напрямки методичної роботи, як-от: вивчення рішень нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України; вивчення навчальних програм і пояснювальних 
записок до них, а також підручників, наочних посібників; підвищення якості знань, 
умінь та навичок вихователів; планування навчальної і виховної роботи; 
удосконалення методики та системи освітнього процесу; вивчення педагогічної, 
методичної літератури, матеріалів періодичних видань, ознайомлення з новітніми 
досягненнями науки і техніки; вивчення, узагальнення та впровадження передового 
досвіду, обговорення доповідей і повідомлень про роботу окремих педагогів. Поряд з 
цим, приділяється мало уваги індивідуальності вихователя: особистісним рисам, 
індивідуальним можливостям. Методична робота, по суті, характеризована 
масовістю. Ігнорування соціально-психологічного фактору, призводить до 
формалізму та «безособистісної» науки управління. Недостатнє розуміння 
керівниками особистості на практиці знижує бажання людей працювати, 
підвищувати професійну майстерність.  

На думку Шакурова Р.Х., це обумовлено низкою причин. У першу чергу, 
відсутністю конкретних дій до реалізації освітніх реформ, наявністю межі між 
практикою та теорією організації методичної роботи. Порушення класичної 
послідовності: мета – зміст - форма призводять до відсутності повноти змісту роботи [5]. 

В.М. Лизинський, досліджуючи залежність функцій від завдань методичної 
роботи, визначив такі: забезпечення педагогів інформацією; підтримка 
експериментальної роботи; діагностика та аналіз освітнього процесу; атестація; 
організація індивідуального консультування та професійної підтримки; розробка та 
експертиза інноваційних програм; організація науково-дослідницької роботи; 
підвищення кваліфікації. Тому можна стверджувати, що відбір та зміст методичної 
роботи – є змістом процесу прогресивних змін якостей, знань, умінь педагога 
засобами методичної роботи. 
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Дослідниця К.Ю. Біла стверджує, що роль сучасного методиста у роботі 

педагогічного колективу значно розширилася за рахунок персоналізації роботи 
вихователів [6]. Так, автор підкреслює роль методиста дошкільного закладу в 
організації взаємодії фахівців, об’єднанні колективу. При цьому важливим автор 
вважає об’єднання педагогів у «команду» навколо однієї педагогічної ідеї, спільних 
професійних і особистих інтересів. Ми згодні, що спільна ідея, якою пронизана 
взаємодія педагогів, може бути рушійною силою розвитку закладу. 

Дослідниця К.Л. Крутій акцентує увагу на ретельному вивченні педагогічного 
колективу, складанні гнучкої структури роботи з педагогічними кадрами для 
самостановлення, саморозвитку, самоактуалізації особистості [7].  

Аналіз наукових доробків та практичного досвіду дозволив сформулювати 
реальні посадові вимоги до методиста, що відповідають сучасним тенденціям 
гуманізації та сприяють результативності методичної роботи вихователів [3; 5; 7]. 

Отже, сучасний методист організовує професійне вдосконалення педагогів на 
основі ретельного вивчення рівня компетентності, творчості, самореалізації, 
професійно-особистісного потенціалу членів колективу, організовує взаємодію та 
оптимальний психологічний клімат. Він визначає напрям допомоги й удосконалення 
необхідні як для вихователя, так і для регулювання якості освітнього процесу 
закладу. Таким чином, методист запобігає стихійності, непослідовності в 
педагогічному процесі, надає навчально-виховному процесу форми, яка відповідає 
сучасним освітнім вимогам та особливостям конкретного дошкільного навчального 
закладу. У процесі вивчання посадових обов’язків методиста визначилася логіка 
оцінювання ефективності методичної роботи та фактори, що впливають на наявність 
розбіжностей у посадових функціях методистів різних дошкільних закладів. Такі 
розбіжності диктують соціальні норми та стереотипи, що існують у даному закладі, 
статус методиста у колективі, специфіка функціональних відносин, позиція керівника 
щодо оцінки якості методичної роботи, групова оцінка особистості в даному 
колективі, кількість людей у колективі .На різних експертних рівнях (залежно від 
того, хто оцінює роботу методиста: колега, підлеглий чи керівник) вважаються 
провідними різні функції методиста. У цьому полягає різнорівневий підхід до 
оцінювання функцій, мета якого показати центруючу роль методиста між трьома 
експертними для методиста рівнями: керівник, колеги, підлеглі. 

К.Л. Крутій, доповнюючи функцією андрагога існуючі вимоги до методиста у 
системі дошкільної освіти, наводить особистісні якості: уміння організувати 
діяльність інших, будувати взаємодію з суб’єктами освітньої діяльності; уміння 
оцінювати результат взаємодії; розуміння мети освіти та інтересів аудиторії; 
готовність навчатися в інших; толерантність; рефлективність; здатність до 
саморозвитку. На думку Крутій К.Л., найважливіше вміння методиста-вміння 
створювати методичний комплекс  проблеми над якою працює колектив. А саме: 
уміння проектувати та прогнозувати корпоративну взаємодію; уміння будувати 
взаємодію, що ґрунтується на вирішенні особистісно значущих проблем суб’єктів 
освітньої діяльності; готовність навчатися в інших; толерантність; рефлективність; 
здатність до саморозвитку [5]. 

Предметом нашого наукового інтересу є праці, пов’язані з оптимізацією 
діяльності педагога, що знайшли відображення у працях акмеологів. Деркач А.А. 
обґрунтовує акмеологічну концепцію розвитку професіонала як орієнтир успішного 
особистісно-професійного розвитку педагога [9]. У структурі концепції провідну 
роль відіграє еталонна модель, що передбачає перелік активних особистісних та 
професійних якостей у постійному їх розвитку та вдосконаленні. Серед них якості, 
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що є вирішальними у професійній діяльності методиста: орієнтування у новій 
ситуації, осмислення структури власної діяльності; ініціатива, планування, 
передбачення; інтенсивна включеність у діяльність; прагнення до саморегуляції, 
самоконтролю, самокорекції, самокомпенсації; усвідомлення протиріч власного 
розвитку, забезпечення гармонії; творчості; інтеграція професіонального шляху, 
структуювання власного професійного досвіду та досвіду інших.  

Складові особливого поняття, виділеного Ю. Брановським, «інформаційна 
культура особистості» пов’язані з такими аспектами роботи методиста: користування 
технічними приладами; аналітичне розуміння інформації; опрацьовування й доцільне 
використання; визначення інформаційних потоків педагогічної діяльності. Більш 
широке поняття «інформаційної компетентності» включає низку складових, які 
практично включають провідні вимоги до методиста, як фахівця: 1) культура пошуку 
нової інформації, усунення інформаційного дефіциту; 2) уміння сприймати 
інформацію, розуміти необхідність аналізу «документального шлейфа» 
досліджувального напряму; 3) уміння переробляти великі масиви інформації, 
використовуючи інформаційні технології; 4) розуміння важливості міжособистісного 
професійного спілкування для успішності трудової діяльності; 5) вміння чітко й 
доказово представляти результати діяльності; 6) знання норм, що регламентують 
використання інтелектуальної власності. 

Стосовно методичної роботи дуже важливо розвести професійний та 
особистісний аспекти, тому вважаємо доцільним ураховувати рекомендації 
Л.Д.Столяренко у питаннях визначення вмінь методиста: 1) інтерес до людей, вміння 
спілкування; 2) зддатність до емпатії та розуміння людей; 3) гнучкість, оперативно–
творче мислення, врахування індивідуальних особливостей слухачів; 4) вміння 
підтримувати зворотній зв'язок у спілкуванні; 5) вміння управляти власним 
психічним станом; 6) здатність до непідготовленої комунікації (спонтанності);  
7) вміння прогнозувати наслідки власного впливу; 8) вербальні здібності: культура, 
розвиненість мови, достатній лексичний запас, вміння добирати мовленнєві засоби; 
9) здатність до педагогічної імпровізації, вміння застосовувати розмаїття засобів 
підвищення ефективності впливу [10]. 

Методист, окрім вище означених завдань, здійснює: інформаційний аналіз, 
вивчення компетентності особистості педагога, побудову та реалізацію концепції 
особистісного та професійного розвитку педагога, надання інформаційної та 
практичної допомоги у професійному самовизначенні вихователів. Високий рівень 
розвитку окреслених якостей методиста є передумовою його успішної діяльності [2]. 

Висновки. Наше дослідження підтверджує, що професійно-психологічний 
профіль сучасного методиста розглядається згідно його статусу як організатора 
професійно-особистісного розвитку педагогів.  

Аналізуючи недоліки та враховуючи професійно важливі психологічні 
характеристики методиста, рольові та посадові його функції наше дослідження 
систематизує сукупний фаховий портрет методиста дошкільного закладу, що працює 
у сучасних освітніх умовах. Ось його риси: повага до особистості вихователя, опора 
на позитивне в людині, обов’язковість вивчення особистісно-професійних якостей 
педагога, послідовне планування організації та аналізу навчально-виховної роботи, 
допоміжно-регулюючий контроль, диференційований підхід до підбору форм згідно 
змісту та з урахуванням потенціалу колективу, висока теоретична підготовка та 
практичний досвід, широка обізнаність у різних областях науки, культури, 
мистецтва, етики. Наявність ініціативності та творчого підходу до праці вважаються 
важливими рисами, які характеризовані вмінням генерувати ідеї, працювати 
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цілеспрямовано. Стрижневою професійною рисою, на якій ґрунтується фахова 
майстерність методиста ДНЗ є педагогічна творчість, мотивація професійного 
самовдосконалення. 

Отже, для досягнення результативної діяльності в умовах ДНЗ фаховий портрет 
успішного методиста має спиратись на сучасні професійно-рольові функції, мати 
синтезовану систему вмінь та навичок і враховувати тенденції освіти. Оновлений 
зміст діяльності методиста представлено взаємозалежною єдністю соціально-
психологічних та педагогічних знань у галузі управління, що не ускладнює, а 
урізноманітнює досвід роботи з дорослими. Указаний фаховий портрет методиста 
відбиває логічний ряд його професійних завдань, посадових обов’язків, забезпечує 
організаторську, конструктивну, гностичну функції його діяльності, 
характеризується єдністю реального та теоретичного досвіду. 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в більш детальному 
вивченні моделей навчання та професійно-особистісного розвитку методистів та 
членів педагогічного колективу; дослідженні організації педагогічної команди . 

Резюме 
В статье рассматриваются особенности выполнения профессионально-ролевых 

функций методистов дошкольных учреждений. Предпринята попытка определения 
профессионального психологического профиля современного методиста как 
организатора профессионально-личностного развития педагогов дошкольных 
учреждений. 
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О.М.Сипченко  

ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 
У статті розкривається вплив філософської думки на розвиток вітчизняної 

педагогічної науки другої половини ХІХ століття. Показано, як філософські ідеї  
мали подальший розвиток у теоретичній та практичній творчості педагогів.  

Ключові слова: філософська думка, філософська концепція, мета виховання, 
релігійність, моральність, духовність, концепція людини. 

Філософська думка другої половини ХІХ – ст. зробила вагомий внесок у 
педагогічну науку даного історичного періоду. У середині XIX ст. складається 
державна система освіти, відбувається становлення масової школи, йде розвиток 
антропологічних наук, накопичується національний педагогічний досвід. Необхідно 
було наблизитися до нового теоретичного розвитку педагогічної науки, фундамент 
якого повинні були скласти філософські системи. Ця ідея у 50–60–х рр. ХІХ ст. 
знаходить віддзеркалення в педагогічних дискусіях науковців (В.Вахтерова, 
М.Вишеградського, М.Пирогова, П.Редкіна, В.Стоюніна, К.Ушинського та ін.), які 
привертали найпильнішу увагу вітчизняної громадськості до освітянських проблем. 

Кінець 50–х – початок 60–х років XIX ст. можна охарактеризувати як період 
перегляду, переосмислення й переоцінки моральних, естетичних, культурних, 
соціально–політичних ідеалів, які суттєво вплинули на подальший розвиток 
філософії, педагогіки і психології. Бурхливі зміни в суспільній, політичній, 
економічній та духовній сферах сприяли розвиткові як філософської думки, так і 
педагогічної. В цей час з’являється значна кількість різноманітних філософських 
теорій, що досліджували проблему людини, питання формування, розвитку та 
вдосконалення особистості. Сама людина вважалася носієм розумних основ та 
виразником ідеальних цілей життя. 

Іншою важливою рисою вітчизняної філософії другої половини XIX ст. була 
загальна ідея релігійності, утвердження істинності й цінності християнського вчення. 
Отже, майже всі оригінальні філософські концепції та напрями були пронизані 
загальною ідеєю релігійності, що лише по–різному трактувалася залежно від 
конкретної філософської позиції. 

Протягом другої половини Х1Х ст. секуляризм вітчизняної філософії досяг 
найвищого рівня. Крайнім його вираженням стала філософія радикалізму та 
народництва, що у протилежність до попереднього покоління мислителів з їхнім 
культом духовності шукала опору у точному знанні, схилялася перед наукою та 
проголошувала головним принципом віру в особистість, віру в розумний егоїзм. При 
цьому прихильність до наук та прогресу набувала форму релігійного благоговіння, 
нової «віри», що доповнювала догмати радикалів 60–х: матеріалізм та атеїзм. 

Розвитку даної філософської течії сприяли послярефоменні настрої інтелігенції: 
відчуття провини та обов'язку перед народом. У результаті сформувався рух 
народництва, ідейним лідером якого став М.Чернишевський. Розробляючи 
концепцію розвитку матеріалізму, він впродовж всього свого життя зберіг особисті 
релігійні переконання та вірність цінностям християнства, а його ідея вітчизняного 
соціалізму, по суті, дорівнювалася релігійному світогляду. 

Для педагогічної науки досліджуваного періоду значно важливим був розвиток 
таких філософських наук як етика, філософія історії та естетика. Однією з 
особливостей філософської та педагогічної науки  виступає  переважно її моральний 
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характер. Питання про сутність поняття «моральність», чинники, що впливають на її 
формування, критерії моральності, що виявляються в діяльності людини, були і є для 
учених, філософів, релігійних і громадських діячів предметом пильної уваги. У 
класичній педагогіці середини ХІХ ст. виокремились головні проблеми: етична 
орієнтованість освітнього процесу, розуміння виховання як головного чинника 
формування моральної, духовної людини. 

Вітчизняні філософи намагалися  з'ясувати етичні питання не в їх «чистому 
вигляді», а з політичного і соціологічного боку, де важливо не стільки аналітичне 
з'ясування питань моральності, скільки їх практичне застосування, зокрема у справі 
виховання та освіти. Такий напрям співпадає із загальною орієнтацією педагогіки  
XIX ст. – виховання «моральної людини». У зв'язку із потребами часу головний 
інтерес представляли питання про свободу волі, про вище благо. Характерною 
межею вітчизняного погляду на етику є те, що моральність постійно ставилася у 
зв'язку із загальним, з об'єктивним. 

Поширення спектра буржуазно–демократичних перетворень 60–х рр. ХІХ ст. 
відбувалося у різних напрямах. Саме в цей час видатний український мислитель, 
творець філософії та педагогіки «серця» П.Юркевич заклав основи релігійної 
філософії. Головним центром усього духовного життя ідеальної людини П. Юркевич 
вважав серце як глибинну основу людського єства та морально–духовне джерело 
діяльності душі. Серце є тим осередком, у якому зароджується здатність людини 
діяти, саме в ньому виникають різноманітні наміри та бажання. Хоча розум є 
вершиною, він не виступає корінням духовного життя ідеальної людини. Сутність 
людської душі не може бути зведена лише до мислення. Вона багатша, величніша, 
різноманітніша. Згідно з поглядами П. Юркевича, знання народжуються в результаті 
діяльності душі та пов’язані з духовно–моральними прагненнями. І тільки 
проникаючи в саме серце, вони дійсно можуть бути засвоєні. 
 У статті «Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з ученням слова 
Божого» (1860 р.) [2], учений здійснив спробу логічного виправдання припущення 
про «первинну духовну  сутність» людини, для чого вдався до розгляду «тих засад, 
на підставі яких наука не погоджується з біблійним ученням про серце». Серце тут 
постає «осередком усього тілесного та органом усього духовного життя людини». 
Поняття «серце» у філософсько–педагогічній концепції П. Юркевича підкреслює 
значущість тієї «найособливішої сторони людського духу», «первинного й 
особливого змісту людської душі», з яких походить неповторна особистість, істота, 
яка не зникає у роді й призначена до переходу з часу у вічність. Без категорії «серце», 
підкреслював видатний філософ, немає теоретичних підстав для оптимістичного 
погляду на людину, що притаманний гуманізму. Педагог також дає зрозуміти, що 
«серце» є частиною образу Божого в людині,  бо саме йому приписуються, як 
«метафізичні начала», фундаментальні властивості – любов до добра й здатність до 
вільного подвигу правди, тобто до моральної свободи. Також П.Юркевич висловив 
зауваження щодо необхідності ґрунтовного розгляду проблем мети і завдань 
виховання з точки зору біблійного вчення про серце, яке створює можливість 
адекватного обґрунтування гуманістичних принципів, надзвичайно важливих для 
педагогічного мислення. 

Мета виховання людини на думку відомого вітчизняного філософа П.Юркевича 
співзвучна цілям етичного виховання, продекламованим Священним писанням. 
Найважливішу мету виховання П. Юркевич бачив у витриманому і справедливому 
розвитку всіх сил дитини, в розвитку її здібностей в тій мірі, яка відпущена 
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природою. «Виховуй особистість так, щоб у зрілому віці людина знайшла себе 
обізнаною, люблячою, такою що вміє творити добро», – писав П.Юркевич [5, С. 30]. 

Глобальний переворот у вітчизняній філософії до духовно–моральних 
цінностей християнства пов'язаний з іменем видатного мислителя досліджуваного 
періоду – В.Соловйова, який започаткував складний синтез філософії та релігії, 
сформулював унікальну систему філософії християнства. Всі сучасні йому мислителі 
та наступні покоління філософів по–різному, але обов'язково відчули вплив ідей 
В.Соловйова, суть яких полягала у зближенні світського мислення та християнської 
віри, у розкритті морального багатства християнства, утвердженні абсолютної 
цінності його морального ідеалу [4]. 

Проблема моральності одержала свій розвиток в етичній системі В.Соловйова і 
опрацьована ним у ряді робіт «Виправдання Добра. Етична філософія» (1897 р.), 
«Життєва драма Платона» (1898 р.), «Сенс любові» (1892 р.), «Право і моральність» 
(1897 р.), «Ідея надлюдини» (1899 р.), «Три розмови» (1899 р.) тощо.  

Філософська концепція В. Соловйова, як у загальнометодологічному плані, так 
і у розвитку окремих педагогічних наук сприяла рішенню проблем освіти і 
виховання, визначила основні напрями і питання педагогіки досліджуваного періоду. 
Виховання моральної людини – головне завдання педагогіки другої половини XIX – 
початку XX ст. У педагогічній свідомості України та Росії вироблялося розуміння 
моральності як домінанти поведінки людини і фундаментального початку 
суспільного буття. 

Не можна не звернути уваги на проблему духовності, яка традиційно 
знаходилась в центрі уваги філософів, педагогів, психологів досліджуваного періоду. 
Вчені пов'язували поняття духовності із загальним розвитком людини, з гуманізмом, 
загальною культурою, свободою, моральністю, творчістю тощо. Духовність у 
розумінні релігійних філософів – це особливий стан людської особистості, який 
розкривається в її конкретних діях, спрямованих на благо як самої особистості, так і 
всього суспільства в цілому. Духовність припускає осмислення власної долі і своєї 
життєвої позиції. Духовність об'єднує всі кращі християнські риси людини, є вищим 
ступенем гуманізму, спрямованого на досягнення загального щастя, що розуміється 
як Царство Боже. Духовність – це великі загальнолюдські і національні цінності, що є 
сутністю людини [1, С. 17]. 

Педагогічна думка досліджуваного періоду безпосередньо формувалася у тісній 
взаємодії із суспільно–філософськими течіями XIX ст. Істотний вплив на педагогічну 
освіту мала полеміка, що розвернулася між західниками (В.Белінський, О. Герцен, 
Т. Грановський, М. Огарев, В. Одоєвський, П. Редкін, М. Станкевич, В.Стоюнін та 
ін.) та слов'янофілами (І.Кирєєвський, О. Хомяков, С. Шевирєв та ін.) була істотним 
чинником, який визначив розвиток вітчизняної педагогіки як науки. 

Філософсько–педагогічні переконання слов'янофілів були спрямовані до ідеї 
цілісності і народності. «Народність, – на думку В. Белінського, – звичайно випускається 
у нас з плану виховання. Часто діти знають про давньогрецьких авторів, про історичних 
діячів європейської історії, але не знають про скарби своєї народної поезії, літератури…» 
[3, С. 13]. У педагогічній концепції В. Белінського виховна роль літератури, мистецтва, 
науки нерозривно поєднувалась з ідеєю народності, яку він розумів як відображення у 
творчості майстрів культури інтересів і надій народу, національного характеру, звичаїв, 
історії, світогляду нації. Він також вважав, що справжня людина не буде байдужою до 
долі своєї батьківщини, бо, «хто не належить своїй вітчизні, той не належить і людству» 
[3, С. 14]. Погляди прихильників загальнонаціональної концепції відіграли значну роль у 
суспільно–педагогічних дискусіях з проблеми народності. Вони трактували православ'я 
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як фундамент світогляду і пізнання, що сприяє гармонізації та поєднанню всіх 
здібностей людини в єдине «цілісне знання». Характерною ознакою демократичних ідей 
суспільно–політичних діячів була орієнтація на західноєвропейську цивілізацію, в тому 
числі й у галузі освіти, критика православ'я, перевага особистісного індивідуального 
підходів над колективним.  

Педагогічні концепції прихильників загальнолюдського навчання (західників) 
розкривали положення про людину як «розумно–свідому індивідуальність», про 
виховання через саморозвиток і самовдосконалення, через залучення до багатств 
світової культури, через створення розуму за допомогою оволодіння методом 
пізнання, що дозволяє усвідомити загальну єдність на раціоналістичній основі. 

Великий вплив на розвиток вітчизняної педагогічної думки мала полеміка між 
західниками і слов'янофілами. Не зважаючи на різні підходи у визначенні цілей і завдань 
виховання прихильників даних концепцій їх об'єднувало прагнення забезпечити 
прогресивний розвиток країни через освіту та духовний розвиток народу.  

У 60–х роках XIX ст. гострій критиці піддалося питання формулювання нової 
мети виховання. Слід виділити дві основні групи учених: радикально–
демократичного напряму, представниками якого були В. Белінський, О. Герцен, 
О. Радіщев, М. Чернишевський та ліберальний напрям, до якого належали М.Вессель, 
П. Каптерєв, М.Пирогов, К. Ушинський. Мета виховання в інтерпретації радикалів 
припускала зміну суспільства, бо тільки в зміненому суспільстві можливо виховання 
«нової людини». Вони виходили з того, що виховання повинно відповідати прогресу 
суспільства, і виступали за формування особистості, яка над усе ставить інтереси 
народу, прагне до боротьби за свободу, знищення соціальних недоліків і 
затвердження високих ідеалів добра і справедливості. Тільки у зміненому, 
оновленому суспільстві можливе виховання майбутнього його члена.  

На думку М. Чернишевського, лиходій і негідник не народжується лиходієм і 
негідником, а робиться ним через відсутність етичного виховання і бідність, через страх 
померти з голоду і, нарешті,  в умовах недосконалого суспільства. Однак, вчений 
сподівався, що в людині завжди залишаються такі струни в серці, доторкнувшись до 
яких, можна збудити в ній голос совісті та честі, відродити її [3, С. 235].  

Відомий громадський діяч, педагог ХІХ ст. В. Белінський надавав вихованню 
великого значення. Від його впливу, зазначав учений, залежить доля людини, але 
виховання не всемогутнє. Мету виховання він бачив у сприянні формуванню 
особистості, яка здатна до перцепції вищих духовних ідеалів, що відповідають 
призначенню людини [3, С. 38] .  

Прихильники ліберального напряму стверджували протилежне: лише глибоко 
етична, вихована, всебічно розвинена та освічена людина взмозі змінити суспільство. 
Видатний педагог досліджуваного періоду М.Пирогов підкреслював, що людина, 
особистість, є самостійною і головною цінністю, а не засобом для досягнення будь–
якої мети. Свою педагогіку М.Пирогов назвав «духовно–етичною», оскільки захищав 
загальнолюдський характер виховання, де пріоритетними виступали цінності світової 
цивілізації. Він доводив, що гуманітарні предмети такі ж важливі, як і природні, тому 
що розвивають саме духовно–етичну сторону життя людини. Тільки людина з 
високими етичними переконаннями здатна протистояти спокусам сучасного 
суспільства. Засновник вітчизняної педагогічної науки К. Ушинський визначав мету 
виховання як всебічний гармонійний розвиток кожної дитини.  

Отже, великий вплив на формування педагогічної думки другої половини 
ХІХ ст. здійснили видатні суспільно–громадські діячі, відомі філософи, вітчизняні 
вчені. Аналіз навчально–педагогічної, філософської літератури свідчить про те, що 
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педагогічна думка досліджуваного періоду безпосередньо формувалася у тісній 
взаємодії із філософськими течіями, що знаходили своє відображення у педагогічних 
концепціях, навчальних посібниках і підручниках з педагогіки. 
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СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ 

У статті розкриваються психологічні аспекти формування моральної 
свідомості та моральної поведінки у сучасній соціальній ситуації, пропонується 
стратегія виховної роботи з формування моральності у дошкільному віці. 

Ключові слова: філософія людиноцентризму, самосвідомість, самовизначення, 
внутрішній контроль, етичний ідеал. 

Мало в який ще час відчувалась така гостра потреба у встановленні чітких 
моральних принципів, як сьогодні. Гуманістичні цінності зазнають трансформаційні 
зміни в новому світоглядному вимірюванні – економічному, який породжує ряд 
важливих для культурного буття, освітньо–педагогічного процесу проблем, що 
вимагають обов'язкового розгляду і рішення. Потреба в твердих духовних, 
моральних засадах обґрунтовується не просто інтересами культури і суспільства. Вся 
сучасна соціально–економічна реальність з її суворими законами примушує 
переосмислити підоснови буття в життєвих умовах, що змінилися.  

У гостро актуальній статті "Людина і освіта у вимірюваннях економічної 
цивілізації" президент Академії педагогічних наук України, академік В.Г. Кремень, 
визначаючи ключову смислоутворюючу характеристику соціально–культурного життя 
нашого часу, підкреслює домінанту економічного вимірювання всіх її аспектів. "Сучасне 
життя демонструє нескінченний ряд ідей, поглядів, концепцій, теорій, в яких є 
видимими спроби осмислити кардинальні зміни, що відбуваються  в суспільстві. 
Людина опинилася в нових умовах, коли перед нею виникають несподівані, з позиції 
традиційного гуманізму, випробування, в яких добро і зло, віра і зрада, свобода і 
свавілля, гідність і підлота начебто помінялися місцями, а подекуди взагалі втратили 
своє суттєве значення в параметрах системи цінностей. Суспільство у своїх освітніх, 
культурних програмах докладає величезні зусилля для подолання невідомих раніше 
проблем, але дедалі вони загострюються ще більше " [3]. 

Таким чином, необхідність осмислення питань, пов'язаних з вихованням  
моральності у дітей  в сучасній парадигмі освіти, очевидна. 

Формування моральності є якщо не найважливішим, то, в усякому разі, одним з 
найістотніших завдань педагогіки і суспільства в цілому. По суті, питання про 
необхідність не просто культивувати духовне зростання людини, а виховувати 
моральність повинно розумітися  як найважливіше вже на основі того простого 
факту, що ми всі є членами суспільства, і значить, воно життєво зацікавлене в 
духовному розвитку кожного з нас. 

Моральність народжується у людини на соціальному ґрунті. Поза суспільством і у 
несоціальної істоти вона була б абсолютно немислима, оскільки вона не може бути 
продуктом виключно власної творчості людини, звільненої від всяких соціальних дій. 
Якийсь час назад моральність в нашій освіті визначали три ознаки – підпорядкування, 
слухняність, наслідування, спрямовані на неухильне виконання кожним заданого зверху 
морального закону, осмислювати який не було необхідності. Філософію сучасної освіти 
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повинна визначати філософія людиноцентризму, яка підкреслює ключове значення 
людини як найважливішого смислового моменту в соціально–економічній аурі, що 
змінилася, де, як ми вже відзначали, "генералять" нові цінності. Сьогодні орієнтована на 
сучасні економічні відносини і породжувані ними етичні установки, залежна від них, 
людина повинна навчитись робити самостійний вибір, приймати рішення стосовно свого 
духовного і матеріального буття. Як би ми не хотіли применшити сьогодні роль 
матеріального чинника, як би не посилалися на провідну роль духовних, культурних, 
етичних чинників, вони можуть спрацювати тільки за умови обліку особливостей 
різноманітних впливів сучасного економічного буття, наповненого численними 
спокусами. 

Таким чином, моральність соціально залежна категорія. Разом з тим, 
моральність людини ґрунтується на самовизначенні, і в цьому вся складність 
виховання – етичний характер повинен бути сам для себе законом, оскільки етичний 
закон це внутрішній закон, а не зовні нав'язане правило.  

Очевидно, що процес морального виховання в сучасних умовах має бути 
орієнтованим не на особистість, якою легко керувати, а на особистість, яка 
самовизначається. Це принципово змінює ключову місію сучасного виховання: не 
нав’язувати дітям цінності суспільства, а спонукати йти до них через власну 
соціально–моральну практику, досвід, надаючи можливість кожній дитині діяти як 
особистість, яка самовизначається. Визначальними у виховному процесі є два 
положення. По–перше, в особистості дитини може бути виховане лише те, що, за 
словами Н.Голованової, лежить у „силовому полі” її особистого життя. По–друге, 
цілеспрямований виховний вплив повинен співвідноситись із позицією суб’єктності, 
що складається в дитини, з рівнем її життєвої компетентності [2]. 

Моральність дихає свободою, але саме тією свободою, в якій закладений і 
елемент розумної, обумовленої цілями необхідності. Вона страждає від примушення, 
але також не мириться із свавіллям. Те, що ми визнаємо етичним, завжди прагне 
набути загального значення. Тому смисл добра може мінятися, і дійсно змінюється 
залежно від середовища і умов, але форма, принцип або характер етичного повинен 
бути непорушним. Моральність не лише народжується із загального природного, 
біологічного і соціального ґрунту, вона зростає в надіндивідуальне, соціально–
культурне явище. Етичним ідеалом з формальної сторони може бути тільки те, що 
здатне стати загальнолюдським ідеалом моральності. В цій ролі виступає етика 
абсолютної цінності людської особистості, людської гідності і витікаючий з неї 
ідеал діяльної добротворчості. Відтак, моральність передбачає дві взаємопов’язані 
складові – моральні обов'язки по відношенню до своєї людської гідності, тобто 
індивідуальні чесноти, і моральні обов'язки по відношенню до інших істот, як 
персонально, так і в суспільному сенсі. Ці два напрями найтіснішим чином пов'язані 
між собою, оскільки визнання власної гідності вимагає визнання гідності інших і 
відповідного ставлення до них. 

Відчуття добра і моральності не можуть бути відірвані від живого зв'язку з 
розумом, вони не повинні бути лише безпосередніми чуттєвими поривами, а повинні 
містити в собі певний сенс; треба усвідомлювати те, що є добром і що злом, щоб 
творити перше і протидіяти другому. Але в сьогоднішньому суспільстві відношення 
навколо людини неймовірно ускладнилися і продовжують ускладнюватись: вони 
нескінченно змінюються, переплітаються один з одним, утворюючи сплутаний 
клубок найрізноманітніших мотивів, що часто взаємно виключають один одного і 
вступають один з одним в суперечності. Нерідко в нашому житті виникають 
положення, коли особиста моральність приходить в тяжкий конфлікт з мораллю, що 
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диктується соціально–економічними інтересами. Життя і ідеал, моральність і факти, 
те, що повинне бути, і те, що реально є, – все це часто вступає в такий тяжкий 
протибій один з одним, що доросла, а не тільки дитяча свідомість заволікається 
туманом нерозгаданості і поступається місцем мотивам вигоди, себелюбства. Всі ці 
обставини приводять до переконання про необхідність своєчасної і різносторонньої 
етичної освіти, оскільки для морального виховання потрібна не тільки культура 
етичного чуття, але разом з нею необхідне етичне знання. Уточнимо, воно, на відміну 
від іншого знання, повинно бути не просто прийнятим розумом, душею, о–своєним, 
воно має бути прожитим в діяльній добротворчості. Наведу приклад. Не так давно 
в одному з приватних комплексів адміністрацією спільно з педагогічним колективом 
було ухвалене рішення з метою оптимізації духовного виховання дітей ввести 
факультативний курс, що знайомить їх з основами релігії. Вік вихованців комплексу 
– від 2,5 до 10 років. Для читання цього курсу була запрошена людина з 
богословською освітою, яка відразу ж стала знайомити дітей з теорією і історією 
виникнення релігії. Крім того, на уроках (заняттях) діти розучували тексти молитов і 
пісень релігійного змісту, звичайно ж, зовсім не вдумуючись в їх сенс. Причому 
робили вони це самозабутньо, як, втім, все, що пов'язано із засвоєнням будь–якої 
інформації в цьому віці. Але, як показала практика, до особливих етичних рухів в 
дитячому співтоваристві це не привело. Діти, як і раніше, здійснювали безліч 
неправедних вчинків і зовсім не каялись у скоєному. Коли ж унаслідок аналізу і 
зміни програми курсу було вирішено його смисловим стрижнем зробити 
загальнолюдські моральні закони, прив'язавши їх до безпосереднього життя дітей, 
позитивний результат відчувся дуже скоро. 

Одним з найважливіших критеріїв моральності, окрім розвиненої совісті, є її 
діяльний характер, тому що моральність – це характеристика не знання, а волі і 
вчинків, діяльності, тому що етичний закон є веління поступати певним чином. 
Моральність можлива тільки на ґрунті визнання існування інших особистостей і 
діяльного спілкування з ними, тому що етичні вчинки можливі лише по відношенню 
до себе чи інших осіб, а через них і до інших істот. У вчинку, добродіянні моральна 
поведінка визначається моральною свідомістю. Але разом з тим, якщо основну увагу 
в етичному вихованні приділяти формуванню етичної свідомості, є небезпека звести 
його виключно до декларативного рівня. Адже суть моральності визначається тільки 
продукуванням добра. Так звана, прописна мораль вже достатньо дискредитувала 
себе, і в першу чергу тим, що всякий моральний статут припускає жорстко прописані 
кимсь чужі правила. За справедливим визначенням М. Рубінштейна, моральність 
живе самосвідомістю, своєю совістю, а значить, до моральної свідомості може 
увійти тільки те, що виношене особою. Зовнішній доступ до моральної 
самосвідомості украй скрутний. Він може прочинитися лише в ситуації морального 
вибору, морального вчинку, натхненного доброю справою [5].  

Осмислення міри впливовості різних чинників на процес формування моральної 
свідомості дитини у світлі концепції розвитку в її синергетичному обґрунтуванні, 
також підводить до висновку щодо резонансності цього процесу. Це означає, що в 
розвитку такої складної і тонкої системи, як моральна свідомість, важлива не лише 
сила зовнішнього впливу сама по собі, а правильна середовищна організація 
резонансного впливу. Адже пережита дитиною певна життєва ситуація, вчинок–
вибір, про який навіть і не знають дорослі, може виявитися більш вагомим для 
морального характеру дитини, ніж ціла низка виховних методів. Отже, завдання 
педагога ініціювати процес самовизначення, самоорганізації в різноманітних 
життєвих ситуаціях (К.Абульханова–Славська, Н.Голованова). Ми неодноразово 
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спостерігаємо, як жваво повторюючи етичні істини, діти тут же поступають з 
точністю навпаки – це означає, що моральна істина ще не стала внутрішнім законом, 
ще не освоєна. 

Яка ж стратегія соціально–педагогічної роботи з морального виховання в 
складних сучасних соціально–культурних умовах є найбільш оптимальною? 
Виділимо два основні моменти. Перший – пов’язаний з використанням багатющої 
палітри життєвих відносин для аналізу і пояснень етичної цінності вчинків. Більшість 
педагогів, на жаль, прагнуть мінімізувати проблемні ситуації, що виникають в 
дитячому співтоваристві в умовах навчально–виховного процесу, в більшості 
випадків прагнуть вирішувати виниклі проблеми способом "зверху", "ім'ям 
революції". Разом з тим конструктивний, спокійний розбір ситуацій, в якому педагог 
не над дітьми, а поряд з ними, не віщає, а розмовляє, шукає істину, пробує, 
розмірковує, – прекрасний поштовх для самостійного роздуму над етичними 
питаннями. Ми, дорослі, не можемо захистити наших дітей від аморальних вчинків 
дорослих і дітей в буденному житті, аморальних моментів, якими переповнені кино–
теле–радіопередачі, дорослий соціум. Хоча ми вже відзначали, що в рафінованих 
умовах моральність і не сформуєш, етична свідомість відточується саме в осмисленні 
боротьби добра і зла. Нереально змінити суспільство, це не в наших силах, проте у 
процесі інформаційної взаємодії ми можемо переконливо обговорювати з дітьми, 
чому це є зло, аналізувати його причини, формуючи у них моральний стрижень, 
свідому позицію воїна Світла чи Тьми. 

Моральність, духовні чесноти не даються одним теоретичним засвоєнням. 
Основою їх формування є вправляння в добродіянні, тобто соціальна практика, в 
якій і відбувається зміцнення характеру. З одного боку, слід говорити про надання 
дітям реальної можливості створювати своє співтовариство і діяти усередині нього. 
На жаль, в більшості шкіл існування таких співтовариств сильно формалізоване і 
зведене до мінімуму. Разом з тим, саме в дитячому співтоваристві зміцнюється 
життєвість етичних норм, оскільки ясне усвідомлення правоти і неправоти завжди 
супроводжує дитячі взаємини. Особливо сприятливі умови для існування і розвитку 
дитячого співтовариства як поля для соціально–етичної практики створюють дитячі 
оздоровчі табори та освітні комплекси з повним днем перебування. Хоча слід 
враховувати, що дитяче співтовариство не можна відразу переводити на 
запаморочливу висоту повної свободи, воно потребує достатньо жорсткого 
управління із сторони дорослих до моменту свого соціально–етичного дозрівання.  

З іншого боку, етична практика забезпечується включенням дітей в загальний 
суспільний процес активної творення добра, процес, в якому беруть участь не лише 
діти, а й дорослі. Прикладом такої діяльності може служити дитячі громадянські 
акції "Добрі Діди Морози", „Пасхальний кошик” традиція проведення яких належить 
освітньому комплексу "Надійка" (м. Краматорськ). Напередодні новорічних та 
великодніх свят діти самі вирішують, кого зможуть зігріти душевним теплом з 
соціально незахищених людей, самі готують новорічні подарунки, розучують 
поздоровлення, а потім відправляються за адресами, де виступають в ролі помічників 
Діда Мороза (ангелів). У соціальному плані ці акції може бути і не такі вже вагомі, 
проте, якщо зважити пережиті щасливі миті окремо взятих самотніх людей похилого 
віку, дітей з незаможних сімей або дітей–інвалідів, ефект виходить відчутний. 

На нашу думку, стратегії виховного процесу, в тому числі стосовно виховання 
моральності, мають відповідати такі ознаки: вона не повинна зводитись до окремих 
виховних заходів („Тиждень доброти”, „День милосердя”, „Мандрівка на острів 
Ввічливості” тощо), а забезпечувати обов’язковий постійний духовно–моральний 
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фон (дух!) освітнього середовища; бути спрямована на розв’язання засобами 
виховання тих протиріч, які виникають у процесі життєдіяльності між бажаним для 
дитини й реальним; вона повинна проектувати певне „поле” активності, творчості, 
спонукаючи дітей до пошуку власного способу розв’язання життєвих проблем, в 
тому числі й морального вибору. Тобто, забезпечуючи одержання дитиною 
необхідної сукупності інформації, педагог надає вихованцям можливість для 
особистісної самореалізації в просторі дитячої субкультури. Осмислення 
теоретичних основ дало змогу визначити такі вектори педагогічного впливу: 

• застосування художніх творів та робота з ними в навчальному процесі 
повинні сприяти формуванню у свідомості дітей позитивних соціально–моральних 
стереотипів, пропонувати їм готові образи, моделі етичної поведінки, розвивати 
інтерес до суспільного життя, уточнювати уявлення про моральні закони соціуму; 

• набуття досвіду соціальних стосунків за законами моралі у спільній ігровій 
та продуктивній діяльності дає змогу кожному опановувати способи діяльної 
добротворчості в різних формах групової взаємодії дітей та дорослих, навчитися 
узгоджувати власні та колективні інтереси, потреби, цілі; 

• забезпечення становлення дитини як гідної особистості неможливе без 
опанування способів саморозвитку, доступних для дітей цього віку, розвитку 
рефлексивного мислення, орієнтації на пізнання самого себе. 

Ефективність названих засобів і способів виховання моральності доведена 
теорією і практикою. На закінчення відзначимо, що формування моральної 
свідомості і поведінки значною мірою залежить від того або тих, хто супроводжує 
особистісне становлення дітей в суспільних відносинах. Педагог повинен ревниво 
берегти свою гідність, він сам повинен бути зразком моральності, справедливості, 
господарем самого себе, дійсно вільною людиною, – інакше він не виконає своєї 
місії. Виходить, що моральне виховання дітей повинне початися з формування своєї 
моральності. Відчуваєте, яке неймовірно важке перед нами стоїть завдання?! 

Резюме 
В статье рассматриваются психологические аспекты формирования морального 

сознания и морального поведения в современной изменившейся социальной 
ситуации, предлагаются стратегия воспитательной работы по  формированию 
моральности в дошкольном возрасте. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНОСТІ 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

В статті розглянуто проблему формування основ духовних цінностей старших 
дошкільників в умовах сучасного освітнього середовища. Особлива увага 
зосереджена на необхідності інтеграції сімейного та суспільного виховання. 

Ключові слова: духовність, духовні цінності, духовна культура, соціалізація, 
інтеграція.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Сучасна політична, економічна, 
екологічна криза нашого суспільства має глибинні корені. І щоб віднайти шляхи 
вирішення цих проблем, які заважають не тільки подальшому розвитку цивілізації, а 
й просто повноцінному, достойному життю людини, треба звернути увагу на стан 
духовності нашого буття. Загальне обезцінення найголовніших суспільних ідеалів, 
норм існування, занепад загально–національних культурних традицій, сліпе 
копіювання новомодних тенденцій в мистецтві, порушення одвічних устоїв сім’ї як 
першооснови життя людини, масове захоплення різними течіями, віруваннями та 
забуття тисячолітніх народних традицій – це лише деякі ознаки нашої сучасності. 
Тож не дають спокою думки, як потрібно виховувати молоде покоління, щоб воно 
було здатне зберегти свою самобутність та здійснити культурний прогрес на основі 
збереження одвічних духовних цінностей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми духовного 
розвитку особистості знайшли своє відображення в роботах філософів (М.Бердяєв, 
В.Вернадський., Л.Губерський, С.Кримський та інші), соціологів (В.Євтух, 
Б.Нагорний, О.Семашко) та психологів (І.Бех, М.Боришевський, Ж.Юзвак, 
О.Киричук та інші). 

Проблему відродження духовності нашого народу, ціннісного ставлення 
людини до навколишнього світу, до мистецтва піднімають вчені (І.Бех, 
К.Левківський, Л.Левчук, О.Савченко, Г.Шевченко та інші). 

Результати психолого–педагогічних пошуків науковців (Л.Артемова, А.Богуш, 
О.Барабаш, О.Денисюк, Н.Лисенко, М.Мельничук, Т.Поніманська, М.Роганова, 
Н.Химич та інші) свідчать, що у дітей старшого дошкільного віку виникають реальні 
можливості для засвоєння знань, які виходять за межі їхнього життєвого досвіду, і 
при створенні сприятливих умов є основою формування основ духовності дитини. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Формування основ духовності дітей старшого 
дошкільного віку повинно здійснюватися усіма доступними та ефективними 
засобами. Головна роль у цьому процесі відводиться дорослим, саме від них 
залежить що збереже у своїй пам’яті дитина, якою людиною виросте, які ідеали буде 
сповідувати. Вчені з тривогою помічають, що в теорії та практиці дошкільного 
навчання та виховання превалюють ідеї та методи раннього та сверхраннього 
розвитку дітей. Але треба збагнути, що все ж можливості дитини обмежені 
особливостями її фізичного, психологічного, психічного розвитку. 

Ми поділяємо точку зору багатьох провідних вчених (І.Бех, А.Богуш, 
Т.Піроженко) про недопустимість існування в системі нашої освіти дисбалансу, вектори 
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якого знаходять прояв в акцентуванні уваги на розвитку інтелектуальних, фізичних 
задатків та нехтуванні психічним, а особливо духовними аспектами особистості. 

У такому складну стані дуже гостро стоїть питання пошуку механізмів виховання 
підростаючого покоління на основі Краси, Гармонії, високої Моральності та Духовності. 
Тому вважаємо за необхідне проаналізувати загальний фон нашого життя, визначити 
головні орієнтири на майбутнє для збереження головної цінності – наших дітей.  

Таким чином, метою даної статті є визначення шляхів одухотворення 
збіднілого сучасного освітнього середовища для оптимізації соціально–морального 
розвитку дошкільників, а особливо становлення духовного світу особистості. 
Виховання душі дошкільника то є підґрунтя закладення основ моральних цінностей 
майбутньої дорослої людини.  

Освіченість, трудові навички, фізичну спритність можливо придбати і в шкільні 
роки та у дорослому житті, а фундамент самого головного в людині – милосердя, 
людяності, доброти треба закладати саме в дошкільному дитинстві, як найбільш 
сензитивному періоду розвитку дитини, який характеризується становленням 
емоційно–чуттєвої сфери та закладанням з оточуючим світом. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Дошкільне дитинство – період відкриття 
дитиною світу людських взаємовідносин, пізнання почуттів радості, суму, жалю, 
співпереживання, формування ставлення до дорослих, однолітків. 

Відродження духовності та культури суспільства тісно пов’язано з 
формуванням основ особистості дитини в період підготовки до школи. Щоб 
отримати добрий результат, необхідно звертатися до емоційної сфери дитини, бо 
сухість, раціоналістичність, схоластичність та менторство не чіпають душу дитини, 
не формують моральних почуттів та алгоритму соціальної поведінки. 

Особливого значення ця проблема набуває в умовах поляризації нашого 
суспільства, стрімкого розподілу сімей на бідних та багатих. Так, за даними Г.Бєлєнької, 
лише 3% загальної кількості населення України вважаються багатими, а більше ніж 96% 
– є бідними; 1% населення стає межею між цими двома розподілами [1 с. 10 – 12]. 

Відомо, що розвиток, навчання, виховання, підготовка дитини до життя може 
здійснюватися лише в процесі взаємодії з оточуючим світом, до якого належить, 
насамперед, сім’я, освітньо–виховні установи, суспільство. 

Дошкільний вік – це тільки початок формування взаємовідносин дитини з 
іншими людьми. У цей період можливо відкрити дитині світ душі іншої людини, 
навчити розпізнавати життєві реалії. Будувати свою поведінку на підставі добра, 
милосердя, толерантності діти навчаються за допомогою дорослих, батьків та 
вихователів. Потенціал родинного виховання є найбільш природною основою 
розвитку, становлення особистості на всіх вікових етапах її життя, тому дошкільний 
заклад повинен пильніше вивчати запити, потреби, вимоги сучасної сім’ї. Наявність 
кризи сім’ї та сімейного виховання призводять до втрати ціннісних орієнтацій 
людини, духовної єдності, традицій, які передавалися від покоління до покоління. 

Так, ми згодні з відомим педагогом А.Рогозянським, який вважає що, сьогодні 
традиційному духовному вихованню (життю разом з дітьми!) протиставлені моделі 
сучасного виховання, які оберігають право дорослого на своє буття, окремо від 
дитини. Така ізольованість світу дитячого від дорослого призводить до ускладнень у 
моральному та духовному змісті, наприклад, виховання порядності, гідності, совісті, 
вибір між добром і злом, співчуттям та зловтіхою [4]. 

В сім’ях найчастіше панує культ речей, на перший план виступає матеріальний 
добробут, надбання цінностей, інших атрибутів показного благополуччя. 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

91
Саме ці цінності, здебільшого, стають у центрі розмов дорослих, зумовлюють 

поведінку та стиль взаємовідносин як у сім’ї, так і у сучасному суспільстві. 
Проблеми фізичного здоров’я, соціалізації, які тісно пов’язані з проблемами 

духовного розвитку стають майже на останнє місце у шкалі сімейних цінностей. 
Важливою є потреба повернення до родинних цінностей та створення на їх 

підставі суспільних, які б давали відчуття стабільності і захищеності у житті кожній 
людині, починаючи з дитинства. 

В сучасній науковій літературі є різні підходи до характеристики понять 
„духовна особистість”, „духовне виховання”, „духовність”. 

Ці поняття іноді пов’язують з релігійним, соціальним або моральним 
вихованням, але незважаючи на близькість їх по суті, ці категорії мають свій зміст. 

Ми поділяємо точку зору С.А.Козлової на інтерпретацію терміну „духовне 
виховання”, яка вважає, що зміст духовного виховання ширше від змісту морального, 
так, духовність має на увазі задоволення та розвиток потреби пізнання сенсу життя і 
соціальної потреби жити для інших [3]. 

На наш погляд, формування уявлень про зміст духовних цінностей та досвіду 
певних вчинків успішно здійснюється саме в старшому дошкільному віці. 

Цей період в житті дитини має певні особливості, які полягають в 
недостатньому життєвому досвіді дітей та у провідній ролі дорослого у формуванні 
моральної поведінки. Продовження становлення ієрархії мотивів діяльності (на 
перший план виступають мотиви морального змісту), виникає потреба в суспільно–
значущій діяльності разом з дорослими та однолітками, дитина стає більш 
самостійною, росте почуття відповідальності за доручену справу. 

Отже, особистість перебуває у безперервному розвитку і процес засвоєння 
духовних цінностей відбувається протягом усього свідомого життя. 

Тому, враховуючи особливості дітей дошкільного віку, ми можемо говорити 
про формування основ усіх якостей та рис особистості, присвоєння основ духовних 
цінностей та про шляхи подальшого перетворення їх в найбільш сталі риси характеру 
людини. 

Спілкуючись з дорослими та однолітками дитина використовує різні засоби 
налагодження контактів, вирішення суперечок, надає допомогу чи висловлює 
співчуття. Всі ці прояви дитини залежать не тільки від особливостей характеру, 
знання норм та правил поведінки, але й від стилю життя в сім’ї та дитячому садку. 

В процесі розвитку власної духовності дитина виступає активним суб’єктом 
діяльності. 

Педагоги та батьки повинні не тільки знаходити діючи засоби впливу на 
вихованців, які б пробуджували у них вищі духовні почуття, але й являти собою 
взірець толерантності, доброчинності, високої моральності бо в плані виховання 
особливого значення набуває – особистий приклад, партнерський союз, висока 
культура спілкування педагогів і батьків. Таким чином, важливою є проблема – як 
скорегувати певний виховний вплив соціуму, щоб досягти успіхів у формуванні 
основ духовних цінностей старших дошкільників. 

Сила впливу дорослих на дошкільника визначається особливою дитячою 
вразливістю, схильністю до наслідування. Але вихованням не можна займатися 
формально, механічно виконуючи програму, перевіряючи виконане, оцінюючи 
результат. Звичайно, важливими є педагогічна майстерність володіння 
інноваційними технологіями, творчий підхід наставника. Але для формування 
добрих рис в душі дитини не менш важливими якостями є наявність переконливості, 
зацікавленості, тактовності правдивості та щирості дорослого. 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

92
Бо «…виховання велика справа: ним вирішується доля людини» [2, с. 264].  
Тому так необхідна інтеграція виховних дій сім’ї та дошкільного закладу для 

формування у дитини певних ціннісних орієнтацій та забезпечення наступності між 
дошкільною та шкільною освітою. Для цього, вважаємо за необхідне, детально 
вивчити уявлення батьків і педагогів один про одного, їх вплив, очікування та 
розробити пропозиції, які б допомогли підвищити ефективність цієї взаємодії. 

Тому, розмірковуючи над механізмами формування основ духовності дитини, 
вважаємо, що найголовніше, щоб дитина зростала в атмосфері добра, прояву 
дорослими любові та людяності, вміння бачити в дитині – людину. 

Основу людської духовності складають такі поняття, як: «краса», «любов», 
«добро» та «істина». 

Ж.Маценко, наприклад, вважає, що в наш час ці поняття об’єднані в одне – 
гуманність. 

Автор вважає, що здатність до співпереживання, співчуття, любові спонукають 
людину до духовного спілкування, доброчинності, дбайливого та бережливого 
ставлення до усіх форм життя. 

Дослідник розглядає проблеми духовного розвитку особистості в контексті 
емпатії, яка знаходить прояв здатності людини перейматися почуттями та 
переживаннями іншої особи, надавати безкорисливу допомогу, підтримувати 
позитивний емоційний стан іншої особи та інше [5, с. 5 – 9]. 

Виховання добрих, гуманних почуттів, довіри до світу у дошкільників 
починається з поваги до старших роду, виховання любові до рідної домівки, 
дошкільного закладу, вихователя, як другої мами, взаємодопомоги, довіри до групи 
однолітків – це і є основи основ формування духовності особистості. 

Для цього необхідно дотримуватись умов:  
− створення навколо дитини атмосфери добра, розкутості, терпимості, взаємної 

довіри; та поваги до її особистості; 
− дотримання педагогічної моделі взаємодії дорослого та дитини на принципах 

партнерства, рівноправності, непідробного інтересу до її проблеми та досягнень, 
відсутності негативних оцінок та покарань; 

− використання особистісно–орієнтованих технологій виховання з урахуванням 
типологічних особливостей особистості дошкільника, його статусу у сім’ї, 
дошкільному закладі, взаємовідносинах між однолітками;  

− високий рівень загальної педагогічної та духовної культури батьків та 
педагогів, доброзичливість, єдність та наступність педагогічного впливу; 

− прилучення дітей до спільних справ, прояву уваги, турботи, взаємодопомоги 
та співчуття до інших; 

− створення ситуацій для вправляння дітей у суспільно–значущій діяльності в 
кругу сім’ї, дошкільному закладі, під час прогулянок, екскурсій, відвідувань друзів 
тощо; 

− надання прикладу дбайливого ставлення дорослих до природи (рослин, тварин), 
та спонукання дітей до наслідування бажання створювати навколо себе красу; 

− активне залучення дітей до вивчення культурно–історичної спадщини свого 
роду, рідного краю; 

− використання взаємодії різних видів мистецтва; організація цікавого, 
змістовного життя дитини, проведення сімейних свят, музичних вечорів та розвагах в 
дошкільному закладі та ін. 

Багато вчених–практиків минулих років і сучасних, які вважали, що значну роль 
для формування основ духовності дитини має релігія через прилучення дітей до свят, 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

93
обрядів, вивчення Біблії, котра проголошує одвічні духовні цінності – Добро, Совість, 
Честь, Милосердя, Красу, Прощення та Справледивість (К.Ушинський, С.Русова, 
І.Огієнко, А.Богуш, М.Мельничук, Н.Химич та ін.). Саме релігія веде людину до 
внутрішньої гармонії з вищими цінностями, духовною культурою людства.  

Але враховуючи сучасний етап нашого суспільства, особливості сім’ї, 
належність до різних конфесій, світський принцип освітньо–виховної роботи 
дошкільних установ та школи, необхідно зробити акцент на духовно–моральне 
виховання (підкреслюючи зв'язок морального та духовного). 

Ми вважаємо, що необхідно залучити дітей до вивчення християнських 
традицій, свят через доступні дітям форми та методи роботи (читання та 
розповідання головних заповідей Біблії, ознайомлення з історією краю, екскурсії до 
храму, музею, участь у святкуванні (Різдво Христове, Водохреща, Пасха, Трійця та 
ін.), вивчення народних ігор, пісень, поговірок та прикмет.  

Використовуючи прилучення до релігії, як одного із засобів формування основ 
духовності дошкільників, пропонуємо здійснювати педагогічну діяльність за такими 
напрямами: 

- робота з батьками (необхідно визначити головні орієнтири, врахувати 
бажання батьків, їх вірування та ступінь залучення дітей, сімейні традиції); 

- підготовка педагогів (вивчення літератури, екскурсії до храмів, музеїв, збір 
теоретико–методичного та ілюстративного матеріалу, вивчення регіональної 
культурно–історичної спадщини); 

- організація педагогічної діяльності з дошкільниками за програмою 
морально–духовного виховання з використанням різноманітних форм та методів 
впливу з метою формування досвіду моральної поведінки в різних видах діяльності. 

Доцільним буде ознайомлення дітей із звичаями, традиціями та обрядами 
українського народу на засадах родинної педагогіки. 

Звичайно цей напрямок роботи, як один із засобів одухотворення збіднілого 
соціального середовища, в якому зростає та формується дитина, потребує подальшого 
досконалого вивчення та узгодження між усіма освітньо–виховними ланками, які 
спрямовані на реалізацію всебічного гармонійного розвитку особистості.  

Але, як свідчить дані нашого дослідження, все частіше взаємодія батьків і 
вихователів зводиться до взаємоповаги, формально підтримуючим відносинам та 
реальному непорозумінню один одним. Так, наприклад, 62% (за даними анкетування) 
батьків роблять спробу виховувати в своїх дітях основи духовних цінностей, а 28% у 
виховній роботі в основному покладаються на дошкільний заклад, віддаючи перевагу 
матеріальним внескам. 

Ми вирішили встановити чого очікують батьки від дошкільного закладу, як 
оцінюють роботу педагогів та в цілому усього персоналу. 

За отриманими результатами встановлено, що в цілому батьки задоволенні 
роботою вихователів та персоналу ДНЗ. Більшість підкреслюють власний дефіцит 
часу, говорять «конкретних пропозицій немає» (46%); 28% батьків вважають, що 
головне для них – це добрі результати у розвитку дитини. Надалі звучить прохання: 
«зробити режим дня більш гнучким», висловлюють слова подяки «усьому персоналу 
за увагу до їх дітей»; «більше інформації саме про мою дитину, а не взагалі…», 
«звернути увагу на кращу підготовку дитини до школи». Майже всі анкети свідчать, 
що батькам подобаються свята, відкриті заняття, сумісне проведення вечорів – розваг 
та клубу вихідного дня. 

В цілому, батьки настроєні позитивно, задоволені роботою вихователів та 
персоналу дошкільного закладу, висловлюють бажання до співпраці, хочуть 
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отримувати необхідну та цікаву інформацію, прагнуть до нових знань, поповнення 
власного педагогічного досвіду. 

Нас дуже цікавило, які якості в людині сучасні батьки цінують найбільше та які 
цінності хотіли б виховати у своїх дітей. Результати дослідження свідчать, що: 
«формувати у дитини доброту та милосердя» прагнуть – 57%; 30% батьків – віддали 
перевагу вихованню у своїх дітей вміння надати допомогу та проявляти бажання 
розділяти чужу біду або радість; 3% – вважають за необхідне виховувати у дитини 
«прагматизм та силу, як першочергові якості особистості дуже необхідні для життя». 
Наступні 10% батьків підкреслили такі якості, як: «вміння співпереживати, 
поступатися», «прагнення бути лідером». 

В одній анкеті автор вважає, що «добро має бути з кулаками», другий свідчить, 
що цього мало, треба з дитинства привчати дитину до самостійності «щоб вміла 
постояти за себе, заробляти та виживати». 

Відповіді батьків на запитання стосовно власної системи виховання основ 
духовності дитини свідчать, що: не мають власної системи роботи 38%; 4% – 
вважають за необхідне прилучати дітей до християнсько–православної церкви, 
читати книжки; 12% – у виховній роботі в сім’ї використовують власний досвід; 
12,5% – надають перевагу усній народній творчості; 13% – відвідують з дітьми музеї, 
виставки, театр; 13,5% – головним вважають відвідування дитиною різних гуртків, 
мають дома тварин. 

Деякі батьки, як метод виховання використовують покарання (7%). 
При цьому, ми з’ясували, що більшість батьків (55%) не використовують в своїй 

виховній роботі культурно–історичні надбання нашого регіону; «використовують 
інколи» – 8%; автори 2 анкет «довіряють цю благородну справу суспільній освіті», інші 
батьки відповідали, що «мають ускладнення у цьому питанні». 

Тож отримані дані, їх зіставлення та вивчення дозволяють зробити висновки, 
що не зважаючи на різні обставини, як педагоги, так і батьки розуміють необхідність 
готувати дитину до життя, бажають всіляко покращити систему виховання дітей як в 
сім’ї, так і в дошкільному закладі вважають своїм обов’язком виховувати у дитини 
прояви основ духовних цінностей, але у них відсутні чіткі уявлення, як про поняття 
«духовні цінності», так і про систему педагогічних дій щодо їх формування. В 
даному випадку батьки потребують кваліфікованої допомоги у формуванні власної 
виховної позиції, розумінні істинних цінностей життя, відповідальності за 
сьогодення та майбутнє своєї сім’ї, історичне та культурне життя усього народу.  

Висновки за результатами дослідження. Для подальшої роботи по 
формуванню основ духовності старших дошкільників необхідно створити такі умови, 
як:  

1. Підвищення рівня духовної культури педагогів дошкільних закладів та 
батьків вихованців. 

2. Створення адекватної умовам освітнього закладу систему взаємодії педагога 
з сім’ями вихованців, побудованої на принципах довіри, загальної стратегії 
співробітництва, зацікавленості у загальних результатах. 

3. Організація виховання дітей, орієнтуючись на загальнолюдські, релігійні 
цінності у поєднанні з регіональною культурно–історичною спадщиною. 

4. Естетизація та одухотворення середовища, в якому живе дитина, підвищення 
культури сімейних відносин; сприяння духовності та єдності між поколіннями. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Шляхи поліпшення та 
поглиблення єдності суспільного та сімейного виховання у процесі соціалізації, 
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формуванні основ духовності дошкільника є перспективою нашого подальшого 
дослідження. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО–МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ) 
У статті аналізуються результати вивчення поглядів представників класичної 

педагогіки другої половини ХІХ – поч. ХХ століття з проблеми формування духовно–
моральної особистості дитини у контексті їх значимості для рішення сучасних 
освітніх завдань. 

Ключові слова: духовно–моральне виховання, завдання, зміст, засоби, методи, 
принципи духовно–морального виховання дошкільників, класична педагогіка другої 
половини ХІХ – поч. ХХ століття. 

Постановка проблеми. Звернення до минулого, відродження наступності 
духовних і моральних ідеалів та цінностей, вивчення їх співвідношення з сучасними 
економічними, соціокультурними, освітньо–виховними процесами з певними 
поправками на час є сьогодні однією з провідних тенденцій у розвитку теорії і 
практики виховання. 

Стратегічною ідеєю національного виховання в Україні визначено 
перетворення  системи моральних та духовних цінностей у важливий чинник 
виховання і відродження духовності українського народу.   

Зміст “Базового компоненту дошкільної освіти” висвітлює тенденції до 
гуманізації дошкільної освіти, її розвивальний характер, збалансоване 
співвідношення  між розумовим та соціально–моральним розвитком дитини, 
зорієнтовує на виховання цілісної особистості, забезпечення дитині свободи вибору, 
захист її гідності [1]. 

Кінцева мета дошкільної освіти полягає  в розвитку елементарного світогляду, 
ціннісного ставлення до зовнішнього і внутрішнього світу, елементарного 
самовизначення дитини, її духовного розвитку. Засобами реалізації мети дошкільної 
освіти є прилучення дітей до національних та загальнолюдських цінностей, 
формування базисної особистісної культури та механізмів забезпечення 
життєдіяльності, виховання потреби у самореалізації. 

Реалізація нової стратегії дошкільної освіти, в основу якої покладені 
особистісно–орієнтований, гуманістичний та  діалогово–проблемний підходи, для 
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сучасної соціокультурної і педагогічної ситуації є поки що проблемою. Тож пошуки 
виховних технологій розвитку духовно–моральних цінностей особистості, 
починаючи з дошкільного віку, стають досить актуальними. 

Концептуальні положення реформування дошкільної освіти в Україні 
передбачають оптимальне поєднання в педагогічному процесі класичної спадщини і 
сучасних досягнень наукової думки. Звернення до вітчизняних історико–педагогічних 
цінностей, однією з яких є ідея виховання духовно–моральної особистості, має бути 
найважливішим фактором розробки сучасних технологій виховання. 

Проблемі вивчення й обґрунтування психолого–педагогічних засад духовно–
морального виховання, окремих його аспектів, в тому числі і дітей дошкільного віку 
присвятили свої дослідження Я.Чепіга, Г.Ващенко, В.Сухомлинський, Б.Мітюров, 
М.Стельмахович, О.Вишневський, М.Євтух, І.Бех, Б.Братусь, О.Любар, 
Ю.Федоренко, Л.Артемова, Т.Поніманська, О.Кононко та ін. В останнє десятиліття 
проблеми формування духовно–морального потенціалу дітей та молоді досліджують 
І.Бех, Г.Шевченко, Г.Сагач, А.Богуш, О.Сухомлинська, О.Кононко, Т.Поніманська, 
М.Мельничук, Н.Хімич, Ж.Юзвак   та ін.  

В своєму дослідженні ми спиралися також на результати досліджень історії 
розвитку вітчизняної педагогічної думки (С.Чавдаров, М.Євтух, Н.Калениченко, 
Б.Мітюров, О.Любар, В.Струманський, Б.Ступарик, О.Сухомлинська, М. Ярмаченко). 

У працях з історії дошкільного виховання висвітлено лише окремі аспекти 
проблеми духовно–морального розвитку особистості дитини (Л.Артемова,  І.Пінчук, 
Л.Савінова, В.Сергєєва, С.Попиченко, О.Проскура). 

Аналіз наукової літератури дає змогу констатувати, що проблема духовно–
морального виховання особистості в історії вітчизняної педагогіки поки ще не була 
предметом цілісного дослідження і є маловивченою. 

Отже, потреба подальшого розроблення сучасних теоретичних основ виховання 
духовно–моральної особистості, накопичення позитивних ідей та досвіду їх 
реалізації в освітньо–виховній практиці, наступності виховних традицій у 
формування особистості дитини є достатньо актуальною. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб репрезентувати результати аналізу й 
оцінки творчого внеску педагогічної думки другої половини ХІХ – поч. ХХ століття 
у розвиток проблеми духовно–морального виховання особистості дитини. 

У другій половині ХІХ століття склалися відповідні умови для створення 
дошкільної педагогіки як самостійної системи знань у складі загальної педагогіки. 
Цьому сприяли і соціально–економічні відносини, і увага педагогічної думки до 
проблем дитинства, і поява перших дитячих садків у Російській імперії, в тому числі і 
в Україні, і розповсюдження ідей суспільного дошкільного виховання, зокрема 
педагогіки Ф.Фребеля, теорії вільного виховання М.Монтессорі, і обговорення 
проблем жіноцтва. 

Повільно, але поступово ідея дитячого садка знаходить своїх прихильників і 
захисників у колі діячів української та російської культури і освіти. Серед них 
К.Ушинський, А.Симонович, Є.Водовозова, Є.Конраді, пізніше С.Русова, 
Н.Лубенець, П.Каптерєв, Є.Тихєєва, М.Свентицька, Л.Шлегер.  

В полі зору багатьох педагогів були і проблеми морального виховання дітей 
дошкільного віку. Чи не найпершим наукове обґрунтування цих проблем дав у своїх 
працях М.Пирогов. Не втратила своєї актуальності впевненість М.Пирогова у 
всебічному вивченні  духовного світу дітей ще з перших років життя, коли 
закладаються основи активного ставлення до навколишнього середовища та самого 
себе, засвоюються загальнолюдські категорії моралі. Учений закликав вихователів, і 
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в першу чергу батьків та матерів, спостерігати за дітьми, вивчати їх духовний світ у 
всіх можливих напрямках. Він звертав увагу на своєрідність дитячої психіки, 
індивідуальні відмінності дітей, які потрібно враховувати у вихованні, особливо у 
формуванні моральних рис та ідеалів. Він наголошував на обережності в оцінці 
вчинків дітей, не забуваючи про те, що у своїх діях дитина “не перестає здаватися 
саме тою, якою вона є, тому що вона живе у власному світі, створеному її духом і діє, 
додержуючись законів цього світу”[3, с. 95]. Саме ми, дорослі, винні в тому, що 
вилучаючи дитину з власного духовного буття, переносячи її у свою сферу, 
примушуючи дивитися на все нашими очима, розуміти по–нашому, ми досягаємо 
того, що дитина починає нам “здаватися не тим, чим вона є”. Інакше кажучи, ми самі 
закладаємо в дитині засади двоїстості її душі – між наставником і вихованцем вже 
немає ознак будь–якого щирого духовного зв’язку. На глибоке переконання 
М.Пирогова, виховання в дитині з перших років життя щирості в душі – “любити 
щиру правду” і таке виховання душі, щоб вона, розвиваючись, не роздвоювалася і не 
втрачала своєї щирості, – ось ідеал людського виховання, до якого ми повинні 
прагнути”[3, с. 95–96]. 

Дитина виховується, набуває певного погляду на речі, певного морального 
кодексу незалежно від того, чи приділяє хто–небудь цьому належну увагу. Тож, 
піклування про доцільний і обрежений вплив на формування моральних переконань 
дитини М.Пирогов вважав найважливішим завданням вихователів, і навіть більш 
важливим, ніж керівництво інтелектуальним розвитком. А щоб виховання було 
розумним і правильним, треба усвідомлювати його мету, цим визначається і вибір 
засобів виховання, і його успіх. А програму морального виховання дітей М.Пирогов 
накреслив наступним чином: виховання добрих інстинктів дитячої натури, прагнення 
до правди і добра у вчинках, виховання свободної волі, громадянських та людських 
обов’язків, які прикрашають і людину, і суспільство [3, с. 645]. У відповідності до 
програми розглядається і питання про засоби та чинники морального розвитку 
особистості. При всій їх розмаїтості єдиним принципом їх використання є 
твердження, що моральність можна виховати тільки моральними засобами. Отже, 
наприклад, покарання повинно викликати почуття справедливості, пробуджувати 
внутрішні моральні сили, відповідати характеру провини. 

К.Ушинський наголошував на тому, що вихованням повинна займатись школа, 
громадськість, але особлива роль у вихованні маленької дитини належить родині. 

В дітях з дитинства необхідно виховувати почуття любові до рідної землі, 
батьківського дому, вірність своєму народові, правдивість, сміливість, щирість, 
скромність, працьовитість, сильну волю, навички культурної поведінки. 

На підставі глибокого вивчення психологічних особливостей дитини, а також 
досвіду народного виховання, К.Ушинський визначив засоби морального виховання, 
які можуть бути використаними у кожній сім’ї і у дошкільних закладах, які на той 
час почали повільно з’являтися у країні. Головні з них – навчання наукам, рідна мова, 
усна народна творчість, художня література, мистецтво, праця, природа. Безцінними 
можливостями володіє саме рідна мова, бо через неї діти залучаються до духовної 
культури народу. 

І М.Пирогов, і К.Ушинський вважали, що у розпорядження кожного вихователя є 
багато засобів морального впливу на дитину: переконання, попередження, зауваження, 
заохочення, покарання. Але на відміну від своїх попередників, К.Ушинський звертає 
більшу увагу на необхідність виховувати у дітей з раннього віку міцних, сталих навичок. 
К.Ушинський називає їх моральним капіталом, який невпинно зростає, і процентами від 
якого людина користується все своє життя. Як батьки можуть виховати в дітях добрі 
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навички? Шляхом систематичних вправ, особистим прикладом, урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей дитячої природи. Виховуючи ці навички, треба стежити за 
тим, щоб моральні правила, ставши звичною нормою поведінки дитини, не 
приглушували живої душі, щирості й безпосередності. 

На думку К.Ушинського, тілесні покарання викликають одне з найогидніших 
почуттів – почуття страху, а страх від покарань ставить людину на один рівень з 
твариною. Вихователів і батьків, які б’ють дітей, К.Ушинський вважав безсилими 
перед дітьми і був переконаний, що їх самих треба карати. Засуджуючи биття дітей, 
К.Ушинський залишав за вихователями право застосовувати інші види покарань, що 
не ображують гідність дитини, бо переконання інколи не досягає своєї мети. 

Виховуючи дитину як моральну особистість, її треба привчати з раннього 
дитинства до праці, і ось тут у нагоді спочатку стане гра, яка поступово переходить у 
гру з елементами праці, а потім у справжню працю (на городі, в полі, квітнику тощо) 
[5]. Пам’ятаючи про те, що праця не забава і не гра, вихователі повинні пильно 
стежити за успіхами дитини, давати оцінку наслідкам праці, пояснювати її значення, 
підтримувати успіхи та досягнення. Якщо в процесі праці дитина навчиться долати 
перешкоди, якщо цей процес викличе у дитини позитивні емоції, то це буде 
найдієвішим засобом виховання сильного характеру та волі. Особливо гостро 
К.Ушинський засуджував становище, коли дитина не зайнята ніякою працею, бо саме 
в ці хвилини “псується голова, серце і моральність”. 

Чимало цікавих думок щодо духовно–морального виховання дошкільнят 
містить доробок С.Ф.Русової, творця національної системи виховання та освіти, 
зокрема це книги “Дошкільне виховання” та “Теорія і практика дошкільного 
виховання”[4]. 

Аналіз цих робіт дозволяє зробити висновок, що в полі зору видатного педагога 
були різні аспекти духовно–морального виховання дітей: його значення, особливості, 
зміст, засоби і методи, психолого–педагогічні умови, закономірності. 

Коли постала проблема розробки концепції національного дошкільного 
виховання, С.Русова писала: “Серед теоретичних навчителів українських дошкільне 
виховання не має ще свого представника. Маємо лише свого національного філософа 
Сковороду, який звертав чималу увагу і на виховання та давав глибокі моральні 
поради, що можуть зробити гарний вплив на саму садівницю, від морального 
розвитку якої дуже залежить напрямок морального виховання у дитячому садку “[4, 
с. 62]. Концепцію морального виховання сама С.Русова творить на засадах таких 
положень Г.Сковороди: привчати вихованців дивитися на себе як на людину, тільки 
й на себе і схожу – пошана індивідуальної самостійності; пізнавати себе як особу 
громадянську, члена того або другого народу; кожний мусить знати народ і в своєму 
народові пізнавати себе самого; пізнавати себе як людину взагалі, яку Бог сотворив 
по образу Божому, як і усіх інших людей. Тобто людина розуміє свій обов’язок до 
себе, до свого оточення, до усього люду. 

С.Русова опрацьовує вихідні положення щодо національної системи виховання, 
на яких ґрунтується і система знань щодо морального виховання: “Національне 
виховання є певний грунт в справі зміцнення моральних сил дитини і оновлення, 
відродження душі народу…Національне виховання виробляє у людини не подвійну 
хистку моральність, а міцну, цільну особу” [4, с. 43]. С.Русова вважала, що справу 
виховання бажано поставити якнайближче до природних нахилив дитини і до вимог 
життя, в якому дитина перебуває, в зв’язку з світоглядом того народу, з якого 
походить дитина. 
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Є ще одна важлива умова, вона стосується ставлення вихователя до дитини і 

вимог до вихователя. Так, ніколи виховання не повинно переходити у муштру, не 
бажано також виховувати дитину відповідно до зразкового образу, який живе в душі 
вихователя, а давати вільний розвиток тим або іншим добрим нахилам дитини, 
збуджувати і підтримувати ледве помітний образ людини, що живе у дитячій душі. 
Така робота звичайно вимагає від вихователя більшого спостереження і уваги, 
різноманітних творчих засобів, теплого, ласкавого ставлення до дітей, стриманості, 
ласки навіть до зіпсованих істот, позбавлених кращих людських рис. 

Викликає інтерес точка зору С.Русової щодо місця морального виховання в 
освітньому процесі дитячого садка: “Взагалі моральне виховання не може проводитися 
якось окремо: ним має бути пройняте все навчання, все життя” [4, с. 224]. 

В працях видатного педагога широко представлено зміст духовно–морального 
дошкільнят. Найбільш вагоме місце відведено завданням виховання основ 
морального ставлення до людей: виховувати ласкавість, ввічливість, почуття 
симпатії, довіри, співчуття, прихильності, щирості, альтруїзму, свідоме ставлення до 
громадських обов’язків, любов до праці. В полі зору С.Русової були і завдання щодо 
виховання у дитини позитивного ставлення до самої себе, як–то: виробляти у дитини 
пошану до своєї індивідуальної гідності, віру в свої творчі сили. Вона вказувала 
також і на важливість розв’язання вже в дошкільному віці такого завдання як 
виховання любові до рідного краю. Як бачимо, С.Русова передбачала виховання у 
дітей дошкільного віку основ морального ставлення до широкого кола об’єктів: 
людей, праці, самої дитини, рідного краю. 

Серед засобів морального виховання С.Русова виділяла приклад найближчих 
людей (матері, батька, вихователів, товаришів), зазначала, що оточення має 
величезний вплив на моральний розвиток дитини: в доброму оточенні, в атмосфері 
взаємної любові і допомоги дитина морально зростає, а в поганому оточенні вона 
псується, деморалізується. 

С.Русова наголошувала на використанні різних засобів для розв’язання завдань 
морального виховання. “Красою і добром мають бути натхненні всі дитячі забавки, 
праці, оповідання, читання, взаємні відносини дітей межи собою і садівниці до діток і 
все поводження їх” [4, с. 144]. Згідно поглядам С.Русової, найбільший позитивний 
вплив і на моральний, і на фізичний, і на естетичний розвиток дитини має вільна, 
творча праця. А спільну працю дошкільнят, як і спільні ігри вона називала 
найкращим засобом виховання товариських відносин між дітьми. 

Моральне виховання має бути цілком індивідуальним, а його засоби мають 
відповідати психічному і фізичному складу дитини (інстинктам, нахилам, бажанням, 
почуттям). Щоб давати волі дитини найкращий розвиток, треба знати її темперамент, 
нервову чулість, фізичний стан здоров’я. Не бажано будувати виховання на вимогах 
слухняності, варто ставити мінімальні вимоги. Увага та любов вихователя – важлива 
умова захисту дітей від небажаних вчинків, допомога дитині утримуватися і 
зміцнювати свою волю. Бажано, щоб дитина зрозуміла, що їй забороняється лише те, 
що шкодить її фізичному та духовному здоров’ю. 

Дуже хвилювала С.Русову жорстокість дітей, вона намагається віднайти її 
причини, щоб дати слушні поради вихователям та батькам. Діти не народжуються ані 
злими, ані брехливими, хіба у виключних випадках важкої спадковості. “Наш 
обов’язок – дати дітям такі умови життя, в яких чулість, добро перетворилися б в 
активну альтруїстичну діяльність”[4, с. 140]. Завдання вихователя – виховувати 
активну чулість до чужих потреб, помалу поширюючи це коло “чужих” поза межами 
родини, близького товариства до усякої людини і тварини. 
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Заслуговують на увагу і роздуми про те, що дитина має бути вихована не під 

загрозою кари, а на попередженні її негативних вчинків. На її думку, покарання 
можуть бути використаними у тих випадках, коли виникає необхідність 
перевиховання. При цьому краще використовувати так звані природні кари, 
наприклад, позбавлення дитини на деякий час іграшок, якщо вона розкидає їх. 

Варті пильної уваги і погляди С.Русової на взаємозв’язок морального та 
релігійного виховання. Усі її твори наскрізь перейняті гуманним духом 
християнського вчення, Божих заповідей, на мудрій моралі яких має ґрунтуватися 
життя цивілізації. 

Оскільки в Україні релігія і освіта – це відокремлені один від одного інститути, 
то вплив першої на виховання дітей здійснюється поза межами дошкільних закладів 
або на прохання батьків – у державних установах (за умови, якщо визнається і 
дотримується принцип рівноправності всіх конфесій і релігійне світобачення 
передається вихованцям здебільшого крізь призму етики).  

Релігійне почуття, вважала вона, ґрунтується не тільки на усвідомленні 
залежності дитини від Вищої Сили, а ще більше на захопленні величчю, доцільністю 
й красою всього видимого. Тому дуже потрібно, починаючи з молодшого дитинства, 
збуджувати й зміцнювати в дітей відчуття Бога як безмежно доброго, справедливого 
та всемогутнього Творця Всесвіту, який дбає про нього, і насамперед, про людину як 
вінець творіння. Розвиток релігійного почуття в дитинстві стане пізніше поштовхом 
до спрямування всієї індивідуальної вдачі людини до шляху високої християнської 
моралі, як вважала С.Русова. Вона була переконана, що прилучення до вічних істин з 
наймолодшого віку не може не бути благотворним для дітей, сприйнятливих до 
релігійного вчення. Вже з дошкільного віку діти мають отримати від рідних основні 
поняття про Бога, його існування, про морально–етичні принципи, що 
відповідатимуть майбутньому життю кожної дитини. І в такий спосіб дорослі 
зможуть відкрити серце для совісті і пізнання Бога в доступній дитячому розуму 
формі. Дітям необхідно повсякчас нагадувати, щоб вони прислухалися до 
внутрішнього Божого слова, що живе в душі людини. Потрібно привчати малюків 
наприкінці дня робити огляд прожитого, щоб з’ясувати, чи не образили вони когось. 
А коли це трапилось, то просити пробачення і покаятися перед Богом. 

Сьогодні багато хто з науковців та практиків переконаний у тому, що нашим 
дітям конче потрібно повернути основи християнської моралі й духовності [2]. У 
дошкільних закладах України запроваджуються у практику різні авторські курси, 
пов’язані з ознайомленням дітей із Біблією, релігійною музикою, мистецтвом тощо. 

Приєднуючись до думки сучасних дослідників цієї проблеми, ми також 
вважаємо, що релігійне виховання доцільно зробити справою сім’ї, недільних шкіл 
чи громад, де заняття ведуть фахівці, які забезпечують належний рівень та щирість у 
цій делікатній справі. Інша річ – елементи релігійної освіти, які можуть подаватися 
без заглиблення у конфесійні розбіжності, у загальнохристиянському контексті. Але 
це вимагає від педагога високої культури і відповідних знань. 

Отже, система поглядів С.Русової на духовно–моральне виховання глибоко 
гуманістична, бо відпрацьована на ґрунтовному вивченні фізіологічної та 
психологічної природи дитини, на знанні культурних вимог часу та новітніх 
досліджень науки, перевірена досвідом, тому допомагає вихователям чітко та 
впевнено визначитися у головних засадах та своєму ставленні до процесу духовно–
морального виховання дитини. Концепція С.Русової є цікава, життєдайна і слушна, 
бо створена на національному ґрунті, історичних та педагогічних традиціях. 
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Узагальнюючи результати дослідження, можна дістатися певних висновків. 

Сучасна дошкільна педагогіка отримала у спадок плідну систему чинників, засобів, 
принципів та методів духовно–морального виховання дитини. Концептуальними для 
сучасності з них є: опертя на рідний грунт виховання (національний, етнічний); на 
народну мораль, традиції (ідеї, норми, погляди, правила), збагачені досвідом 
народної мудрості; особистісно–зорієнтований підхід до організації педагогічного 
процесу, гуманізація  мети, змісту, засобів та умов духовно–морального виховання, 
взаємовідносин між дитиною, батьками і вихователем. Духовне наповнення несуть у 
собі рідна природа, високе мистецтво, культура рідного народу, його моральні 
традиції, в яких присутні турбота про тілесне і духовне здоров’я дітей, щира любов і 
повага до них. Видатні педагоги дійшли висновку, що для духовного розвитку 
дитини украй важливими є й релігійні, й високоморальні світські цінності, орієнтири, 
які маленькими часточками закладають майбутнє підґрунтя  духовності майбутньої 
дорослої людини. Тобто, дошкільне дитинство є сензитивним періодом для 
формування засад духовно–моральної особистості. Причому, у вихованні дітей слід 
керуватися не модою, не потребами того чи іншого етапу державотворення, а 
високими християнськими цінностями. 

Перспективними напрямами подальших досліджень багатогранного доробку 
педагогічної теорії і практики минулого вважаємо вивчення змісту та засобів 
духовно–морального виховання особистості у практиці роботи різних навчальних 
закладів, у сім’ї, суспільних об’єднаннях на різних вікових етапах розвитку, в тому 
числі і дошкільному, на наступних історичних етапах розвитку нашої країни. 

Резюме 
В статье анализируются результаты изучения взглядов представителей 

классической педагогики второй половины ХIХ – нач. ХХ столетия по проблеме 
формирования духовно–моральной личности ребенка в контексте их значимости для 
решения современных образовательных задач. 

Summary 
The article analyses the results of the study of views of representatives of the classical 

pedagogy of the second half of the ХІХ – of the beginning ХХ century on the problem of 
forming personal spirituality. The views are investigated in the context of their significance 
for the solution of current educational tasks. 
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

У статті розкриваються особливості виховання старших дошкільників і 
молодших школярів в умовах полі етнічного середовища, а також пропонуються 
результати проведеного дослідження етнокультурного виховання у дошкільних 
закладах і школах  

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти на 
сучасному етапі є звернення до автентичних витоків української педагогічної науки, 
залучення підростаючого покоління до позитивних культурних традицій нашого 
народу. Поряд з цим відбувається відродження культури усіх етносів, що населяють 
країну. 

У Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання та 
інших документах знайшли своє місце питання суспільного виховання з урахуванням 
різноманітного національного складу та регіональних умов України, адекватного 
обміну надбаннями духовної культури між усіма народами, які мешкають у державі 
[4; 5]. 

На думку українських учених (В.Заслуженюк, Н.Косарєва, Л.Крицької, 
В.Поплужного та ін.), велика роль у формуванні етнічної толерантності, культури 
міжнаціонального спілкування відводиться дитячому садку, школі, центрам культури 
національних меншин. Саме працівники цих закладів повинні допомогти дітям 
зрозуміти те, що у світі, в якому ми живемо, мають місце етнічні, соціальні, релігійні 
відмінності. Тому дуже важливо навчити дітей розуміти й толерантно ставитися до 
людей іншої національності, іншого віросповідання, іншої культури, прищеплювати 
підростаючому поколінню високу культуру міжнаціонального спілкування [7; 8]. 

Одним з поліетнічних регіонів України є Північне Приазов’я. Тут мешкає понад 
50% представників різних національностей. З огляду на це, метою статті є викласти 
результати проведеного дослідження щодо стану етнокультурного виховання дітей у 
дошкільних закладах та школах І ступеню Північного Приазов’я та встановити 
доцільність впровадження такого виховання в практику роботи цих закладів. 

Виклад основного змісту. В ході нашого дослідження нами було вивчено плани 
навчально–виховного процесу вихователів дошкільних закладів та вчителів перших 
класів Північного Приазов’я; проанкетовано вихователів, методистів дитячих садків, 
вчителів перших класів та батьків; проведено бесіди з дітьми 6–7 років. 

Аналіз близько 140 планів навчально–виховного процесу дошкільних закладів 
та шкіл І ступеню дозволив встановити, що завдання з ознайомлення дітей з 
етнокультурою національних меншин Північного Приазов’я плануються досить рідко 
(9% планів). В 2,3% дитячих садків та шкіл І ступеню Донецької області діти 
отримують знання про історію заселення даного регіону, про деякі традиції, обряди 
греків, беруть участь у святах та розвагах, організованих на засадах грецької 
етнопедагогіки; 21,7% дітей вивчають грецьку мову (переважно нащадки греків–
переселенців). У Токмацькому, Мелітопольському та Бердянському районах 
Запорізької області 6,7% дітей вивчають німецьку мову у недільних школах при 
інформаційно–культурних центрах німців, а 29,3% дошкільників та першокласників 
Приморського та Бердянського районів – болгарську мову. Слід зауважити, що 
переважна більшість болгарських дітей починають вчити рідну мову в сім’ї, а потім 
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продовжують навчання у школі. Лише в 3% дитячих садків та шкіл даного регіону 
створено спеціалізовані групи і класи (переважно в містах), де дошкільники й 
першокласники вивчають болгарську мову за авторськими методиками педагогів. В 
інформаційно–культурних товариствах національних меншин Запорізької області 
відомості про культуру, свята, обряди й традиції німців і болгар Північного 
Приазов’я отримують 2,6% дітей 6–7 років. 

Анкетування більше 300 вихователів дошкільних закладів та вчителів школи І 
ступеню Запорізької і Донецької областей показало, що вони вважають важливим і 
необхідним проведення етнокультурної роботи з дітьми. Однак, усвідомлюючи 
необхідність здійснення такої роботи, лише 1,7% практичних працівників постійно 
планують завдання з ознайомлення з традиціями етнічних груп на виховних заходах, 
1% вихователів і вчителів виконує ці завдання епізодично, а решта педагогів взагалі 
такі завдання не планують і не вирішують, мотивуючи це відсутністю літератури. 

Як бачимо, завдання з ознайомлення старших дошкільників та молодших 
школярів з народними традиціями, культурою та побутом національних меншин 
українського Північного Приазов’я в практиці роботи дошкільних закладів та шкіл І 
ступеню виконується незадовільно: в обмеженому обсязі й епізодично. Цей висновок 
дає підстави ставити питання про необхідність оптимізації цього процесу в дитячих 
садках та школах. 

Наступним кроком нашого дослідження було анкетування батьків, оскільки 
етнокультурні знання у представників етнічних груп формуються в першу чергу в 
сім’ї. Слід зауважити, що опитувалися не лише представники національних меншин, 
а й українці. 

Організовуючи анкетування батьків, ми ставили за мету виявити їх ставлення та 
оцінку щодо етнокультурної роботи в дошкільному закладі та в школі І ступеню. 
Більшість респондентів (73,4%) не заперечували проведення цієї роботи, 
обґрунтовуючи свої думки необхідністю етнокультурного росту підростаючого 
покоління та виховання гуманних, всебічно розвинених, ерудованих громадян 
суспільства. 9% опитаних були проти “засмічення голів дітей непотрібною 
інформацією”, решта батьків (17,6%) виказали байдужість до проведення такої 
роботи з їх дітьми. 

Дещо інші результати отримали після опитування дошкільників. Дослідження 
проводилося з дітьми 6–7 річного віку. При цьому попередньо аналізували етнічний 
склад груп дітей шостого року життя та перших класів. Середній зріз показав, що в 
групі й класі переважна більшість – українці, але, як правило, 25–30% – 
представники інших національностей (болгари, греки, німці, поляки, росіяни, євреї 
тощо). Тому перелік питань для бесіди з болгарами, греками, німцями відрізнявся 
залежно від своєрідності етнокультурних традицій кожної національності. 

Бесіди проводилися з дітьми–болгарами (98 осіб), дітьми–німцями (88 осіб) та 
дітьми–греками (101 особа). З них 60,8% мешкають у селах, а 39,2% – у містах. 

Спілкуючись з дітьми 6–7 років, ми намагалися визначити обсяг знань про 
культуру, традиції, побут болгар, греків, німців, що проживають у даному регіоні. 
Наведемо зразок запитань, які ставились дітям–болгарам: 

1) Яка твоя національність? 
2) Чи розмовляєш ти вдома болгарською мовою? 
3) Чи знаєш ти болгарські народні казки? Чи можеш розказати хоч одну казку? 
4) Хто тобі розповідав ці казки (бабуся, мама, вихователь)? 
5) Що ще тобі розповідала бабуся? Які віршики читала (колядки, потішки, 

забавлянки)? 
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6) В які ігри ти граєш зі своїми друзями? 
7) Чи ти чув від своєї бабусі про свято “Баби Марти”, “Цвітну неділю”? Що 

ти можеш про них розказати? 
8) Чи знаєш ти, який одяг раніше носили болгари (чоловіки, жінки, діти)? А 

які страви готували? Яка твоя найулюбленіша страва? 
Аналізуючи відповіді дітей–болгар, дійшли висновку, що переважна більшість 

(71,5%) не обізнані з етнокультурними традиціями, побутом свого етносу (особливо 
міські жителі). Діти знають деякі болгарські народні обряди, пов’язані з народним 
календарем. 60,8% болгарських дітей називала свята, які святкує їх родина (“Свято 
Баби Марти”, “Лазара”, “Пасха”, “Вознесіння”, “Новий рік”, “Різдво”), 8,6% 
дошкільників та першокласників розповідали про їх святкування, 13,3% дітей 
називали страви, які готують до цих свят, а 1,1% респондентів знають тексти 
різдвяних та лазарських пісень. 1,5% опитаних розповіли легенди, пов’язані з 
образами баби Марти, Купайли, Коляди. 

Однак діти майже не обізнані з народними іграми етносів, тому в основному 
називали (70%) й описували (10,6%) українські народні ігри. Лише 5,7% опитаних 
ознайомлені з болгарськими народними іграми (“Ізвор”, “Пайдушко”, “Кончето”, 
“Календарі” та інші). 

З відповідей дітей довідалися, що в основному інформацію про болгарські 
народні свята й обряди діти отримують від своїх бабусь та дідусів, рідше від батьків. 

Під час опитування дітей помітили тенденцію, що переважна більшість 
дошкільників та молодших школярів, які розповідали про народні традиції свого 
етносу, складали жителі сільської місцевості (36,7%). Болгари, які мешкають у 
містах, основну етнокультурну інформацію отримують в інформаційно–культурних 
центрах (13,1%). Це здебільшого відомості про деякі народні свята й танці. Решта 
дітей (50, 2%) не обізнані з етнокультурними традиціями свого етносу. Результати 
опитування болгарських дітей розміщено в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Результати опитування дітей-болгар 

Всього дітей, які 
дали відповіді (%) 

Кількість дітей, 
які дали позитивні 
відповіді на 
запитання (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Пози-
тивні 

Нега-
тивні 

мешканці міста 
(39,2%) 1,5 1 – – 1 2 2,5 1 9 30,2 

мешканці села 
(60,8%) 2 1,1 1,2 1,5 1,6 3,7 6,1 2,3 19,5 41,3 

всього (100%) 3,5 2,1 1,2 1,5 2,6 5,7 8,6 3,3 28,5 71,5 
 
Протилежна тенденція виявлена за результатами опитування дітей–греків 

(40,8% від усіх опитаних дітей). Аналізуючи їх відповіді, дійшли висновку, що 
дошкільники, які живуть у містах, більш обізнані з грецькими народними 
традиціями, святами, побутом, аніж сільські діти. Це зумовлено тим, що у містах 
(особливо в місті Маріуполі) знаходиться інформаційно–культурний центр 
(Федерація грецьких товариств в Україні), від якого народознавча робота 
поширюється на дошкільні заклади міста.  

Отже, 24,5% опитаних дітей розповідали грецькі народні казки, легенди, 18,6% 
респондентів показували народні ігри, розповідали потішки, приказки, називали такі 
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свята, як Панаїр, Арту, Пасха. Всю цю інформацію дошкільники отримали в 
дошкільних закладах (70,5%), вдома від мами (5,3%), від бабусі (12,2%), від інших 
родичів (1%), від засобів масової інформації (5,8%), від учителя грецької мови в 
недільній школі (1,2%). Результати опитування дітей–греків розміщено в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Результати опитування дітей–греків 

Всього дітей, які 
дали відповіді (%) 

Кількість дітей, 
які дали 
позитивні 
відповіді на 
запитання (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Пози-
тивні 

Нега-
тивні 

мешканці міста 
(47%) 1,4 2 10 2,5 3 3,6 1 1 24,5 22,5 

мешканці села 
(53%) 1 1 4,5 2 2 – 1 1 12,5 40,5 

всього (100%) 2,4 3 14,5 4,5 5 3,6 2 2 37 63 
 
Що стосується німців Північного Приазов’я, то лише 7,4% опитаних дітей 

називали свята народного календаря (Різдво, Ніколаустаг, Свято Трьох Королів, 
Пасха, Свято врожаю, Адвент), 11,8% дітей розповідали німецькі народні казки, 1,6% 
називали елементи народного вбрання. Результати опитування німецьких дітей 
розміщено в табл.  3. 

Таблиця 3. 

Результати опитування дітей–німців 

Всього дітей, які 
дали відповіді 

(%) 

Кількість дітей, 
які дали позитивні 

відповіді на 
запитання (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пози-
тивні 

Нега-
тивні 

мешканці міста 
(41%) 2,3 1 6,4 1 1,3 – 4,4 1,6 18 23 

мешканці села 
(59%) 1,1 – 5,4 1 1 – 3 – 11,5 47,5 

всього (100%) 3,4 1 11,8 2 2,3 – 7,4 1,6 29,5 70,5 
 
Слід зауважити, що позитивні відповіді на запитання давали дошкільники та 

молодші школярі, які проживають у міській місцевості (м.Бердянськ, м.Мелітополь, 
м.Токмак, м.Молочанськ) і відвідують інформаційно–культурні центри німців (18,3%). 

Як бачимо з таблиць, лише 17,9% усіх опитаних представників болгар, греків та 
німців Північного Приазов’я обізнані з етнокультурними традиціями свого етносу, 
21,6% знають приналежність до своєї національності, 3,1% розмовляють рідною 
мовою. Решта мають епізодичні, неповні знання. 

Наведемо порівняльну таблицю 4 обізнаності болгарських, грецьких, німецьких 
дітей з їх етнокультурними традиціями. 
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Таблиця 4. 

Показники обізнаності болгарських, грецьких, німецьких дітей з 
етнокультурними традиціями 

Болгари Греки Німці 
Кількість 
дітей (%) 

жителі 
міста 

жителі 

села 

жителі 
міста 

жителі 

села 

жителі 
міста 

жителі 

села 
Обізнані 9 19,5 24,5 12,5 18 11,5 

Не обізнані 30,2 41,3 22,5 40,5 23 47,5 
Всього 39,2 60,8 47 53 41 59 
 
Зауважимо, що крім дітей – представників болгарського, грецького та 

німецького населення Північного Приазов’я – опитувалися 62 дитини – українця. 
Метою бесід з цими дітьми було виявити їхнє ставлення до ровесників інших 
національностей та їх етнокультурного спадку. 

Наведемо деякі питання для бесіди: 
- Якої ти національності? 
- Діти яких національностей ходять з тобою в дитячий садок, мешкають на 

твоїй вулиці, у твоєму будинку? 
- А ти любиш грати з Танею, Віталиком? (Названо представників інших 

національностей)? 
- Твої друзі розповідали тобі про святкування Свята баби Марти, Ніколаустаг, 

Арту, Панаїр,...? Що ти можеш про це розказати? 
- В які ігри ти граєш зі своїми друзями? 
- Чи можеш ти розказати, як жили раніше в твоєму місті (селі) українці? А 

болгари, греки, німці? Який одяг носили? Яку їжу готували? 
Аналіз відповідей респондентів показав, що переважна більшість дітей (97,3%) 

не обізнані з етнокультурними традиціями болгар, греків, німців Північного 
Приазов’я. В основному діти розповідали про українські народні свята й обряди. 
Однак 8% опитаних називали етнічні групи, які проживають на даній території. 3% 
дошкільників та першокласників розповідали народні казки греків, поляків, росіян. 

Лише 1,3% респондентів дещо знають про традиції людей інших 
національностей, аргументуючи: “Бабуся розповідала”, “Чув по телевізору”, “Бачив 
картинку”. Слід зазначити, що українські діти, відповідаючи на поставлені 
запитання, з теплом відгукувалися про своїх товаришів іншої національності, 
виказували допитливість до болгарських, грецьких та німецьких народних свят тощо. 

Це свідчить про те, що в дошкільних закладах та школах І ступеню панує 
дружня атмосфера, немає національного розшарування. 

Експериментально–дослідна робота показала: ознайомлення дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку з культурними традиціями етнічних груп 
українського Північного Приазов’я в практиці роботи дитячих садків даного регіону 
відбувається епізодично і в обмеженому обсязі, що, перш за все, зумовлено 
відсутністю узагальнених методичних рекомендацій, необізнаністю вихователів та 
вчителів з даної проблеми.  

Проте, нами було встановлено, що всі учасники навчально–виховного процесу 
у дошкільному навчальному закладі та школі І ступеню позитивно ставляться до 
цього напрямку виховної роботи та вважають необхідним його впровадження. Так, 
бесіди та анкетування вихователів і вчителів показали їх бажання одержати 
відповідну інформацію, незадоволення тим, що в педагогічному навчальному закладі, 
де вони вчилися, не було спеціальних предметів. Переважна більшість батьків 
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(73,4%) виявила інтерес до етнокультурної роботи з їх дітьми. Шести–семирічні 
представники болгарського, грецького, німецького та українського населення 
Північного Приазов’я недостатньо обізнані з народними святами, звичаями, 
обрядами, побутовими традиціями етнічних груп даного регіону, але виказують 
зацікавленість до народного фольклору, ігор народів України. 

Висновок. Все це переконливо доводить необхідність етнокультурного 
виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Ми вважаємо, що це 
можливо зробити за умови впровадження в навчально–виховний процес дошкільних 
закладів та шкіл І ступеню факультативних занять з історії та культури рідного краю, 
організації навчальних та виховних заходів на основі етнокультурних традицій 
національних груп даного регіону, звернення до етнокультурного спадку нашого 
багатонаціонального народу у повсякденному житті. 

Olga Gurenko. To problem of children's education in condition of multiethnic 
environment. 

The article presents the peculiarities of education of preschool and junior 
schoolchildren in condition of multiethnic environment. The results of investigation 
relatively ethnoculture education in kindergarten and schools of I level of Ukrainian North 
Priazoviya is considered. 

Гуренко Ольга Ивановна. К проблеме воспитания детей в условиях 
полиэтнической среды. 

В статье раскрываются особенности воспитания старших дошкольников и 
младших школьников в условиях полиэтнической среды, а также излагаются 
результаты проведенного исследования относительно этнокультурного воспитания в 
детских садах и школах І ступени украинского Северного Приазовья.  
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УДК 371.131 

ГУМАНІЗМ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НА ТЛІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ 

Змінюється час, зникають авторитети, але залишається талант педагога-
новатора Василя Олександровича Сухомлинського. Його педагогічна система 
допомагає ввести маленьку дитину у світ пізнання навколишньої дійсності, сприяє 
пробудженню і утвердженню в його душі благородних почуттів і переживань, 
виховує людську гідність, віру в доброту людини. 

Кожна історична доба формує певні світоглядні орієнтири та уявлення про 
природу і світ, місце, роль і сутність людини в ньому, її ставлення до самої себе та 
навколишніх. Пошук шляхів до цілісного, гармонійного світу та людського буття не 
може не зачіпати сьогодні проблем освіти й виховання.  

Історія свідчить, що в критичні періоди свого розвитку цивілізоване суспільство 
завжди зверталося до моралі, гуманізму, культури, вбачаючи в них реальний шлях 
свого виживання і майбутнього розквіту. Справді, розв’язати власні складні 
проблеми наше суспільство не зможе, не подолавши глибоких моральних криз, не 
пройшовши морального відродження. Без пробудження совісті, обов’язку, людяності 
та відповідальності, оздоровлення морально-психологічного клімату суспільства, не 
можна розраховувати на зміни в різноманітних сферах нашого життя, насамперед це 
стосується освіти. 

Ця проблема не нова, вона хвилювала багатьох педагогів у різні історичні 
періоди. Зробивши теоретичний аналіз філософської, історичної та педагогічної 
літератури, можна впевнено сказати, що проблема гуманізації виховання своїм 
корінням сягає углиб сторіч. 

Педагогічна думка епохи Відродження збагатилася творами та педагогічною 
практикою багатьох педагогів-гуманістів. Серед них - Франсуа Рабле, Еразм 
Роттердамський, Й.Г.Песталоцці, Томас Мор, Йоганн Штурм, Ян Амос Коменський, 
Жан-Жак Руссо, Роберт Оуен.  

На початку XX сторіччя відкрито заявили про необхідність гуманної педагогіки 
такі вчені, як Еріх Фромм, Селестена Френе, Рудольф Штййнер, Януш Корчак, Марія 
Монтесоррі. 

У спадщині великих педагогів-гуманістів Європи є багато спільних ідей з 
вітчизняним українським педагогом В.О.Сухомлинським. Василь Олександрович по-
новому підійшов до розв'язання проблеми гуманізації освіти, створивши свою 
власну, неповторну педагогіку гуманізму. 

Вивчення творчої спадщини В.О.Сухомлинського показало, що він розробив 
цілісну, новітню, співзвучну потребам сьогоднішнього дня гуманістичну концепцію. 
Вона значно збагатила, розширила та поглибила теорію та практику світової 
педагогічної науки. 

В останні десятиріччя в світі надзвичайно зріс інтерес до педагогічної 
спадщини Василя Олександровича Сухомлинського. Вивченню, висвітленню та 
творчому використанню науково-теоретичної спадщини й цінного практичного 
досвіду В.О.Сухомлинського присвятили свої дослідження відомі вчені: Ю.П.Азаров, 
С.В.Білецька, М.В.Богуславський, О.Г.Дзеверін, Н.П.Калениченко, Г.В.Калмиков, 
А.Я.Розенберг, О.В.Сухомлинська, М.А. Дмитрієв (Білорусь), М.І.Мухін (Росія), 
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С.Л.Соловейчик (Росія), Х. Франгос (Греція), Р. Штайник (Німеччина), Бі Фуджі 
(Китай) та інші. 

В.О.Сухомлинський по-новому, з гуманістичних позицій підійшов до проблеми 
організації навчально-виховного процесу в Павлиській школі, створивши власну, 
неповторну педагогіку гуманізму. 

В.О.Сухомлинський творчо трансформував і розвинув проблеми гуманізації 
освіти. Генезис поглядів В.О.Сухомлинського на проблему гуманізації навчально-
виховного процесу відображений у його педагогічних творах "Воспитание 
коллективизма у школьников" (1956р.), "Педагогічний колектив середньої школи" 
(1959р.), "Духовний світ школяра" (1961р.), "Сто порад учителеві" (1967р.), 
"Павлиська середня школа" (1961р.), "Серце віддаю дітям" (1969р.), "Народження 
громадянина" (1970р.), "Методика виховання колективу" (1970р.). 

Було вивчено і описано досвід використання педагогічної спадщини видатного 
педагога В.О.Сухомлинського і доведено, що даний досвід дійсно є животворним 
джерелом розвитку теорії та практики сучасного національного виховання, і його 
дослідження та використання допоможе подолати перерваний історичний зв'язок як з 
вітчизняними, так і з світовими гуманістичними надбаннями. 

Його гуманізм – європейського рівня. Він спрямовував педагогіку на 
європейські орієнтири, саме тому педагогічні ідеї Василя Сухомлинського нині 
отримують нове трактування, потребують і формують нове педагогічне мислення. 

Гуманістична основа у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського ґрунтується 
на положенні про безумовну цінність людини, її індивідуальну свободу і гідність. 

Зважаючи на те, що дослідження будь-якої глобальної педагогічної проблеми 
не може бути без з'ясування філософського питання про сутність людини та її зв'язків 
з оточуючим світом, про зміст людського буття, звертання до порівняльно-
історичного аналізу спадщини В.О.Сухомлинського у контексті розвитку 
всесвітнього історико-педагогічного процесу є дуже плідним і повчальним. 

В.О.Сухомлинський – педагог світового рівня, український просвітитель, 
людина енциклопедичних знань. Він належить до педагогів, вислови яких цитують як 
незаперечний доказ педагогічної думки. Філософські роздуми педагога переконують, 
що в основі його діяльності - глибокі знання і розуміння дитини, віра, надія, любов і 
повага до неї. У подвижницькому житті і науково-практичній творчості гуманіста 
провідною є система поглядів на людину, як на цінність. 

В.О.Сухомлинський був вдумливим дослідником дитячої душі, чуйним 
наставником молоді, педагогом, який увібрав у себе найкращі риси своїх 
попередників. 

Ознайомлення з його життєвим шляхом, глибоке вивчення та практичне 
використання його педагогічної спадщини – моральний і професійний обов'язок 
кожної людини, яка причетна до виховання. 

Ідеї видатного педагога ввійшли до скарбниці світової педагогічної 
майстерності. В.О.Сухомлинський – автор 41 монографії понад 600 статей, і близько 
1200 оповідань та казок для дітей. Його монографії стали настільними книгами тисяч 
вихователів, дійовими помічниками педагогів-практиків. 

У змістовних майстерно написаних, емоційних творах В.О.Сухомлинського 
порушуються і розв'язуються важливі проблеми виховання й навчання підростаючого 
покоління, даються перевірені тривалим власним досвідом відповіді на питання, які 
хвилюють сучасних педагогів. І головне з них – як виховувати дітей, щоб вони стали 
людьми з великої літери, активними громадянами держави, високоосвіченими 
особистостями. 
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Праці В.О.Сухомлинського – невичерпне джерело нового педагогічного 

мислення. Вони сповнені гуманістичними ідеями як єдиною необхідною в сучасних 
умовах ідеологічною основою педагогічної теорії і практики. "Найголовнішою рисою 
педагогічної культури має бути відчування духовного світу кожної дитини, здатність 
приділити їй стільки уваги й духовних сил, скільки потрібно для того, щоб дитина 
відчула, що про неї не забувають, її горе, її образи й страждання поділяють" [47, Т.З, 
167]. 

В.О.Сухомлинський створив навколо середовища і цінностей людини свою 
гуманістичну педагогіку, яка обстоює істинне, добре і прекрасне, заперечує брехливе, 
зле і потворне, проголошує між людьми демократичні, рівноправні і взаємо поважні 
стосунки, заперечує категоричні накази і сліпе підкорення. 

Все життя В.О.Сухомлинського пов'язане з ідеями гуманізації навчально-
виховного процесу. Ця мета пронизує і його особисте життя і професійну діяльність. 
Василь Олександрович Сухомлинський в своїй роботі широко використовував 
теоретичну спадщину видатних педагогів світу. Неоціненним джерелом творчості 
В.О.Сухомлинського була й народна педагогіка та народні традиції. Прогресивна 
етнопедагогіка українців орієнтувала на виховання в дітей і молоді любові до 
Батьківщини, шани до батьків і рідних, поваги до старших, старанності трудової 
майстерності, дбайливого ставлення до природи та її багатств. І в практичної роботи 
педагог часто використовував такі перлини народної творчості, як прислів'я, 
приказки, казки, думи, легенди, задачі на кмітливість. Не нехтував і досвідом колег, 
бо був розвивається доти, поки вона живе, збагачується та вдосконалюється у процесі 
щоденної праці тисяч і тисяч педагогів. Саме такий підхід до справи дав змогу 
вчителеві і директорові сільської школи збагатити свої наукові праці цікавими 
прикладами й фактами із життя. 

Гуманістична основа у педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського 
ґрунтується на положенні про безумовну цінність людини, й індивідуальну свободу і 
гідність, що є стрижневою віссю всіх соціальних, особистісних і політичних зусиль. 
"Щоб бути гуманним, - писав В.О.Сухомлинський, потрібно знати душу дитини". 
Виходячи із важливості зазначеного, В.О.Сухомлинський досліджував природний 
анатомо-фізіологічний бік психічних явищ, духовний світ дитини, залежність 
процесів, що в ній відбуваються, від найрізноманітніших факторів навколишнього 
середовища. Слід зазначити, що на першому місці в педагогічній характеристиці 
стояло здоров'я, фізичний розвиток дитини, характеристика індивідуальних 
особливостей розумового розвитку: як дитина сприймає предмети і явища 
навколишнього світу, як у неї відбувається формування понять, які особливості і 
емоційне забарвлення її мови, як вона запам'ятовує, як розвинуте в неї образне й 
абстрактне мислення, який ступінь її емоційної культури. 

В щоденній практиці він відстоював і здійснював головну ідею свого життя: 
гуманне суспільство можуть створити тільки мудрі, гуманні люди, але таких людей 
може виховати тільки гуманізм. "Скільки я буду жити, - писав В.О.Сухомлинський в 
журналі "Юність" в січні 1968 р., - стільки буду перевіряти в своїй школі правдивість 
істини, в яку я щиро і глибоко вірю: людину можна виховувати тільки добром" 

В.О.Сухомлинський вважав, що учитель повинен бути для дитини такою ж 
дорогою і любимою людиною, як мати. Віра школяра в учителя, взаємна довіра між 
ними, людяність і доброта – ось те, що необхідно педагогу, те що хочуть бачити діти 
в своєму наставнику; Одна із найцінніших і необхідних його якостей – людяність, в 
якій об’єднується сердечна доброта з мудрою вимогливістю батьків. 
В.О.Сухомлинський неодноразово цитував добре відомі слова Л.М.Толстого: “Якщо 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

111
учитель має тільки любов до справи, він буде хороший учитель. Якщо учитель має 
тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращий того учителя, який прочитав 
всі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо учитель поєднує в собі 
любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель” [47, Т.1, 179]. 

Ось чому очевидною стає необхідність критичного переосмислення 
педагогічної спадщини талановитого українського вченого зі світовим ім'ям, 
педагога-новатора, дитячого письменника. Відновлення історичної справедливості 
щодо В.О.Сухомлинського і його діяльності – це насамперед вироблення об'єктивної 
оцінки його особистості як педагога-гуманіста, його теоретичної спадщини як 
педагогіки гуманізму, а його творчого доробку як гуманістичного виховання. 

Резюме 
Статья посвящена гуманистической педагогике Василия Александровича 

Сухомлинского, как неотемелемой составляющей европейской воспитательной 
традиции, которая базируется на критическом переосмыслении лучших достижений 
зарубежной педагогической мысли и творческой трансформации и удачного 
применения в реальном учебно-воспитательном процессе. 
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О.В.Кузьміна  

СІМ'Я – СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

Ключові слова: сім”я,дитина, виховання,особистість, соціалізація. 
Статя присвячена дослідженню впливу сімейного виховання на дитину, її 

соціалізацію,оволодіння соціальними ролями.  Ми вважаемо, що сім'я виступає як 
перший виховний інститут, зв'язок з яким людина відчуває протягом усього свого 
життя. Саме в сім'ї закладаються основи моральності людини, формуються норми 
поведінки, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості особистості. 

В сім'ї людина народжується, в ній вона робить свої перші кроки, пізнає перші 
радощі і прикрості, із сім'ї вона виходить у великий світ, до неї вона кинеться, коли 
їй стає незручно в цьому світі. Що ж таке сім'я? Які її ознаки? Яку роль вона відіграє 
у суспільстві? Що вона дає кожній людині? Ці питання намагалися вирішити 
мислителі всіх епох, починаючи із самої сивої старожитності. 

Сім'я за всіх часів постійно знаходилася в центрі уваги передової думки, 
прогресивних політичних діячів і вчених, починаючи від древніх філософів і 
закінчуючи сучасними реформаторами. І це не дивно. Сім'я являє собою систему 
соціального функціонування людини, один з основних інститутів суспільства. Вона 
знаходиться у розвитку, змінюється не тільки під впливом соціально-політичних 
умов, але й у силу внутрішніх процесів свого розвитку. От чому вона є однієї з 
важливих сфер, одним із головних об'єктів соціальної роботи.  
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 Роль сім'ї в суспільстві непорівнянна своєю силою ні з якими іншими 

соціальними інститутами, тому що саме в сім'ї формується і розвивається особистість 
людини, відбувається оволодіння їм соціальними ролями, необхідними для 
безболісної адаптації дитини в суспільстві. 

Сім'я сприяє не тільки формуванню особистості, але і самоствердженню 
людини, стимулює його соціальну, творчу. активність, розкриває індивідуальність. 

Статистика свідчить, що перехід до ринкової системи  господарювання  дуже 
болісно відбився на стані сім'ї, як соціального інституту. Демографи фіксують 
катастрофічне падіння народжуваності, соціологи відзначають збільшення числа 
неповних сімей. 

В усі часи сім'я відчувала потребу одержувати підтримку у вихованні своїх дітей. 
Історія свідчить, що коли люди жили великими сім'ями, то необхідні навички і знання 
сімейного життя передавалися від покоління до покоління природно і буденно. 

У сучасному індустріальному суспільстві, коли сімейні зв'язки між поколіннями 
порушені, передача необхідних знань про формування сім'ї і виховання дітей стає 
однієї з важливих турбот суспільства.  Сьогодні все ясніше стає необхідність 
допомоги батькам у вихованні дітей із боку фахових психологів, соціальних 
робітників, соціальних педагогів і інших спеціалістів. Дослідження показують, що 
консультацій даних спеціалістів потребують не тільки неблагополучні, але і цілком 
благополучні сім'ї. Сучасна ситуація, у якій знаходиться наше суспільство, зажадала 
пошуку нової моделі суспільного виховання особистості у відкритому соціальному 
середовищі, що здійснюють сьогодні не тільки батьки, але і їхні помічники - 
соціальні педагоги, вихователі, вчителі, громадськість. 

Сім'я - це заснована на шлюбі або кровній спорідненості мала група, члени 
якого пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю і 
взаємодопомогою; у ній виробляються сукупність норм, санкцій і зразків поведінки, 
що регламентують взаємодію між подружжям, батьками і дітьми, дітей між собою. 
Сім'я - найважливіший інститут соціалізації підростаючих поколінь. Вона являє 
собою персональне середовище життя і розвитку дітей, підлітків, юнаків, якість 
якого визначається кількома  параметрами конкретної сім'ї. 

Демографічний - структура сім'ї (велика, враховуючи інших родичів або 
нуклеарна, що включає лише батьків і дітей;повна або неповна; бездітна або 
однодітна; мало- або багатодітна). 

Соціально- культурний - освітній рівень батьків, їхня участь у житті 
суспільства.  

Соціально-економічний - майнові характеристики і зайнятість батьків на роботі. 
Техніко-гiгієнічний - умови проживання, облагодження житла, особливості 

способу життя. 
Сучасна сім'я переживає складний етап своєї еволюції -перехід від традиційної 

моделі до нової. Змінюються види сімейних відношень, іншими стають система 
влади і підпорядкування в сімейному житті, ролі і функціональна залежність 
подружжя, становищє дітей. 

Сучасна сім'я дуже істотно відрізняється від сім'ї минулих часів не тільки 
іншою економічною функцією, але і - що для нас ще важливіше - корінною зміною 
своїх емоційно-психологічних функцій. 

 Відносини  дітей і батьків протягом останніх десятиліть змінюються, стаючи 
усе більш емоційно-психологічними, тобто обумовленими глибиною їхнього 
уподобання одне до одного, тому що для усе більшого числа людей саме діти стають 
однієї з головних цінностей життя, але це, як не парадоксально, не спрощує сімейне 
життя, а лише ускладнює. 
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Багато вчених характеризують теперішній стан сім'ї, як кризовий. Це 

обумовлено об'єктивними процесами зміни шлюбно-сімейних відношень у всіх 
економічно розвинених країнах у бік автоматизації сім'ї, що неминуче спричинило за 
собою зниження народжуваності, збільшення кількості розлучень і збільшення числа 
самотніх людей. Соціологічні дослідження репродуктивного поводження сімей в 
останні 30 років визначили закономірність: більш заможні класи  суспільства 
відчувають набагато меншу потребу мати дітей, чим менш заможні. Самостійно 
регулюючи сімейні відношення, сім'я несе величезну відповідальність за власне 
виживання і виховання повноцінних громадян. І якщо на Заході цей процес 
відбувався поступово, эволюційно, то в нас його революційний характер призвів до 
того, що з 1980 р. по 1990 р. кількість людей, одружених на 1000 чоловік населення 
зменшилося на 1.7 пункт, а з 1990 р. по 1992 р. - на 1.8. тобто, усього за два роки 
скоротилося більше, ніж за останні 10 років, і цей процес стрімко набирає швидкість.  

Поряд із традиційними функціями, пов'язаними з народженням і вихованням 
дитини, із рішенням повсякденних проблем, сім'я покликана бути надійним 
психологічним «укриттям», що допомагає людині виживати у важких швидко 
змінюючихся умовах сучасного життя. зміст полягає в тому, що сім'я повинна бути 
тієї нішею, де людина могла б почувати себе повністю захищеною, бути абсолютно 
прийнятою, незважаючи на його статус, зовнішність, життєві успіхи, фінансове 
положення. Вислов «Мій будинок - моя фортеця» добре виражає ту думку, що 
здорова, неконфліктна сім'я - найбільш надійна опора, найкращій притулок, де можна 
хоч на час укритися від усіх хвилювань зовнішнього світу, відпочити і відновити свої 
сили. 

Існування людини в теперішній час організовано у формі сімейного способу 
життя. Батьки були і залишаються першими вихователями дитини. Виховання 
дитини в сім'ї - складний соціально-педагогічний процес. Він включає вплив всієї 
атмосфери і мікроклімату сім'ї на формування особистості дитини. Можливість  
виховного впливу на дитину закладена вже в самій природі відношення батьків до 
дітей, сутність якого укладена в розумній опіці, соціальній турботі старших про 
молодших. Батько і мати виявляють турботу, увага, пестощі до своєї дитини, 
захищають від життєвих негараздів і труднощів. Існують різноманітні по характеру 
вимоги батьків і особливості взаємовідносин батьків і дітей. Вимоги батьків 
реалізуються в їх свідомій виховній діяльності за допомогою переконання, 
визначеного способу життя і діяльності дитини. Особистий приклад батьків - 
найважливіший засіб впливу на виховання дитини. Його виховне значення 
грунтується на властивості дитячого віку схильності до імітації. Не маючи достатніх 
знань і досвіду, дитина копіює дорослих, наслідує їхнім діям. Характер відношень 
батьків, ступінь їхньої взаємної згоди, уваги, чуйності і поваги, засоби рішення 
різноманітних проблем, тон і характер розмов - усе це сприймається дитиною і стає 
зразком для її власної поведінки. Безпосередньо досвід дитини, придбаний у сім'ї, у 
молодшому віці стає часом єдиним критерієм відношення дитини до навколишнього 
світу, людей.  

Звичайно, сім'я впливає на розвиток особистості дітей не просто самим  
чинником, що є сім'я, а сприятливим морально-психологічним кліматом, здоровим 
відношення між її членами. У сім'ї переплітаються природньо-біологічні і соціальні 
зв'язки батьків і дітей. Ці зв'язки дуже важливі, тому що вони визначають 
особливості розвитку психіки і первинної соціалізації дітей на самому ранньому етапі 
їхнього розвитку. Виявляючись одним із важливих чинників соціального впливу, 
конкретним соціальним мікрооточенням, сім'я впливає в цілому на фізичний, 
психічний і соціальний розвиток дитини. Роль сім'ї складається в поступовому 
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введенні дитини в суспільство, аби його розвиток йшов згідно з природою дитини і 
культурою країни, де він з'явився на очі. Навчання дитини тому соціальному досвіду, 
що здобуло людство, культурі тієї країни, де він народився і росте, її моральним 
нормам, традиціям народу- функції батьків.  

Сім'я вводить дитину в суспільство, саме в ньому він одержує соціальне 
виховання, стає особистістю. У сім'ї зміцнюють здоров'я дитини, розвивають її 
задатки і спроможності, піклуються про освіту, розвиток розуму, виховання 
громадянина. В сім'ї закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність, 
дитину вчать оцінювати свої вчинки і відповідати за них. Тут діти привчаються до 
праці, вибирають професію. Сім'я готує юнака до самостійного сімейного життя, 
привчає шанувати добрі традиції сім'ї і йти за ними. Сім'я - це будинок, що об'єднує 
людей, тут закладаються основи людських відношень, відбувається перша 
соціалізація особистості. 

Аналіз соціального впливу на особистість показав, що у 40% людей в їхньому 
житті вирішальний вплив зробила сім'я, у 30% - засоби масової інформації, тільки у 
20% школа, у 10% - вулиця. Якщо батьки піклуються не тільки про здоров'я дітей, 
але і про розвиток їхньої духовності, то, звичайно, діти будуть захищені від 
шкідливого впливу середовища. У якому б комфорті і багатстві не виріс фізично 
міцним, що засвоїв наук і ремесла, якщо в ньому не будуть розвинені духовні, 
гуманістичні якості особистості, нічого гарного у світ він не принесе. Моральні 
якості людини, життєві настанови, стиль поводження - усе це формується в сім'ї і 
часто, як у дзеркалі, відбиває образ його батьків. Усе: і слова, і вчинки, і поводження 
батьків - грає свою роль у вихованні дитини. 

А.С.Макаренко був глибоко впевнений, що «батьківські вимоги до себе, 
батьківська повага до своєї сім'ї, батьківський контроль над кожним своїм кроком - 
то перший і самий головний метод виховання, і якщо з дитиною неблагополучно, 
потрібно, насамперед, самого себе покласти під мікроскоп. І потрібно не дитину 
перевиховувати, а змінювати ваше відношення до нього, тому що його відношення 
до себе залежить тільки від вас.» [3] 
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УДК 372. 3. 034  

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ 
СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНИКА  

У статті розкривається актуальність проблеми формування соціально–
моральних якостей особистості у контексті економічного виховання дошкільників. 
Розглянуті типові для різних історичних етапів соціально–моральні якості успішної 
особистості, визначені сучасні інтегровані якості особистості та шляхи їх 
формування у дошкільному віці. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі процес економічного виховання 
характеризується наявністю різноманітних поглядів щодо його сутності та технологій 
у контексті дошкільної освіти. Разом з економічним вихованням, актуальності 
набуває розгляд одного з компонентів соціалізації дитини – економічної соціалізації, 
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складовими якої є елементарні економічні знання, сформовані способи поведінки, а 
також особистісні утворення, які ми визначаємо необхідними для успішної 
економічної діяльності. 

Протягом багатьох років, проблема економічного виховання дошкільників 
розглядалася у структурі трудового виховання. Так, дослідниками Р. Буре, 
В. Нечаєвою вивчалася специфіка праці дошкільника; Н. Кривошея, Я. Нєвєровіч 
досліджували особливості моделювання як засобу посилення трудових дій; праці 
С. Козлової, А. Образцової, О. Тулєгєнової присвячені формуванню позитивного 
ставлення до праці, виховання працьовитості, трудової активності. Але, на наш 
погляд, науковці лише опосередковано торкалися проблеми морального розвитку 
дітей у процесі економічного виховання. 

Наше дослідження спрямоване на вивчення особливостей процесу набуття 
економічного досвіду, в ході чого відбувається формування особистісних якостей, 
необхідних для економічної діяльності, зокрема морально–економічних. У зв’язку з 
цим, особливий інтерес для нас представляють дослідження Р. Жуковської, 
В. Нечаєвої, Л. Порембської, які розробляли методичні аспекти формування 
економічно значущих якостей особистості, зокрема: ощадливості до природи, речей 
(книг, іграшок тощо). Однак, згадані вище дослідження, не носили системний 
характер щодо формування морально–економічних якостей у дошкільників. 

Мета даної статті полягала у характеристиці найважливіших морально–
економічних якостей старших дошкільників, необхідних для успішної економічної 
діяльності. 

Виклад основного змісту. Зробимо короткий історичний опис даної проблеми. 
Загальна історія розвитку людства засвідчує, що на всіх її етапах пріоритетним у 
вихованні підростаючого покоління було формування особистісних якостей, 
необхідних для успішної економічної соціалізації.  

Так, у первісному суспільстві життєво необхідними вважались добросовісність та 
відповідальність за виконання конкретних обов’язків під час полювання, воєнних дій 
тощо. Спартанська та афінська системи виховання додали до цього переліку виховання 
справедливості у вільних громадян як права розпоряджатися життям та працею рабів. У 
древніх слов’ян цінувалися працелюбність, мужність та відважність. У відомій 
історичної пам’ятці «Поучення Володимира Мономаха дітям» (1117 р.) разом із 
зазначеними якостями простежуються зачатки милосердя: допомога вдовам та сиротам. 
У період Середньовіччя у Західній Європі визначались «лицарські якості»: 
великодушність, чесність, правдивість, безкорисливість, відчуття обов’язку тощо.  

Філософи, громадські діячі, педагоги Нового часу розглядали формування 
соціально–моральних якостей у тісному поєднанні з господарчо–економічними: 
виховання джентльмена, підприємливого, наполегливого у досягненні власних 
інтересів, але не перешкоджаючого у цьому іншим (Д. Локк); виховання 
справедливості, правдивості, ініціативності, власності, чесності (П. Лесгафт  К.–
А. Гельвецій, Ж.–Ж. Руссо); розвиток ініціативності та самостійності (М. Монтесорі). 

Отже, загальнолюдські моральні якості є важливим елементом морального 
складу людини будь–якої епохи та наповнюються конкретним змістом в залежності 
від конкретних соціально–економічних та політичних цілей, які вирішує суспільство. 
Відповідно, модель високоморальної особистості складається для конкретного типу 
суспільства, часу, для конкретних потреб та умов суспільного розвитку. 

Морально–економічні якості сучасного громадянина, з одного боку, являють 
систему якостей, що забезпечують цілеспрямованість, моральність, діловитість 
особистості, незалежно від сфери їх прояву. З іншого боку, – це сукупність 
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спеціальних умінь та навичок, необхідних для успішної економічної діяльності. У 
такому випадку, головним критерієм оцінки морально–економічних якостей 
особистості (економічно успішної) є їх відповідність завданням самореалізації 
особистості в конкретних суспільно–історичних, національних, соціально–
економічних умовах. В образі досвідченої, моральної, підприємливої сучасної 
людини поєднуються традиційно позитивні якості (чесність, комунікабельність, 
ентузіазм, самостійність, надійність) та якості, що відповідають потребам та вимогам 
сучасного суспільства (ініціативність, відповідальність, економність, розважливість). 

Однією з найважливіших задач економічного виховання дошкільників є 
формування особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності. 
Серед економічно значущих якостей особистості Л. Галкіна виділила: 
працездатність, відповідальність, розважливість, чесність, вміння вести ділову бесіду, 
цілеспрямованість, етичність, поважне ставлення до людей, діловитість, економність. 

Зауважимо, що усі зазначені моральні якості необхідно розглядати у тісному 
взаємозв’язку. Так, О. Омаров, аналізуючи поняття «підприємливість», розгортає 
широкий спектр взаємопов’язаних з ним характеристик: гнучкість мислення, 
готовність до оправданого ризику, діловитість, відчуття власної гідності, 
винахідливість, критичність мислення, комунікабельність, незалежність, 
ініціативність, мужність, організованість, прагнення до лідерства, творчий характер 
мислення, відповідальність, енергійність [5, с.8−18]. 

Отже, морально–економічні якості особистості необхідно розглядати як 
сукупність базових позитивних якостей, які, по–перше, відповідають потребам 
суспільства та гармонують з моральною та економічною культурою інших  людей, 
по–друге, регулюють ділові та неформальні особистісні відношення як у 
господарсько–економічній, так і в інших сферах життєдіяльності особистості. 

До базових морально–економічних якостей сучасності віднесемо наступні 
інтегровані якості: чесність, ініціативність, ентузіазм, надійність, відповідальність, 
самостійність, комунікабельність, економність, підприємливість, розважливість, 
діловитість, наполегливість.  

Безумовне формування вищезазначених морально–економічних якостей 
особистості є головним завданням економічного виховання, яке підіймає цей процес 
на культурний рівень. Але сучасну дитину вже з перших років життя оточує 
економічне середовище, наповнене різноманітними економічними поняттями та 
процесами. Отже, означений процес економічної соціалізації ширший у порівняні з 
процесом економічного виховання. У більшості випадків дуже важко простежити за 
тим, що засвоює дитина у процесі спілкування з однолітками, перегляду телебачення, 
зі спостереження за діяльністю дорослих та відповідності такої інформації морально–
етичним нормам суспільства. Саме тому дуже важливо сформувати у дітей 
дошкільного віку базові морально–економічні якості, які стануть своєрідним 
фільтром у процесі обирання дітьми відповідних форм економічної поведінки та під 
час прийняття самостійного рішення.  

Розвиток морально–економічних якостей у процесі економічного виховання, на 
наш погляд, буде більш успішним при наявності послідовної педагогічної роботи. У 
нашому дослідженні процес формування первинного економічного досвіду, що 
включає засвоєння дітьми елементарних економічних знань, ознайомлення з різними 
способами соціально–економічної поведінки, розвинення особистісних якостей, 
необхідних для успішної економічної соціалізації, розглядається як поетапна робота, 
у процесі якої реалізуються наступні психолого–педагогічні умови: 
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• забезпечення системного підходу до процесу економічного виховання, що 

передбачає комплексне формування елементарних економічних знань, навичок, 
вмінь, особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності; 

• серед засобів формування первинного економічного досвіду надання 
пріоритету ігровій діяльності; 

• поступове впровадження ігор економічної спрямованості (на першому етапі 
проведення дидактичних ігор з метою формування елементарних економічних 
понять, на другому етапі проведення ситуативних ігор з метою ознайомлення з 
найтиповішими способами соціально–економічної поведінки, на третьому етапі 
проведення сюжетно–рольових ігор, зокрема ігор–стратегій, з метою формування 
творчої поведінки у різноманітних соціально–економічних ситуаціях. 

Як відомо, провідною формою діяльності дітей є ігрова діяльність. Саме тому 
особлива роль в процесі розвитку морально–економічних якостей особистості 
належить сюжетно–рольовій грі, в ході якої дитина занурюється в соціальне життя 
суспільства, вивчає морально–етичні норми та правила поведінки. Також 
формування морально–економічних якостей може відбуватися й у процесі 
ознайомлення з найтиповішими соціально–економічними ситуаціями. У цьому 
випадку дітям пропонується знайти вихід з ситуації, що склалося, зробити вибір, 
враховуючи загальнолюдські цінності.  

Керуючись принципом орієнтації на цінності, ми намагалися наповнити будь–
яку діяльність дитини моральним змістом, смислом та значущістю. Отже, 
формування первинного економічного досвіду ми розглядаємо через призму 
формування системи загальнолюдських  цінностей та особистісних якостей, 
необхідних для спілкування з людьми та успішної економічної діяльності. 

У подальшому дослідженні ми маємо намір розглянути особливості 
формування морально–економічних якостей у процесі ігрової діяльності дітей. 

Резюме 
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования социально–

нравственных качества личности в контексте экономического воспитания 
дошкольников. Рассмотрены типичные для разных исторических этапов социально–
нравственные качества успешной личности, выделены современные 
интегрированные качества личности, рассмотрены пути их формирования в 
дошкольном возрасте. 

Summary 
The article reveals the   need of the process of formation personality’s social–moral 

quality in economic education of children. The typical to different history stage social–
moral qualities of successful personality and  modern integrated personal qualities are 
described in the article.  
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ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У СОЦІАЛЬНО–МОРАЛЬНОМУ 
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
У статті мова йде про взаємодію та наступність дошкільних закладів та 

початкової школи у соціалізації дітей та моральному розвитку особистості, 
особливостях формування моральної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: наступність, соціально–моральний розвиток, моральна поведінка. 
Метою статті є з'ясування сутності понять "соціалізація", "розвиток 

особистості" і "моральний розвиток"; дослідження наступності між дошкільною і 
шкільною ланками освіти в розвитку моральної поведінки в дітей як складової 
їхнього соціального і морального розвитку.  

Базовим етапом соціального і морального становлення особистості є старший 
дошкільний і молодший шкільний вік. У Законі України про дошкільну освіту (2001) 
наголошується, що дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на формування 
у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального 
досвіду. Також зазначається, що дошкільний вік – базовий етап соціального 
становлення особистості дитини. Основними завданнями дошкільної освіти є 
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до 
національних цінностей Українського народу, свідомого ставлення до себе та 
довколишніх; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.  

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, 
забезпечує подальше становлення особистості дитини, її соціальний розвиток, виховання 
високих моральних якостей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, формування загальнолюдської моралі, визначеної суспільними потребами 
(відповідно до Закону України,,Про освіту”, 1991 р.). У Законі України "Про загальну 
середню освіту" (від 20 грудня 2005 р.) визначено, що загальна середня освіта забезпечує 
соціальний розвиток особистості і спрямована на забезпечення всебічного розвитку 
особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських 
цінностях, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між 
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. Завданнями 
загальної середньої освіти є виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції 
України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 
власної гідності, відповідальності, свідомого ставлення до обов'язків людини і 
громадянина; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до національних 
цінностей Українського народу тощо. Державний стандарт початкової загальної освіти 
передбачає усвідомлення школярами своєї належності до суспільства, створення 
елементарної бази для засвоєння учнями відповідно до вікових особливостей різних 
видів соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально–правових норм, 
традицій; формування у школярів патріотизму, емоційно–ціннісного ставлення до 
довкілля; створення передумов для усвідомленого сприйняття та засвоєння соціальних і 
моральних норм. Програма початкових класів передбачає інтегрований навчальний курс, 
в якому простежуються елементи громадянського виховання, вбачаються спроби 
здійснення систематизації знань про суспільство, про цінність свого життя і здоров’я та 
суспільне довкілля. Ці поняття розкриваються під час формування уявлень про 
поведінку людини в сім’ї, колективі, у суспільстві.  
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Виховання як один із видів соціальної діяльності людини допомагає дитині 

оволодіти соціальним досвідом і таким чином підготуватися до життя у суспільстві. 
Виховання особистості – це процес її цілеспрямованої соціалізації, основний зміст 
якої полягає в засвоєнні людиною соціального досвіду, накопиченого у ході 
історичного розвитку суспільства, що забезпечує підготовку до життя у ньому і 
визначає формування взаємостосунків із довколишніми.  

Термін "соціалізація" увів відомий швейцарський психолог Ж. Піаже. 
Соціалізація, за Ж. Піаже, це процес який дозволяє дитині старшого дошкільного й 
молодшого шкільного віку перебороти власний егоцентризм (від "его" – я, "центрум" 
– у центрі). Ж. Піаже виокремлює два види егоцентризму – пізнавальний і 
особистісний. Дитина вважає свою точку зору, свої уявлення щодо способів 
вирішення того чи іншого завдання не тільки правильними, але і єдино можливими, а 
свою власну душевну, духовну організацію дитина приймає за тотожну цінностям 
інших людей [5, с. 4–5]. Егоцентризм (Ж. Піаже) – це нездатність до урахування 
різних пізнавальних альтернатив, нечутливість до розбіжностей між людьми, 
статична, застигла впевненість у своїй абсолютній правоті й непогрішності. 
Егоцентризм болісно переборюється, у ході її соціалізації, знайомства, входження в 
суспільство, придбання соціального досвіду, розчарування у власних силах, 
зіткнення з логікою й цінностями навколишніх – однолітків і дорослих, логікою 
буття матеріальних об'єктів і систем [5, с. 5]. 

У філософії під соціалізацією розуміється процес засвоєння людським 
індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому 
функціонувати як повноправний член суспільства. У соціально–етичних 
дослідженнях сутність соціалізації розглядається як загальний механізм соціальної 
еволюції людини, перетворення її на соціальну істоту [7, с. 6]. 

Педагогічний аспект соціалізації є суспільно організованим процесом 
цілеспрямованої підготовки дитини до виконання основних соціальних функцій 
формування її особистості. "Соціалізація, – наголошує Б.Т. Лихачов, – це сама 
загальна і абстрактна категорія, яка відображає процес залучення біосоціального 
індивіда, що росте і розвивається, у взаємодії з соціальними системами, 
довколишньої дійсності, іншими індивідами, завдяки чому відбувається, в більшому 
або меншому ступені, становлення особистості" [3, с. 30]. Йдеться про те, що у 
процесі соціалізації людина стає соціальною істотою, здатною функціонувати у 
суспільстві й активно впливати на її розвиток і вдосконалення. 

Моральне виховання можна розглядати як організований суспільством процес 
засвоєння підростаючим поколінням соціального морального досвіду з метою їхньої 
моральної підготовки і залучення до суспільного життя, тобто моральної соціалізації. 
Моральне виховання є цілеспрямованим процесом моральної соціалізації особистості і 
виступає одним з найважливішим загальнотеоретичних орієнтирів, що дозволяють 
розкрити науковий підхід до розуміння соціальної сутності, соціальних джерел і 
механізмів виховання моральних якостей старших дошкільників і молодших школярів. 

Отже, моральне виховання – це педагогічний процес моральної соціалізації дітей, 
спрямований на організацію засвоєння ними соціального морального досвіду і 
здійснення їхньої моральної підготовки, завдяки чому відбувається моральний розвиток 
і залучення особистості дитини до системи доступних їй суспільних взаємин [7, с. 7–8]. 

Чимало робіт присвячено проблемі морального розвитку, становленню моральної 
свідомості й етичного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, 
зокрема досліджувалися: психологічні механізми становлення й розвитку моральних 
почуттів, уявлень, суджень, переконань і поведінки (О.В. Запорожець, С.Н. Карпова, 
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А.Д. Кошелева, Ж. Піаже, Т.А. Рєпіна, Є.В. Субботський та ін.); характерні риси й 
закономірності морального розвитку дошкільника (Ж. Піаже, Є.В. Субботський, 
С.Г.Якобсон); педагогічні умови й засоби, що сприяють формуванню моральних норм у 
дітей (І.В.Княжева, Т.А.Маркова, Л.П. Стрєлкова); формування моральної свідомості 
(Л.В. Артемова, І.Д.Бех, Л.І.Божович, З.Н.Борисова, Р.С.Буре, В.В.Зеньковський, 
В.Г.Нечаєва, Ж.Піаже та ін.).  

Психологічні дослідження з морального розвитку (Т.П.Абдулова, Н.Айзенберг, 
Л.І.Божович, К.Гілліган, П.Я.Гальперін, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, Л.Кольберг, 
Д.Л.Кребс, О.М.Леонтьев, Є.ВСубботський, Ж.Піаже, С.Г Якобсон та ін.) довели, що 
це процес не лінійний; він розвертається на тлі численних протиріч. Як зазначає 
Т.П.Абдулова, розробка проблеми морального розвитку у вітчизняній психології 
традиційно велася в рамках діяльнісного підходу, беручи свій початок з концепції 
Л.С. Виготського щодо розвитку вищих психічних функцій [Л.С. Виготський, 1983]. 
Моральний розвиток як особливий вид діяльності містить аналіз значеннєвої, 
мотиваційно–потребової і емоційної сторін процесу морального становлення 
особистості. Потреби виступають у якості стану особистості, завдяки яким 
здійснюється регулювання поведінки, визначається спрямованість мислення, почуттів і 
волі людини. Мотиви надають відбитій в індивідуальній свідомості дійсності 
особистісний зміст. Вони не безпосередньо здійснюють функцію контролювання, а 
через механізм емоційної корекції поведінки: емоції оцінюють особистісний зміст 
подій, що відбуваються, й у випадку невідповідності цього змісту мотивам змінюють 
загальну спрямованість діяльності особистості. Проте не всі вітчизняні психологи 
дотримуються мотиваційно–діяльнісного підходу. У рамках цієї концепції різні 
дослідники займали власну нішу, наголошуючи на тих або інших наукових розробках. 
Насамперед, це такі вчені, як П.Я.Гальперін, який підходить до морального розвитку 
як до особливого виду орієнтовної діяльності; Л.І.Божович та її підхід до морального 
розвитку як до засвоєння зразків; С.Г.Якобсон – її підхід до морального розвитку як 
діяльності, регульованою самооцінкою [1, с. 5–7]. 

Науковці (С.Н.Карпова, В.К.Котирло, Л.Г.Петрушина, Є.В.Субботський) 
вивчають моральні уявлення, знання й судження дошкільника у порівнянні з 
моральною поведінкою і виділяють особливості, що властиві дітям дошкільного віку: 
в розвитку моральні уявлення "випереджають" моральну поведінку (С.Н.Карпова, 
Л.Г.Петрушина, С.Г.Якобсон); в дошкільника спостерігається суттєве розходження 
між вербальною і реальною поведінкою (Є.В.Субботський, С.Г. Якобсон); наявність 
моральних уявлень є необхідним, але не вирішальним фактором й умовою в 
дотриманні моральних норм (Т.А.Рєпіна, С.Г.Якобсон), вирішальне значення 
надається здатності дитини умовно розмежувати позиції об'єкта й суб'єкта й 
виступати в кожній з них [6, с. 19–20].  

Міжособистісні відносини, в які вступає дитина, формуються у процесі спільної 
діяльності та спілкування дитини в сім'ї, де вона займає певну позицію, у групі 
однолітків, у колективі, очолюваному педагогом. Ключовий зміст спільної діяльності 
і спілкування дитини з дорослими й однолітками полягає в пізнанні дитиною 
навколишньої дійсності й оволодінні "дитячою субкультурою", у засвоєнні 
суспільної сутності людини. Коло міжособистісних відносин – це система соціальних 
зв'язків, що виникають між дитиною і довколишніми та зумовлюють її особистісний 
розвиток [2, с. 16–17]. 

Учені (Н.О.Горлова, М.В.Телегін) під особистісним розвитком в аспекті 
міжособистісних відносин розуміють процес надбання дитиною такої якості суб'єкта, 
яка дозволяє їй зайняти певний соціальний статус і досягти духовного рівня 
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соціальної активності. Отже, на особистісний розвиток дитини з одного боку впливає 
сім'я і сформовані в ній традиції, з іншого, освітній простір, створюваний педагогом 
як носієм соціокультурного досвіду.  

В аспекті особистісного розвитку важливим є те, що вік 7–8 років є 
сенситивним періодом для засвоєння моральних норм. Це єдиний період у житті 
людини, коли вона психологічно готова до розуміння змісту норм і правил та до їх 
повсякденного виконання. Велике значення для розвитку особистості молодшого 
школяра мають мотиви встановлення і збереження позитивних взаємин з іншими 
дітьми, тому бажання дитини заслужити схвалення й симпатію інших дітей є одним з 
основних мотивів її поведінки.  

Дитина молодшого шкільного віку, як і дошкільник, продовжує прагнути до 
позитивної самооцінки. "Я хороший" – внутрішня позиція дитини стосовно самої себе, 
отже, прагнучи визнання з боку дорослого, дитина намагається підтвердити своє право 
на це визнання. Завдяки прагненню визнання вона виконує нормативи поведінки – 
намагається поводитися правильно, прагне до знань, тому що її гарна поведінка й знання 
стають предметом постійного інтересу з боку дорослих [5, с.12]. 

Проведене нами дослідження обмежується старшим дошкільним віком і 
підтверджує експериментальні дані, отримані вченими (В.А.Петровський, 
О.О.Смирнова, В.М.Холмогорова та ін.). Експериментальна робота проводилась у 
два етапи в дошкільних закладах Одещини. З'ясувалося, що переважна більшість 
дітей мають моральні уявлення, усвідомлюють моральні норми, позитивні або 
негативні наслідки певної поведінки.  

Так, на першому етапі дітям було запропоновано моделі моральної поведінки, які 
вони мали пояснити, під час етичних бесід за змістом розповідей вихователя або за 
змістом запропонованих картинок. Метою цього етапу було визначення розуміння 
дітьми таких понять як: любов до батьків, повага до старших і її прояв, патріотичні 
почуття, дружба, співчуття і співпереживання, взаємодопомога тощо. Отримані дані 
засвідчили, що більшість дітей обізнані з правилами моральної поведінки, так 55% ЕГ і 
60% дітей КГ правильно трактують ці поняття, пояснюють і оцінюють поведінку 
героїв розповідей і малюнків, не розуміють моральних правил поведінки або 
неправильно їх трактують – 35% ЕГ і 30 % КГ (неправильні відповіді), не відповіли на 
запитання 10 % ЕГ і 10% КГ дітей.  

За результатами другого етапу дослідження, під час якого проводилися 
спостереження і відтворення в дійсності ситуацій, близьких до ситуацій попередніх 
розповідей, з'ясувалося, що доволі малий відсоток дітей дотримується правил 
моральної поведінки. Так, стійка моральна поведінка виявилась у 30% ЕГ і 35% КГ 
дітей, нестійка моральна поведінка – у 70% ЕГ і 65% КГ дітей.  

Отже, соціальний і моральний розвиток у дітей відбувається впродовж старшого 
дошкільного і молодшого шкільного віку внаслідок соціалізації дитини і залучення до 
суспільного життя. Ми припускаємо, що процес соціалізації, морального розвитку і 
формування моральної поведінки здійснюватиметься більш ефективно за умови 
надбання дитиною позитивних моральних прикладів, акцентування уваги на негативних 
і позитивних вчинках дітей, з поясненням їхніх наслідків, створення ситуацій, які б 
вимагали від дитини зробити моральний вибір і т. ін.  

Резюме 
В статье говорится о взаимодействии и преемственности дошкольных 

учреждений и начальной школы в социализации детей и нравственном развитии 
личности; особенностях формирования морального поведения у детей старшего 
дошкольного возраста.  
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С.М.Курінна  

НАСТУПНІСТЬ У РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ І ШКОЛИ  

В статті освячена проблема наступності в роботі дошкільного навчального 
закладу і школи з соціального розвитку. А саме: особливості розуміння та ставлення 
дитини до власної соціальної позиції та своїх взаємин з оточуючими, потенціал 
розвитку дитини 6–річного віку як активного суб’єкта пізнання оточуючого світу 
та самого себе. 

Ключові слова: соціалізація, соціум, соціальний розвиток, соціально–
комунікативна компетентність. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні чи не найактуальнішим є 
питання наступності й перспективності в роботі суміжних ланок освіти: дошкільної 
та початкової. У ключі розгляду проблеми перехідного періоду до освіти  дітей 
шестирічного віку і підготовка їх до школи значної уваги потребують не лише 
загальні тенденції розвитку, виховання і навчання дошкільників, а й визначення рівня 
сформованості соціальної та соціально–комунікативної компетентності в процесі 
соціального розвитку. 

Дитинство на всіх етапах характеризується постійною орієнтацією на дорослий 
світ, потребою прилучення до соціуму, взаємодії з ним. Соціальний розвиток, що 
утворює контекст онтогенезу, об’єктивно спрямовує його та визначає загальний 
зміст, який Д.Фельдштейн розглядає як взаємозв’язок соціалізації та індивідуалізації, 
що відбувається у процесі діяльності [5:31]. Такої ж думки дотримується і 
О.Кононко, яка визначає соціалізацію на ранніх етапах онтогенезу як „набуття 
дошкільником соціального досвіду, що здійснюється через діяльність, спрямовану на 
орієнтування в ситуації, пристосування до навколишнього, перетворення живої і 
неживої природи, власного „Я” [4:8].  В результаті соціального розвитку засвоюється 
певний обсяг соціальної інформації, система ціннісних орієнтацій, формується досвід 
соціальної діяльності у формуванні навичок, здатність до спілкування з оточуючими.  

Дошкільний вік виступає початковим етапом формування суб’єкта діяльності, 
спілкування та пізнання (А.Богуш, Р.Буре, Н.Гавриш, О.Кононко, В.Кузьменко, 
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С.Кулачківська, Г.Люблінська, Т.Піроженко та ін.). Значення періоду від народження 
до вступу до школи полягає в набутті вихідних людських знань і умінь, психічних 
якостей і властивостей, необхідних людині для життя в суспільстві.  В цей період 
зростає пізнавальна активність дитини, чому сприяють становлення смислової 
пам’яті, довільної уваги. Значно підвищується роль мовлення як у пізнанні довкілля, 
так і в розвитку спілкування та різних видів дитячої діяльності. Відбувається 
інтенсивний розвиток особистості дитини, її волі, становлення моральних уявлень та 
форм суспільної поведінки, формування ієрархії мотивів та потреб, загальна й 
диференційована самооцінка, елементи вольової регуляції поведінки. Все це створює 
передумови  переходу до шкільного життя. 

У психології межа, що розділяє дошкільне і шкільне дитинство означена 
кризою семи років (В.Абраменкова, Л.Божович, Л.Виготський, Д.Ельконін, 
О.Кононко, І.Кулагіна та ін.), коли втрачається безпосередність та спонтанність в 
активності, натомість набувається довільність та опосередкованість, поведінка стає 
багатоплановою: диференціюється план предметний та план взаємний, реальний та 
уявний, усвідомлюються почуття (В.Абраменкова, С.Литвиненко) [ 1: 112 ]. 

За даними сучасних медико–психологічних досліджень, період переходу 
дитини від дошкільного до шкільного життя характеризується як особливо складний 
у плані його емоційно–особистісного розвитку. Особливого значення й гостроти 
набуває проблема „емоційного світосприймання та світовідчуття” дитини. Через 
взаємодію зі світом дитина реалізує внутрішній механізм переживань, відчуває свою 
причетність до світу як до цілісної системи. 

З початком шкільного навчання змінюється соціальна ситуація розвитку дитини 
(Л.Божович, Л.Виготський, Д.Ельконін, В.Давидов, О.Леонтьєв), яку утворюють 
єдині та неповторні специфічні для даного віку відношення між дитиною і 
середовищем, що визначають: об’єктивне місце дитини в системі соціальних 
відношень, та відповідні очікування і вимоги, що висуваються перед нею 
суспільством; особливості розуміння та ставлення дитини до власної соціальної 
позиції та своїх взаємин з оточуючими.  Молодший школяр робить крок на шляху від 
сімейної залежності до індивідуальної самостійності, на якісно новому рівні 
реалізується потенціал розвитку як активного суб’єкта пізнання оточуючого світу та 
самого себе. Дитина починає переживати себе „соціальним індивідом”, у неї 
з’являється усвідомлення свого соціального „Я”. Спочатку вона усвідомлює себе як 
суб’єкт дії, а пізніше, як соціальний суб’єкт (суб’єкт взаємин), хоча таке 
усвідомлення має не раціональний, а переважно суттєвий (інтуїтивний) характер. 

Істотною характеристикою нового соціального положення, на думку науковців, 
є те, що навчальна діяльність як цілеспрямована, обов’язкова, довільна, відрізняється 
від ігрової. Навчальна діяльність виступає предметом суспільної оцінки, а життя 
маленьких учнів підкоряється системі обов’язкових, однакових для всіх правил. У 
зв’язку з цим гра з однолітками для маленького школяра набуває смислу 
справжнього, вільного, повного та захищеного життя. 

Нова соціальна ситуація  включає дитину, яка раніше була захищена сім’єю, в 
різнопланові міжособистісні стосунки  та спілкування („дитина–дорослі”, „дитина – 
діти”, „дитина – вчитель”), в яких слід відстоювати власні думки, позиції, право на 
автономність. Нормований світ соціальних стосунків потребує довільності, 
організованості, відповідальності, сформованості контрольно–оцінних дій. 

Я–концепція шести–семирічних дітей  поступово стає більш реалістичною, 
забезпечує дітей „фільтром”, крізь який вони оцінюють свою соціальну поведінку та 
соціальну поведінку оточуючих (С.Хартер). 
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Специфіка процесу соціалізації дітей саме цього вікового періоду, який ми 

досліджували, пояснюється сензитивністю, підвищеною чутливістю дитини до змісту 
власної Я–концепції, що робить її вразливою до зовнішніх впливів. Отже, у створенні  
захисного оточення вчені вбачають істотний ресурс розвитку (В.Абраменкова, 
Т.Алієва, С.Литвиненко, М.Осоріна). 

Усвідомлення цього факту зорієнтувало нас на виокремлення  як одного з 
ключових напрямків експериментальної виховної роботи з дітьми формування 
позитивного ставлення дітей до себе і до соціуму. Значущими для нас були висновки 
учених про залежність  самореалізації, тобто реалізації активності дитини у значимих 
для неї сферах життєдіяльності та взаємовідносин, від визнання та схвалення 
успішності цієї реалізації значимими для неї людьми. 

Отже, соціальний розвиток дитини постає як взаємозв’язок соціалізації, тобто 
оволодіння соціокультурним досвідом, його засвоєння і відтворення, та 
індивідуалізації – набуття самостійності, відносної автономності. Якщо при 
входженні дитини в соціум або спільноти різного порядку та рівня розвитку 
встановлюється рівновага між процесами соціалізації та індивідуалізації, з одного 
боку, дитина засвоює цінності та норми соціуму, а з іншого – має індивідуальний 
внесок у спільній життєдіяльності, то відбувається її інтеграція в соціум, 
трансформація особистості і середовища – той гармонійний та гуманний результат, 
до якого ми і прагнемо. 

Процес соціального розвитку – це складне явище, в ході якого відбувається 
засвоєння дитиною об’єктивно заданих норм людської спільноти та постійне 
відкриття, затвердження себе як соціального суб’єкта. Можливості засвоєння 
соціальності розкриваються дитиною у збереженні тенденції до розширення міри 
свободи, у поглибленні свідомого у власній суб’єктній активності, у характері його 
заглиблення в соціальний світ. 

Зміст соціалізації визначається, з одного боку, всією сукупністю соціальних 
впливів світового рівня культури, загальнолюдських цінностей, з іншої, – ставленням 
до цього самого індивіда, актуалізацією власного „Я”, розкриттям творчих потенцій 
особистості. Відтак, головним критерієм соціального розвитку в нашому випадку 
виступає не ступінь засвоєння соціальних норм і правил поведінки (діти нерідко 
виявляють прекрасну інформованість про норми і правила поведінки, яка 
залишається при цьому лише на вербальному, а не на поведінковому рівні), не міра 
адаптованості до довкілля на рівні пристосування, конформізму, а ступінь 
самостійності, ініціативності, творчості особистості. Свідоме застосування відомих 
способів оптимального розв’язання соціальної проблеми, здатність до розсудливого 
пошуку шляхів виходу із важкого становища, – саме так ми усвідомлюємо завдання 
дорослого, який прагне допомогти дитині успішно соціалізуватися в умовах 
дошкільного закладу і школи. 

Вивчення соціального розвитку з боку його змістової сутності (співвідношення 
соціалізації–індивідуалізації) дає змогу визначити соціально–педагогічні та 
психологічні механізми становлення цього процесу в онтогенезі. 

Соціальний досвід, до якого залучається дитина з перших років свого життя, 
акумулюється та виявляється в соціальній культурі. Відтак, постає важливе питання 
про те, як відбувається становлення образу світу взагалі і соціуму, зокрема у 
свідомості дитини в перехідний період від дошкілля до школи.  

Індивідуальний рівень суспільного буття залежить від свого внутрішнього 
світу, від сформованості в нього соціальних установок на себе. Період переходу від 
дошкільного до шкільного дитинства характеризується відкриттям нових 
можливостей для стимулювання соціального розвитку через регуляцію її стосунків з 
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оточуючими, до впливів яких вона відкрита, розвитку та використання у вихованні 
дітей соціальних мотивів. З урахуванням означених теоретичних позицій ми 
будували експериментальну роботу.  

На основі проведених нами досліджень, а також аналізу інших досліджень ми 
побачили наскільки погіршився показник якості життя сучасної дитини, особливо у 
морально–етичній сфері, критеріями якого є: ставлення до світу речей, інших людей, 
однолітків, самого себе, а також відсутність оптимістичної  картини світу, радісного 
світовідчуття та віри в майбутнє. Основною причиною таких показників є  ті зміни, 
які  відбувалися в нашому суспільстві. Складність перехідного періоду, масштабність 
і гострота його соціальних, культурних і економічних проблем. Аналіз суспільних 
процесів свідчить, що  наразі найменш захищеною категорією населення є діти. 
Знецінення моральних норм у стосунках між людьми призводить до зниження рівня 
виховання дітей, послаблення інтересу до навчання. Зростаюча дегуманізація 
відносин у дитячому середовищі виявляється у крайніх формах: в збільшенні дитячої 
жорстокості і злочину, в загальній криміналізації дитячої субкультури – її мови, 
ігрових форм спілкування, загальних настанов [2,4]. Не в останню чергу це пов`язано 
з кризою сім`ї, втратою традиційного авторитету батьків. 

Крім цього, важливим чинником психологічного і духовного неблагополуччя 
дитини є великий вплив на нього телеінформаційного середовища. А це середовище 
нині дуже складне, суперечливе і плинне, хоча й має як позитивні, так і негативні 
наслідки і під впливом якого у сучасних дітлахів трапляються  серйозні зміни в психіці. 

В шість років дитина зберігає в собі багато дитячих рис, але вона вже починає 
втрачати дитячу безпосередність поведінки, в неї з`являється новий уклад життя, 
змінюються цінності, вона піднімається на “вершину дитинства” і з неї намагається 
усвідомити себе по–новому, зазирнути у своє майбутнє. 

Ми вважаємо, що початок навчання у школі, без сумніву, є відправною  точкою 
нового етапу розвитку дошкільника, і необхідно докладати значних зусиль, щоб 
дитина була готова до нових форм   співробітництва з дорослими й однокласниками, 
до зміни соціального статусу, соціальної ситуації. 

На нашу думку, сьогоднішній першокласник перебуває в особливо важких 
соціально–психологічних умовах: високі освітні стандарти, низький соціальний 
рівень розвитку, втручання батьків (в одних випадках надмірне, в інших – повне 
ігнорування дитячих проблем). Крім того, в першому класі перебувають учні різних 
вікових категорій: від п`яти років дев`яти місяців до семи років.  Наразі маємо 
глибокий стрес, який серйозно впливає на подальше  життя маленької людини.  

Сучасні вчені (Богуш А.М., Кононко О.Л.) визначили пріоритетні напрямки 
наступності дошкільної та початкової ланок освіти. Це по–перше, узгодження мети 
на дошкільному та початковому шкільному рівнях.  

По–друге: збагатити освітній зміст у початковій школі. Педагогічний процес у 
школі повинен бути  більш різноманітним, завдяки введенню в педагогічний процес 
різних видів дитячої діяльності творчого характеру, насиченістю змісту навчання 
знаннями про соціум, які б максимально активізували пізнавальні інтереси дітей, 
формували б почуття відповідальності за найближче оточення. 

По–третє: удосконалити форми організації і методи навчання як у дошкільних 
закладах, так і в початковій школі.  

В експериментальній роботі ми довели важливість і недосконалість процесу  
соціального розвитку дітей на етапі переходу до школи, які вказують на необхідність: 

• відмовитися від жорсткого регламентованого навчання в дошкільному 
закладі; 

• максимально забезпечити рухову активність дітей у школі; 
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• використовувати різноманітні форми навчання, що включають дитячі види 

діяльності на інтегративній основі; 
• створити розвивальне предметне середовище як у дошкільному закладі, так і 

початковій школі, функціонально моделюючий зміст дитячої діяльності; 
• більш широко використовувати  методи, що активізують у дітей мислення, 

пошукову діяльність, елементи проблемного навчання, дивергентні задачі, задачі 
відкритого типу, що мають варіанти “правильних” рішень; 

• більш широко використовувати в початковій школі, особливо в першому 
класі, ігрові прийоми, створювати емоційно–значимі ситуації, умови для самостійної 
практичної діяльності; 

• провідною в освітньому процесі як дошкільної так і початкової ланок освіти 
повинна стати діалогічна форма спілкування дорослого з дітьми, що сприяє розвитку 
активності дитини, почуття власної гідності і самоповаги. 

Таким чином, ми вважаємо, що  саме шлях інтегрування дошкільних закладів і 
шкіл, організації освітніх комплексів “Дитячий–сад–школа” дасть змогу успішно 
розв`язувати завдання, щодо створення належних умов для забезпечення наступності 
між цими ланками освіти. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У 
ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ І 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
У статті аналізуються педагогічні основи реалізації принципу наступності в 

громадянському вихованні дошкільників та молодших школярів. Зокрема, 
розглядаються форми й умови ефективності взаємодії педагогів дошкільних закладів 
і початкової школи. 

Постановка проблеми. Проблема дотримання принципу наступності між 
дошкільною та початковою ланками освіти лишається актуальною завжди. 
Безумовно, цей принцип повною мірою простежується в навчально–виховних 
комплексах "дошкільний заклад – початкова школа". Проте, реальна ситуація 
свідчить, що більшість дошкільних закладів як офіційно, так і змістовно відокремлені 
від початкової школи. Саме це й актуалізує необхідність виявлення можливостей 
взаємозв язку діяльності дитячого садка й початкової школи. 

Метою нашої статті є виявлення форм та педагогічних умов, які сприяли б 
ефективній реалізації принципу наступності між двома ланками освіти. Дослідженню 
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ми піддали одну із складових навчально–виховного процесу – громадянське 
виховання. Наш вибір ґрунтується на нагальній потребі рішення завдань, визначених 
основними нормативно–законодавчими документами. Так, "Концепцією 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності" 
[5] формування громадянськості як інтегративної якості є пріоритетним напрямком 
діяльності усіх ланок освіти й виховання. 

Виклад основного змісту. На думку вчених–дослідників Вишневського О., 
Волкової Н, Гончаренка С.,  та ін., громадянське виховання має бути спрямованим на 
"виховання у людини моральних ідеалів суспільства, почуття любові до 
Батьківщини, прагнення до миру, потреби в праці на благо суспільства. В сучасних 
умовах важливою громадянською якістю стає здатність людини до самовизначення, 
завдяки якому людина зможе розумно існувати в умовах вибору, тобто в умовах 
свободи і відповідальності" [1, с. 75]. Громадянськість визначає не лише духовно–
моральну цінність громадянина, але й пов'язана зі світоглядною і психологічною 
характеристикою особистості. 

Найважливішим, самобутнім і неповторним періодом у становленні особистості 
є дитинство. В цей час формується оцінка дитиною свого "Я", яка є регулятором її 
моральної поведінки, лежить в основі знань про свої права та обов'язки, на ній 
ґрунтуються такі почуття, як відповідальність, сором, провина, совість тощо. Тому, 
на нашу думку, саме в цей період потрібно починати підготовку дитини до життя, 
неабияку увагу приділяючи громадянському вихованню. 

Основні риси громадянина, як відомо, закладаються в дитячому, підлітковому та 
юнацькому віці на основі досвіду, набутого в родині, дошкільному закладі, школі, 
соціальному середовищі, і в подальшому формуються протягом усього життя людини. 

Дошкільний вік характеризується сензитивністю, тобто він є найсприятливішим 
періодом для сприймання й розвитку як психічних функцій, так і морально–
емоційної сфери життєдіяльності дитини. Отже й формування громадянських якостей 
слід розпочинати в дошкільний період з подальшим продовженням і підняттям на 
вищій щабель у молодшому шкільному віці. 

Цілісність процесу громадянського виховання дошкільників і молодших 
школярів у нашому досвіді ми забезпечували завдяки урізноманітненню форм 
взаємодії педагогів дитячого садка й початкової школи. 

Питання наступності в педагогіці не нове. Воно обґрунтовувалося в працях 
Я.А.Коменського, Й.–Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського та ін. Сучасна педагогічна 
наука і практика теж звертаються до проблеми наступності у навчанні й вихованні 
дошкільників та молодших школярів. Так, у 2000 році за сприяння Міністерства 
освіти і науки України та Академії педагогічних наук на базі Переяслав–
Хмельницького державного педінституту ім. Г.Сковороди була проведена 
Міжнародна науково–практична конференція, на якій особлива увага була приділена 
доповіді віце–президента АПН України, академіка, доктора педагогічних наук 
О.Я.Савченко. Принцип наступності вона розглядає у безпосередньому взаємозв’язку 
з принципом перспективності. Саме в цьому, на наш погляд, закладена основа 
розвитку особистості. І далі О.Я.Савченко підкреслює, що вчителі–початківці мають 
учитися в дошкільників: "В основі нової орієнтації педагогічної системи лежить 
глибоке знання дитини і якщо педагоги–дошкільники в цьому досить обізнані, то 
вчителів початкових класів треба ще багато чого навчати, переконувати їх у 
перевагах змістовного психологічного вивчення кожного учня" [7, с.5]. О.Я.Савченко 
стверджує, що "в початковій школі маємо створювати такі умови, щоб ті якості, 
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уміння, здобутки дошкілля, формування яких ще не завершилося на рівні 
дошкільного віку, могли б повноцінно розвиватися в початковій школі" [7, с.5]. 

А.М.Богуш, академік АПН України, принцип наступності розглядає в загальній 
системі безперервної освіти і пов'язує його з перспективністю і спадкоємністю. 
Наступність, на думку вченого, це, з одного боку, обізнаність класоводів першого 
класу, що пов'язана зі знаннями програм та методик навчання і виховання дітей у 
дошкільному закладі, з другого – обізнаність педагогів дитячих садків, що пов'язана 
зі знаннями програм і технологій, Державного стандарту навчання та виховання 
учнів початкової школи. 

Автори монографії "Діти і соціум" аналізують наступність у контексті 
соціального розвитку дитини: "Наступність освітнього процесу повинна бути 
спрямована на становлення особистості дитини: розвиток її соціальної 
компетентності, креативності, ініціативності, самосвідомості й самооцінки" [3, с.239]. 
З метою удосконалення форм організації навчання і виховання в дошкільних 
закладах і в початковій школі пропонується "створити розвивальне предметне 
середовище в дошкільному закладі й у початковій школі, функціонально 
моделюючий зміст дитячої діяльності" [3, с.240]. 

Аналіз нормативно–законодавчих документів [2, 4, 6] свідчить про те, що 
питання громадянського виховання дошкільників і молодших школярів мають своє 
відображення як у "Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні", так і в 
"Державному стандарті початкової загальної освіти" та в "Програмі для середньої 
загальноосвітньої школи: 1–4 класи". Так, "Базовим компонентом дошкільної освіти 
в Україні" в змістовній лінії "Людство" сфери життєдіяльності "Люди" визначено, що 
у дошкільників слід формувати поняття: держава, Україна, державні символи, 
громадянин, український народ, різні народи тощо. Дошкільники повинні знати, що 
народи, які проживають на території України, розмовляють різними мовами, мають 
особливості традицій і побуту. 

В "Державному стандарті початкової загальної освіти" перед початковою 
школою визначено завдання продовжити лінію дошкілля, закріпити й розвинути в 
умовах шкільного виховання ті надбання громадянського виховання, які були 
започатковані в дошкільному закладі. Щодо "Програми для середньої 
загальноосвітньої школи", то у 1–2 класах громадянське виховання відображається у 
предметі "Я і Україна" і спрямоване на засвоєння соціальних та морально–правових 
норм громадянина, історичних, національно–культурних традицій українського 
народу. У 3–4 класах виокремлюється предмет "Громадянська освіта", який охоплює 
теми "Людина", "Людина серед людей", "Правила життя в суспільстві", "Культура", 
"Громадянські права і обов'язки". Отже, можна констатувати, що наступність 
громадянського виховання дошкільників і молодших школярів передбачається усіма 
програмними документами. 

Дослідження з проблеми громадянського виховання дошкільників та молодших 
школярів ми проводили в дошкільному закладі № 117 та загальній середній школі 
№ 48 м.Луганська. Ми впроваджували форми взаємодії педагогів двох освітньо–
виховних ланок, які, на наш погляд, найбільш ефективно сприяють реалізації 
принципу наступності: 

1. Бінарні заняття та виховні заходи, теми яких збігаються у дошкільному 
закладі й у першому класі початкової школи. Такі заняття проводяться двома 
педагогами: вихователем дошкільного закладу й учителем першого класу. 
Наприклад, такі теми, як "Символи України", "Твої свята, мій рідний край", 
"Подорож містами України", "Козацтво в Україні", "Твої права й обов'язки" тощо. 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

129
2. Спільні методичні семінари вихователів і учителів, на яких розглядаються 

проблемні питання наступності у громадянському вихованні дошкільників і 
молодших школярів. У нашій роботі семінари ми супроводжували відкритими 
заняттями, які проводилися спільно з дошкільниками та першокласниками. 

3. Створення спільних проектів (програм) громадянського виховання дітей 
двох перших ланок. У нашому досвіді це були акції допомоги людям похилого віку, 
батькам, тваринам тощо. З дошкільниками та першокласниками ми виготовляли 
іграшки і дарували їх дітям дитячого будинку, дитячого притулку. 

4. Розширення словника; включення в мовленнєве спілкування слів: 
Батьківщина, Вітчизна, громадянин, совість, гідність, обов'язок, свобода, право та ін. 
З цими поняттями ми знайомили дошкільників старшої групи, поступово 
розширюючи й уточнюючи їх значення у роботі з першокласниками. 

Так, у старшій групі дитячого садка при опрацюванні тем "Моя родина", 
"Луганськ вихідний", "Традиції мого краю" ми формували у дітей поняття: 
Батьківщина, громадянин, свобода, совість. У першому класі значення цих слів ми 
розширювали у відповідних темах: "Усі ми люди – усі ми різні", "Історія державних 
символів", "Україна і українці" та ін. 

Поняття «обов'язок» для дошкільників ми пов'язували з обов'язками дитини вдома, 
в дитячому садку (допомагати батькам, доглядати за свійськими тваринами, за квітами). 
Для першокласників до цього визначення ми додали обов'язки перед державою, перед 
рідним містом, бережливе ставлення до громадського майна в класі, в школі. 

З метою реалізації принципу наступності ми розробили і впровадили у 
виховний процес з дошкільниками і першокласниками низку дидактичних ігор. 
Однією з улюблених у дітей стала гра "Чарівні терези". Ми пропонували дітям за 
допомогою спеціальних карток–символів "зважувати" свої права, свої обов'язки, свої 
вчинки, знання, вміння. Наприклад, на спільному занятті "Мої права і обов'язки" ми 
пропонували старшим дошкільникам і першокласникам за допомогою терезів 
визначити, чого у людини більше: вправ чи обов'язків, порівняти кількість обов'язків 
першокласників і дошкільнят. Діти наочно переконалися в тому, що всі мають 
однакові права, а кількість обов'язків у першокласників більша, ніж у дошкільників. 
На основі розумових дій дійшли висновку, що права і обов'язки кожної людини 
поступово розширюються, формується відповідальність за свої дії і вчинки. 

На занятті "Усі ми люди – усі ми різні" ми проводили гру "Впізнай за описом". 
З дошкільниками ми використовували опорні схеми з символічними зображеннями 
очей, волосся, форм обличчя, одягу тощо. Першокласники працювали без опори на 
схеми, самостійно виділяючи найбільш значущі, на їх думку, риси своїх товаришів. В 
процесі такої роботи діти навчилися звертати увагу не лише на зовнішність своїх 
товаришів, а й робити спробу визначати характер, звички. 

Безумовно, громадянське виховання дітей вимагає відповідної роботи з 
батьками у цьому напрямку. До всіх заходів, які проводили з дошкільниками та 
першокласниками, ми активно залучали батьків. Наші дослідження показали. що 
дієвими формами роботи з батьками є спільні батьківські збори, семінари з проблем 
громадянського виховання дітей, ділові ігри, тренінги тощо. 

У процесі нашої роботи ми дійшли висновку, що принцип наступності у 
громадянському вихованні дошкільників і молодших школярів буде реалізовуватися 
більш успішно за умов: 

- створення в дошкільних закладах і початковій школі відповідного 
соціального середовища; 
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- активного використання ігрових прийомів у розв'язанні соціально–

значущих ситуацій; 
- включення дітей в проблемні ситуації, які сприяли б вияву в практичній 

діяльності їхніх знань про громадянські якості людини, її права та обов'язки; 
- використання діалогічної форми спілкування, що сприятиме розвитку 

активності дитини, формуванню почуття власної гідності й самоповаги. 
Підводячи підсумки, відзначаємо, що проблема наступності у громадянському 

вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку може бути вирішена за 
умов об'єднання зусиль дошкільних закладів та початкової школи з активним 
залученням до виховного процесу батьків.  

Перспективу даної проблеми ми вбачаємо у зміні погляду на зміст підготовки 
майбутніх фахівців для дошкільної та початкової ланок освіти. Так, наприклад, на 
дошкільному відділенні Луганського педуніверситету в структуру педагогічних 
практик ми ввели практику "Перші дні дитини в школі". Можливі також варіанти 
опрацювання окремих розділів, тем з психолого–педагогічних дисциплін як на 
спеціальності "Дошкільне виховання", так і "Початкове навчання". 

Резюме 
В статье анализируются педагогические основы реализации принципа 

преемственности в гражданском воспитании дошкольников и младших школьников. 
В частности, рассматриваются формы и условия эффективности взаимодействия 
педагогов дошкольных учреждений и начальной школы. 

 
Summary 

In the article pedagogical bases of realization of confinuity principle in civil 
education of children under–school and primary school age are analyzed. 

In particular, forms and conditions of effective co–operation of teachers of pre–school 
and primary school institutions are observed. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ І МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В 
УМОВАХ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ 

Соціально–виховне середовище комплексу містить у собі невичерпний 
потенціал для забезпечення соціалізації особистості дитини. Автори статті 
розглядають особливості освітнього комплексу, які дозволяють підвисити 
ефективність цього процесу. 

Постановка проблеми. У сучасній педагогічній науці усе більшої актуальності 
набуває важливе завдання соціалізації та морального розвитку особистості в 
дитинстві як діалектично взаємопов’язаних складових педагогічної діяльності. 
Вирішення цього завдання набуває виключно важливого значення у   дошкільному та 
молодшому шкільному віці, коли закладаються основи  особистості, окреслюється 
загальний напрям у формуванні її моральних і соціальних установок. З огляду на це 
особливої значущості набуває оптимізація діяльності та підвищення  соціальної ролі 
освітніх комплексів “дошкільний заклад – початкова школа” як оптимального 
соціально–виховного середовища соціалізації дітей зазначених вікових періодів. 
Тому мета цієї статті полягає в обґрунтуванні та конкретизації  особливостей 
соціалізації дошкільників та молодших школярів  в умовах сучасного освітнього 
середовища комплексу. 

Виклад основного змісту. Проблема соціалізації особистості завжди займала 
одну з провідних позицій у соціологічних та психологічних дослідженнях. Натомість, 
офіційна педагогіка,  розглядаючи механізми становлення особистості, оперувала 
поняттям виховання. Ситуація у сучасній педагогічній реальності, на думку Н. 
Голованової,  відбувається „з точністю до навпаки”: одні автори   просто скасовують 
виховання і все, що його попередньо стосувалося, проголошують соціалізацією, 
витісняючи таким чином звичні і зрозумілі поняття у педагогіці; інші вважають 
соціалізацією  громадянське і моральне виховання, намагаючись усі проблеми, 
пов’язані  зі зміною життєвих цінностей, вирішувати засобами соціалізації; треті 
відносять до соціалізації усі стихійні, педагогічно необґрунтовані впливи на дитину, 
виводячи таким чином соціалізацію за межі предмета педагогіки” [2, c.23]. Питання 
з’ясування педагогічного змісту та статусу категорії соціалізації привертає увагу 
багатьох дослідників сьогодення (А.Богуш, Н.Гавриш, М.Галагузова, Н.Голованова, 
А.Капська, О.Кононко, Н.Лавриченко, С.Литвиненко, А.Мудрик, С.Савченко, 
С.Харченко), оскільки дозволяє адекватно виокремлювати, фіксувати, описувати та 
аналізувати коло питань, які знаходяться на перетині всієї системи соціальних та суто 
педагогічних відносин суспільства. 

Створення і практична реалізація технологій соціального становлення дитини 
дошкільного та молодшого шкільного віку та введення її в соціальну дійсність має 
здійснюватися на глибокому знанні і правильному використанні як психологічних 
закономірностей функціонування і розвитку особистості в цей період  дитинства, так 
і особливостей сучасного соціального середовища, в якому живе і зростає як  
особистість дитина дошкільного та молодшого шкільного віку і яке слугує 
своєрідним „матеріалом” для процесу її соціалізації. Відтак, педагог має знати 
закономірності соціальної ситуації розвитку особистості в період дошкільного та 
молодшого шкільного віку, володіти науковими знаннями про природу соціуму,  
соціокультурного середовища, а також педагогічною стратегією поєднання 
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соціалізуючих та морально–виховних впливів на особистість дитини, що в результаті 
визначає моделювання усієї системи  педагогічної діяльності.           

Треба  відзначити,  що  на кожному віковому етапі розвитку дитини є свій 
провідний спосіб соціалізації, який знаходить своє вираження у переважному впливі 
агентів соціалізації, у провідних різновидах діяльності – спілкуванні, грі, навчанні, 
входженні в систему групових стосунків. Період дошкільного дитинства, який 
трактується науковцями як стадія ранньої соціалізації і розглядається як  „період 
первинного  фактичного становлення особистості” (О.Леонтьев)  займає особливе 
місце у педагогічній і психологічній науці. Це пов’язано з тим, що у цей період 
відбувається формування особливостей психіки, які визначають поведінку дитини, її 
ставлення до навколишнього світу і становлять фундамент особистості. Розвиток 
особистості дитини в дошкільному дитинстві включає два аспекти. Суть одного з них у 
тому, що дитина поступово починає розуміти довкілля і усвідомлює своє місце в 
ньому. Це призводить до виникнення нових мотивів поведінки, під впливом яких 
дитина здійснює вчинки. Інший аспект – розвиток почуттів і волі. Вони забезпечують 
дієвість цих мотивів, стійкість поведінки, її незалежність від зміни зовнішніх обставин. 
Завдяки власній активності дитина соціально адаптується, налагоджує практичні дії з 
предметами та речами, а також взаємини з людьми. Соціалізуючись, дитина входить 
до нескінченної кількості взаємодій, кожна з яких розвивається, переплітається з 
іншими взаємодіями у зв'язку з психічним розвитком самої дитини, яка по–різному  
сприймає усі впливи середовища, сама вирішує за ким іти, що наслідувати,  сама 
творить себе і відстоює право бути собою, проявляючи свою активну позицію. 
Завдяки власній активності дитина соціально адаптується, налагоджує практичні дії з 
предметами та речами, а також взаємини з людьми. За період дошкільного віку дитина 
переходить від усвідомлення себе як фізичного індивіда “Я сам” до усвідомлення свого 
внутрішнього “Я”, до розуміння своїх переживань і почуттів. Перехідний стан періоду 
від шести до семи років визначається цілісною зміною особистості дитини. Криза 6–7 
років свідчить про готовність дитини ввійти в нову соціальну ситуацію розвитку, 
коли “виникає нова єдність оточуючих і особистих моментів, що роблять можливим 
новий етап розвитку – шкільний вік” [1, с.380].  

Дошкільна сфера соціалізації, таким чином, збігається з часом соціалізації 
дитини у сім’ї та дошкільних закладах. Цей етап соціалізації дитини можна 
позначити як “період соціальної гри”. Провідними різновидами діяльності як 
практичного механізму соціалізації дитини у цей час є гра та спілкування, оскільки “і 
конкретна діяльність (наприклад, гра) і “спілкування” призводять до формування 
образу світу та міжособистісних взаємин людини”.  

Інкорпорація (вступ і прийняття) дітей до школи, освоєння ними класу і школи 
як первинної соціальної групи, прийняття статусу і виконання ролі учня є як фазою, 
так і інструментом шкільної соціалізації [5, с.81]. З моменту вступу дитини до школи 
започатковується соціальне навчання. Як стверджує Н.Лавриченко “педагогічним 
завданням шкільної соціалізації на цьому етапі є утвердження, коригування та 
розвиток базової системи життєвих відносин та орієнтацій (атитюдів), чуттєвості, 
інтелекту та волі, формування нахилів та вподобань, соціальних інстинктів та 
пристрастей, утвердження соціальної форми сприйняття, переживання усвідомлення 
та задоволення потреб та інтересів” [5, с.87]. Провідними різновидами соціалізуючої 
діяльності є спілкування, учіння та навчання. 

Прихід до школи ставить дитину в природну соціальну позицію, оскільки 
вперше в житті дитині надається право та одночасно вважається за обов’язок 
здійснювати діяльність, що є суспільною за змістом та формою, зокрема навчання. 
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Нова соціальна позиція та відповідна діяльність розвиваються, оскільки вони стають 
предметом власних потреб і прагнень школяра . 

На думку багатьох психологів, особливо неприпустимий будь–який зрив в 
оточенні дитини молодшого шкільного віку, оскільки, порушення її нестійкої 
рівноваги може призвести до ускладнень соціалізуючих процесів. Як одну з головних 
причин самотності молодші школярі називають відсутність дружніх стосунків або 
невключеність у референтну групу.  

Звичайно, кожний етап, кожна вікова стадія  дитинства відрізняється своєю 
специфікою змісту та особливостями перебігу соціалізації, що обумовлюється 
психологічними особливостями та соціальною ситуацією розвитку дитини, а також 
особливостями  культури конкретного суспільства загалом та дитячої субкультури, 
зокрема. На кожному віковому етапі  дитинства по–різному складається взаємодія 
дитини з тими чи іншими факторами та агентами соціалізації, відрізняються засоби 
та механізми соціалізації. Соціальна ситуація розвитку ставить перед дитиною на 
кожному етапі дитинства специфічні завдання, що виступають об’єктивною 
необхідністю розвитку.  

Отже, процес особистісного становлення дитини характеризується поєднанням 
важливих тенденцій до соціалізації, індивідуалізації та інтеграції, збалансованість 
яких є гарантом соціальної компетентності особистості . 

Зазначене зумовлює необхідність радикальних змін у теорії та практиці 
психолого–педагогічної науки, відсутність яких гальмує позитивні зрушення в 
системі освіти, успішне просування її вперед. Як стверджує В.Кремень: “Йдеться про 
те, що в розробках методів навчання й виховання не враховували специфіки 
соціального середовища, в якому формується і цілісно розвивається дитина, 
ігнорували особливості взаємодії в системі “предметно–соціальне довкілля – 
підростаюча особистість”, не брали до уваги вікових можливостей дитини у сфері її 
соціальних відносин” [3, с.28]. Отже, і науковці, і практики сьогодення повинні 
враховувати соціальну ситуацію, на ґрунті якої формується особистість дитини як 
суб’єкта життєтворчості. Слушною тут є думка В.Кременя про те, що “вітчизняна 
педагогічна наука набула багатопланового досвіду навчання й виховання як 
особливого типу управління інтелектуальним і морально–духовним становленням 
особистості за допомогою соціальної ситуації її розвитку, тобто тих своєрідних, 
неповторних відносин, які виникають між дитиною і навколишнім світом” [3, с.28].  

Нова соціокультурна ситуація змінила і суспільні вимоги до особистості, якій 
доведеться функціонувати в системі постійної змінюваності соціального життя.  Це 
вплинуло на завдання нових параметрів перебігу соціалізації, що проявилося у 
підвищенні вимог до формуванні нових моделей соціальної поведінки, 
конструюванні персональної системи цінностей,  внаслідок чого перед педагогічною 
наукою постала потреба переосмислення й перегляду звичних настанов у соціалізації 
та вихованні підростаючої особистості. Їхню новизну  правильно підмітив І. Кон: 
ефективність інститутів соціалізації і конкретних методів виховання і навчання 
повинне оцінюватися сьогодні не тільки і не стільки по тому, наскільки успішно вони 
забезпечують засвоєння і відтворення  цінностей і навичок, що дісталися від 
минулого, скільки по тому, чи готують вони підростаюче покоління до самостійної 
творчої діяльності, постановці і вирішенню нових завдань, яких не було і не могло 
бути у досвіді минулих поколінь. Зазначене робить актуальною проблему створення 
освітніх закладів, які одночасно здійснюють навчання і виховання дітей дошкільного 
і молодшого шкільного віку, тобто навчально–виховних комплексів “дошкільний 
заклад – початкова школа”. За словами В.Кременя, “традиційний тип школи має 
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поступитися місцем навчально–виховному комплексу; його розвивальні можливості 
полягають у наступності, в наскрізному науковому підході, практичній 
спрямованості. Навчально–виховний комплекс забезпечує безперервність освіти і 
створює адаптивні умови при переході учня від одного ступеня до іншого, 
професійно орієнтує і передпрофесійно готує випускників [3, с.21]. 

Зауважимо, що такий тип закладу уже утвердився в системі освіти України, 
знайшов своїх прихильників серед науковців, педагогів–практиків, громадськості. 
Відтак, істотною ознакою сьогодення стало збільшення кількості навчально–
виховних комплексів “дошкільний заклад – загальноосвітня школа І–го ступеня”, де 
успішно розв’язується питання наступності, неперервності дошкільної підготовки та 
початкової освіти, створюються і забезпечуються умови і можливості для 
продовження соціально–виховної роботи, заснованій на педагогіці співробітництва та 
особистісно зорієнтованій моделі спілкування дорослих з дітьми–дошкільниками та 
молодшими школярами. 

На нашу думку, реалізація принципів наступності та перспективності є основою 
соціально–морального розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Забезпечити його в умовах комплексу дозволяє створення відповідних умов для 
повного розкриття потенційних можливостей кожного вихованця; визначення шляхів 
і перспектив розвитку індивідуальності на основі особистісно орієнтованого підходу 
і гуманізації виховання; формування соціальної компетентності кожного вихованця.  

Досвід існування освітніх комплексів переконує в тому, що найсприятливіші 
умови життя і навчання майбутніх першокласників та молодших школярів можна 
створити саме в такому закладі освіти. Навчально–виховний комплекс відносно 
автономний навчальний заклад зі своїми темпом, ритмом життя, позитивною 
“атмосферою дружньої інтимності” (В.Кузь) та відмінною від масової школи 
духовною аурою, що заснована на морально–психологічній атмосфері соціальної 
захищеності кожного вихованця [4]. Цей тип закладу становить цілісну, динамічну і 
відкриту педагогічну систему, яка об’єднує педагогічний процес дошкільного 
навчального закладу і початкової школи та надає можливості для чіткішого 
вираження і самоствердження кожної особистості (це в умовах масової школи, як 
правило, залишається без уваги). Навчально–виховному комплексу  притаманні 
специфічні риси щодо інших освітніх установ: він є малокомплектним, тут 
взаємодіють дошкільна і шкільна системи; дитячий колектив нечисленний і 
різновіковий; педагогічний колектив об’єднує вихователів дошкільного навчального 
закладу і вчителів початкової школи. Таке об’єднання в один колектив дошкільників 
та молодших школярів, учителів школи і вихователів, батьків вихованців, 
громадськості  значно посилює виховний потенціал освітнього закладу, надає 
педагогічно спрямованому процесу соціалізації дітей справжнього морально–
етичного підґрунтя, а морально–виховному процесу – реального соціально–
культурного спрямування. 

На відміну від масової школи, яка може існувати без особливо широких 
зовнішніх зв’язків, у школі–комплексі таке існування, (за словами Н.Манжелій) 
неможливе, оскільки існує прагнення цілісного розкриття потенційних можливостей 
особистості кожної дитини [6].  

Такий освітній заклад як навчально–виховний комплекс “дошкільний заклад – 
початкова школа” має бути побудований на засадах нової методології, в основі якої 
лежить ціла низка новітніх системотвірних принципів: забезпечення наступності та 
перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти, принцип 
дитиноцентризму, різновікового об’єднання дітей дошкільного та молодшого 
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шкільного віку, соціального партнерства, відкритості школи, принцип 
індивідуалізації та диференціації а також принцип гуманізації та демократизації 
національної освіти та виховання. 

Створення навчально–виховних комплексів  у ряді регіонів нашої країни, є 
одним із шляхів збереження суспільного дошкільного виховання, особливо на селі. 
Як засвідчує практичний досвід і наукові дослідження, зокрема В.Кузя, Н.Манжелій, 
З.Плохій, Д.Струннікової з утворенням навчально–виховного комплексу міцніють 
позиції як шкільної, так і дошкільної підсистеми. Це виявляється у тому, що для 
цього освітньо–виховного закладу характерні такі суттєві особливості, як відкритість, 
єдність соціалізації, навчання і виховання, можливість комплексного і виваженого 
підходу до процесу соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, де в 
педагогічно  спрямованому та організованому процесі соціалізації дошкільники та 
молодші школярі набувають безпосередньо морально–етичного досвіду 
міжособистісного спілкування, колективної діяльності та дозвілля. В умовах 
функціонування навчально–виховного комплексу акцентується увага на соціально–
моральному розвитку дітей, на розширенні та збагаченні їхнього соціального досвіду 
в процесі спілкування в різновіковій групі не тільки з однолітками, але й зі старшими 
та молодшими товаришами, з дорослими. Різні соціально–педагогічні ситуації – 
спонтанні або створені педагогами – сприяють створенню відносин взаємодопомоги, 
необхідності набуття ними моральних чеснот і навичок поведінки, розширення 
досвіду спілкування, збагачення видів діяльності, засвоєнню як самих правил і норм 
моралі, так і їх глибинних витоків. Особливістю діяльності навчально–виховного 
комплексу, таким чином, є не тільки виховання і навчання дитини, а і її соціалізація 
шляхом створення виховного соціально–культурного довкілля,   відкритої системи 
соціалізації особистості. Досвід організації таких освітніх закладів є надзвичайно 
актуальним та прогресивним для нашого сьогодення.  

Висновки. У запропонованій статті обґрунтовано та конкретизовано  
особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, розглянуто 
особливості сучасного освітнього середовища комплексу. В умовах сьогодення 
комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад” 
може і повинен стати гуманізованою і відкритою моделлю школи XXI століття. Це 
передбачає педагогічне керівництво виховними силами соціального довкілля, 
координацією їх виховних зусиль, педагогічну просвіту сучасної родини.  

Отже, педагогічне об’єднання “дошкільний заклад – початкова школа” – це: 
– якісно новий стан сучасного освітнього закладу, заснований на інтеграції 

дошкільного закладу, початкової школи, родини, громадськості; 
– такий освітній заклад має величезний соціально–моральний потенціал стати 

для дітей справжньою школою життя, оскільки  надає рівні можливості і умови для 
різнобічного розвитку і формування власної стратегії життєтворчості кожному 
вихованцю; 

– “дошкільний  заклад – початкова школа” – одна з перспективних моделей 
сучасного закладу освіти, за умови створення нової, цілісної і наступнісної 
навчально–виховної системи, для якої мають бути характерні гуманістичні та 
національні ідеї, ідеї свободи вибору, добровільності, толерантності, взаємодії, 
терпимості та відповідальності. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у напрямі оновлення  
змісту дошкільної освіти, розробці та реалізації особистісно зорієнтованої моделі 
соціально–виховного середовища  та розробці критеріїв його ефективності.  
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Резюме 

Социально–воспитательная среда комплекса содержит в себе неисчерпаемый 
потенциал для обеспечения социализации личности ребенка. Авторы статьи 
рассматривают особенности образовательного учреждения комплекса, позволяющие 
повысить эффективность этого процесса. 

Summary 
The socially–educate environment of complex contains  the inexhaustible potential  

for the socialization of the children’s personality. The authors of this article examines the 
features of the educational institution of complex, allowing to promote efficiency of this 
process. 
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УДК 373.2.02 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 
СПАДЩИНІ К.Д.УШИНСЬКОГО 

У статті висвітлені педагогічні ідей К.Д.Ушинського, його погляди на 
моральне виховання підростаючого покоління і ті чинники, які цьому сприяють.  

Ключові слова: моральне виховання, моральність, моральна людина. 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови української держави в 

суспільстві певною мірою відбулося знецінення моральних цінностей. Відтак, 
завдання формування моральних якостей дітей, починаючи з дошкільного віку, має 
велике соціальне значення, з огляду на процес демократизації нашого суспільства, 
зростання вимог до моральної вихованості підростаючого покоління. Зазначена 
проблема постійно перебувала в центрі уваги видатного вченого ХІХ століття – 
К.Д.Ушинського. Незважаючи на те, що науковці неодноразово зверталися до 
спадщини педагога, проте його педагогічні ідеї щодо виховання дітей залишаються 
актуальними до цього часу. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема морального виховання завжди була 
предметом уваги педагогів, психологів, учителів–практиків (І.Д.Бех, 
М.І.Боршиєвський, О.С.Богданова, А.М.Богуш, О.В.Матвієнко, О.В.Сухомлинська та 
ін.), які у своїх дослідженнях завжди зверталися до педагогічних ідей 
К.Д.Ушинського. Педагогічні твори видатного вченого складають золотий фонд 
знань про навчання та виховання молодого покоління.  Його педагогічні ідеї 
розвивали П.Грабовський, Л.Українка, І.Франко, М.Коцюбинський. Основні 
напрямки його життєдіяльності та педагогічної спадщини досліджувалися такими 
провідними вченими, як: А.Д.Боднар, В.І.Войтко, М.К.Гончаров, М.С.Гриценко, 
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О.Т.Губко, Н.П.Калениченко, І.П.Копачов,  Д.О.Лордкіпанідзе, А.С.Макаренко, 
Б.Н.Мітюров, М.Л.Рибакова, В.О.Сухомлинський, Є.І.Сявавко, Н.Д.Харченко та ін. 
Проте, в змінених умовах сьогодення, у зв’язку з демократизацією та гуманізацією 
навчального процесу, його погляди на виховання в цілому й моральне зокрема 
залишаються актуальними. 

Метою статті є висвітлення педагогічних ідей К.Д.Ушинського, його поглядів 
на моральне виховання підростаючого покоління і ті чинники, які цьому сприяють.  

Виклад основного матеріалу. Мета виховної системи, зауважував 
К.Д.Ушинський,  повинна полягати у вихованні людини розумної, моральної, 
гуманної. Досягти цього можливо лише тоді, коли правила й норми моральності 
будуть осмислюватися й усвідомлюватися самою дитиною. 

Для того, щоб правильно виховати людину, вихователь повинен знати основні 
закони людської природи і вміти застосовувати їх у кожному конкретному випадку. 
Кожний педагог, акцентував К.Д.Ушинський, повинен будувати виховно–освітню 
роботу з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей, систематично 
вивчати дитину у процесі виховання. Так, у своїй праці «Людина як предмет 
виховання» він зазначав: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відносинах, 
то вона повинна насамперед пізнати її також у всіх відносинах» [6, с.120].   

Тому, продовжував учений, «вихователь повинен прагнути пізнати людину 
такою, якою вона є в дійсності, з усіма її слабостями і в усій її величі, з усіма її 
буденними дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами. 
Вихователь повинен знати людину в сім’ї, в суспільстві, серед народу, серед людства й 
на самоті зі своєю совістю: у будь–якому віці, у будь–якому стані, в радощі і горі, у 
приниженні й у величі, в розквіті сил і недузі, серед необмежених надій і на смертному 
одрі, коли слово людської втіхи вже безсиле. Він повинен знати спонукальні причини 
найбрудніших і найвищих вчинків, історію зародження злочинних і великих думок, 
історію розвитку будь–якої пристрасті й будь–якого характеру» [8, с. 36]. 

К.Д.Ушинський піддавав критиці тогочасну систему виховання, метою якої було 
лише розвиток розуму, вважаючи, що «людина більш людяна в тому, як вона відчуває, 
ніж у тому, як вона думає. Відчування, а не думки складають зосередження психічного 
життя, і в їх утворенні повинен вбачати вихователь свою головну мету» [5, с. 473]. 

Одне з центральних місць у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського посідає 
питання про моральне виховання. Найважливішим у вихованні, зазначав він, є 
формування моральних рис, насамперед таких, як любов до своєї вітчизни, свого народу, 
скромність, працьовитість, прагнення до корисної діяльності.  «Жадоба грошей, невіра в 
добро, відсутність моральних правил, презирство до думки, любов до манівців, 
байдужість до громадського блага, поблажливість до порушення законів честі… ось 
вороги виховання, з якими воно покликане боротися» – наголошував педагог [2, с.56].  

Формуванню моральності він надавав навіть більшого значення, ніж навчанню: 
«…моральність не є обов’язковим наслідком ученості й розумового розвитку, ми ще 
переконані і в тому, що виховання, сімейне і суспільне, разом із впливом літератури, 
громадянського життя та інших суспільних сил, може мати сильний і вирішальний 
вплив на виховання моральної гідності в людини. Крім того, ми сміливо 
висловлюємо переконання, що моральний вплив становить головне завдання 
виховання, значно важливіше, ніж розвиток розуму взагалі, наповнення голови 
знаннями і роз’яснення кожному його особистих інтересів» [2, с.58].   

Висока моральність, на його думку, повинна формуватись як усвідомлена 
вільна поведінка: «Закони природи, за якими здійснюються всі природні явища, не 
можуть не виконуватися; закон же моральний, що наданий людині Богом і 
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виражений у священному писанні, виконується людиною вільно через любов до Бога 
і ближнього» [3, с. 44].  

М.Грищенко, досліджуючи педагогічну спадщину К.Д.Ушинського, зауважує, 
що ним було визначено найголовніші шляхи і методи морального виховання: 
виховуюче навчання, що є єдністю процесу навчання і виховання від початкової 
школи до вищої включно, переконання та роз’яснення, особистий приклад учителя і 
старших у школі та поза нею, заохочення і покарання, розумна організація праці, 
відпочинку і розваг у школі і дома, обмін думками між учнем і вихователем з 
моральних питань та ін. 

Видатний педагог зауважував, що виховні засоби впливу повинні визначатися двома 
факторами – вільною ініціативою діяльності дитини та середовищем за умови врахування 
вікових особливостей. Загалом виховну діяльність вихователя вчений розглядав у 
нерозривному зв’язку зі свободою, самостійністю й ініціативою дитини. Насилля не може 
бути вихованням, дитина повинна розуміти сама, що діяльність є її, що вона повинна бути 
цікавою для неї, виходити з її душі, а тому вона повинна бути вільною. 

Розглядаючи проблему формування характеру, вчений не заперечував впливу 
вроджених особливостей, однак наголошував на тому, що вирішальна роль 
відводиться процесу виховання, при цьому він підкреслював, що дитина повинна 
жити серцем, а цьому дуже часто перешкоджають дорослі. «Характери, перетворені 
на краще вихованням і життям, мають велике достоїнство відкриття нового джерела 
добра…» – зауважує К.Д.Ушинський і вимагає, щоб усі достоїнства людини – любов 
до Батьківщини, гуманність, працьовитість, скромність тощо становили єдину 
структуру людської особистості, щоб слово не розходилося з ділом. У цьому плані 
великого значення Костянтин Дмитрович надавав вихованню звички, акцентуючи на 
тому, що моральні звички не виникають одразу, їх не можна вивчити з підручника, 
вони утворюються поступово, часто непомітно: «Добра звичка є моральний капітал, 
покладений людиною у свою нервову систему; капітал цей росте невпинно і 
відсотками з нього користується людина ціле своє життя» [5]. 

В основу педагогічної системи К.Д.Ушинського покладено принцип народності, 
що передбачає формування громадянина, патріота, людини чесної, працелюбної, 
справедливої і щирої. Він уважав, що виховання, створене самим народом, на 
народних основах, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, 
побудованих на абстрактних або запозичених ідеях: «Виховання, якщо  воно не хоче 
бути безсилим, повинно бути народним, бо народ створив ту глибоку мову, без якої 
немислиме будь–яке виховання, саме з народних джерел оновлено всю вітчизняну 
літературу, через яку народ, починаючи піснею, прислів’ям, казкою і закінчуючи 
драмою і романом, висловлює свої переконання про те, якою повинна бути людина в 
його розумінні» [1, с.38–39]. 

У своїх статті «Про народність у громадському вихованні» вчений зауважує, що 
найголовнішими рисами народності є патріотизм, любов до своєї Вітчизни, віра в 
могутні творчі сили народу і демократичні устремління в боротьбі за поліпшення 
економічного, політичного і освітнього становища широких мас народу. Відтак, на його 
думку, виховання повинно враховувати багатовіковий досвід народу в цій галузі, його 
традицій і виходити з його потреб. «Звичайно, ми можемо запозичити багато корисних 
педагогічних винаходів у західних наших братів, що випередили нас в освіті. Але дух 
школи, її спрямованість, її мета повинні бути обдумані і створені нами самими, 
відповідно до історії нашого народу, ступеня його розвитку, його характеру» [5, с. 448]. 

Після тривалих спостережень за народним вихованням К.Д.Ушинський 
впевнився, що ніхто не здатний «змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм 
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народу». Вирішальна роль у вихованні належить фольклору, адже саме фольклор 
найповніше відбиває своєрідність кожного народу, зумовлену його історичним 
розвитком, соціальними умовами життя, географічними особливостями країни. Він 
показує, чим живе, до чого прагне народ. У фольклорі живе народне слово, значення 
якого у формуванні людини, так високо піднесене педагогом, виступає в 
найдовершенішому вигляді. Крім того, фольклорні жанри завжди мають елемент 
загальнолюдської культури. Ідеал людини, яким він постає з фольклору, позначений 
всіма кращими якостями душі народної: чесністю і працьовитістю, співчуттям і 
прихильністю до слабких та скривджених, глибоким патріотизмом і оптимізмом у 
найскрутніші хвилини життя, товариськістю і взаємодопомогою, широким 
прагненням до знань і краси [4, с.158–159]. 

Важливим фактором морального виховання К.Д.Ушинський вважав вивчення 
основ науки, що розкриває перед учнями закони природи і суспільства і певним чином 
впливає на розум і душу дитини. Відтак, створюючи підручники для початкової школи, 
він намагався добирати такий матеріал, який розвивав би в дітей мислення і виховував у 
них такі позитивні моральні якості, як любов до рідної природи і свого краю, до людей, 
які їх оточують, гуманність, доброту, працьовитість [4, с. 93]. 

Значну роль у вихованні К.Д.Ушинський відводив сім’ї, підкреслюючи при 
цьому, що саме правильне сімейне виховання може стати умовою різнобічного 
розвитку дитини. Адже саме в сім’ї діти вперше відчувають якість враження, 
здобувають перші знання, оволодівають певними вміннями, навичками тощо. «Люди 
народжуються, ростуть, отже, і виховуються, – зауважував педагог, – якщо не у 
школах, навмисно для того влаштованих, то все ж виховуються в тому життєвому 
середовищі, де вони живуть, і з якого вливаються в їхню душу найрізноманітніші 
впливи» [5, с. 432].   

Він акцентував на важливості доброзичливих взаємин між батьками й дітьми, 
дружби, любові, взаємної поваги між ними. Взірцем у моральному вихованні дітей він 
визначає батьків: «хто не знає, як сильно впливає на характер дитини приклад батьків», 
отже, вони повинні бути винятково тактовними, справедливими, щирими, чесними, 
витриманими, оскільки діти залюбки наслідують дорослих. Вплив дорослих на 
становлення особистості дитини має визначальний характер, причому чим менша дитина, 
тим більший на неї вплив батьків і вихователів.   Для того, щоб правильно виховати свою 
дитину, батьки повинні добре знати її, притаманні їй можливості й нахили.  

Одним із важливих завдань батьків є формування у дітей високих моральних 
якостей. Провідним засобом морального виховання в сім’ї є переконання, який 
учений називав «найвагомішим шляхом» людського виховання. «Найголовнішим 
шляхом людського виховання є переконання, – писав він, – а на переконання можна 
тільки впливати переконанням. Будь–яка програма викладання, будь–який метод 
викладання хоч би який він був прекрасний, не перейшовши в переконання 
вихователя, залишиться мертвою буквою, що не має ніякої сили в дійсності» [7, 
с. 41]. Натомість педагог застерігав батьків від зловживання цим методом, 
зауважуючи, що зайве моралізування, читання дітям нотацій зрештою набридають їм 
і можуть дати негативний результат. Нескінченні моральні проповіді продукують 
негідників, підкреслював К.Д.Ушинський. Нескінченні вмовляння також завдають 
шкоди дітям, отже їх потрібно використовувати дуже обережно. 

Виняткова роль у моральному вихованні в сім’ї, на думку К.Д.Ушинського, 
належить матері, оскільки характер дитини формується в перші роки її життя, 
перебуваючи під впливом своєї матері. «Упродовж перших шести років життя, – 
зазначає вчений, – формується моральне і тілесне здоров’я людини; протягом тих 
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самих шести років воно може бути сформовано неправильно. Як нерозсудливо не 
навчити жінку поводження з дітьми цього віку, якщо здебільшого душевне і 
моральне здоров’я всього людства перебуває в руках жінки? Важко вже потім 
лікарям і педагогам долати те, що посіяно в ці перші роки» [7, с. 194]. З огляду на це, 
він наголошує на необхідності рівності жінок в отриманні освіти. 

Могутній виховний вплив на формування моральних рис підростаючого 
покоління, підкреслював учений, здійснює рідна природа. Виходячи з власного 
досвіду, вчений зауважував: «Називайте мене варваром у педагогіці, але я виніс із 
вражень мого життя глибоке переконання, що прекрасний ландшафт має такий 
величезний виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися 
впливові педагога; день, проведений дитиною серед гаїв і нив, коли її голову 
опановує якийсь чарівний туман, в теплій волозі якого розкривається все її молоде 
серце для того, щоб безтурботно і несвідомо вбирати в себе думки й зародки думок, 
які струмком ллються з природи, що такий день вартий багатьох тижнів, проведених 
на шкільній лаві» [7, с. 50]. Відтак, вихователі і вчителі не повинні переобтяжувати 
дітей лише навчальними заняттями, відриваючи їх від спілкування з природою.  

Висновки. Звісно, в межах статті неможливо розглянути всі ідеї 
К.Д.Ушинського, адже він є фундатором вітчизняної педагогічної системи. Його 
думки, погляди, поради щодо навчання і виховання дітей, його твори для дітей і 
сьогодні не втратили свого значення. Багато вчителів–практиків, вихователів 
дошкільних навчальних закладів упроваджують у навчально–виховний процес його 
основні педагогічні ідеї щодо виховання дітей у різних аспектах.   

Відтак, перспективами подальшого дослідження є вивчення інших аспектів 
виховання (розумового, фізичного, естетичного, сімейного), які широко висвітлено в 
педагогічній спадщині видатного вітчизняного педагога.    
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НАСТУПНІСТЬ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ 
ГРУП У ПРОГРАМІ З ГРОМАДСЬКО–ПОЛІТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА 1934 РОКУ ВИДАННЯ 

У статті автор аналізує зміст програми «Суспільно–політичне виховання 
дошкільника» 1934 року видання з метою розкриття принципу наступності в 
роботі з дітьми різних вікових груп. З цією метою поданий порівнювальний аналіз 
змісту роботи по розділах  з дітьми кожної вікової групи, визначені методи роботи 
вихователя з дітьми. Автор посилається на ряд партійних документів, що 
передували доробку даної програми. 

Ключові слова: громадянсько–політичне виховання, пролетарська 
спрямованість, типи громадських дитячих організацій, «класова боротьба». 

Початок нового етапу в розвитку народної освіти в Україні 
знаменували постанова XVI з'їзду ВКП(б) про введення загального 
обов'язкового навчання (червень 1930 р.), рішення ІІ–ї Всеукраїнської парт–наради 
про встановлення єдиної системи народної освіти в Союзі РСР, постанови ЦК 
ВКП(б) від 5 вересня 1931 р. „Про початкову і середню школу" та від 25 серпня 
1931 р. „Про програми, навчальні плани і режим у початкових і середніх 
школах" і т. ін. У цих постановах підкреслювалось значення диференційованого 
підходу до різних типів навчальних закладів, про поліпшення дисципліни в 
органах освіти й навчальних закладах, кваліфіковану критику різних 
методологічних викривлень у змісті й методах навчання. Крім того, у постанові ЦК 
ВКП(б) від 5.09.1931р. зверталась увага на виховання в дітей пролетарської 
спрямованості, оскільки саме в цей період велась активна боротьба з класовими 
відмінностями й експлуатацією, остаточна ліквідація капіталістичних елементів, 
розподіл пережитків капіталізму в економіці й свідомості людей, перетворення 
всього трудящого населення держави у свідомих та активних будівників 
безкласового суспільства – про це йшлося на XVII партійній конференції , 
яка накреслювала генеральний план 2–ї п'ятирічки. Зазначені постанови 
стосувалися роботи й дошкільних установ [1, с.401; 5, с. 237]. 

У постанові від 25 серпня 1932 р. „Про навчальні програми і режим початкової і 
середньої школи" ЦК ВКП(б) відзначалося, що за останній рік у зв'язку з 
переходом до систематичного засвоєння знань на основі нових навчальних 
планів, програм і розкладу занять, робота навчальних установ поліпшилася. 
Водночас у програмах 1932 року було виявлено низку недоліків. Головні з 
них: переобтяженість навчальним матеріалом, недостатній зв'язок між 
окремими предметами, методиками. У цьому зв'язку у 1933 р. розпочалася робота 
над доопрацюванням чинних тоді програм, тобто відзначалася відсутність 
наступності у змісті програм, оскільки вони були недостатньо науково 
обґрунтовані, спостерігалася недосконалість методів навчання, відсутність 
ускладнення поступового навчального матеріалу. Перед освітянами дошкільної 
справи одним із стрижневих завдань було громадсько–політичне виховання дітей 
дошкільного віку в кожній віковій групі. Після всіх критичних зауважень у 1934 р. 
була опублікована доопрацьована програма „Громадсько–політичне виховання 
дошкільника" [2, с.276;3,с. 51 ]. 
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Метою статті є розкриття принципу наступності виховання дітей у програмі 

1934 року „Громадсько–політичне виховання дошкільника". Означена програма 
була розрахована на роботу з дітьми молодшого, середнього і старшого 
дошкільного віку і складалася з двох розділів: „Ознайомлення з колективним 
життям і працею дитячого садка" та „Громадсько–політичне і виробниче життя 
країни". У змісті програми було подано знання, які треба було засвоїти дітям 
кожної вікової групи, та методичні рекомендації вихователю щодо пояснення цих 
знань дітям. Другий розділ програми „Громадсько–політичне і виробниче життя 
країни" складався з підрозділів, що вирізнялися в кожній віковій групі за обсягом 
і змістом, який поступово ускладнювався. Подаємо структуру програми в таблиці 
(див. табл.1). 

Таблиця 1. 

Структура програми  
«Громадянсько–політичне виховання дошкільника» (1934 р.) 

Вікові групи дитячого садка 
Розділи і підрозділи програми Молодша 

група 
Середня 
група 

Старша 
група 

Розділ 1. Ознайомлення з колективним 
життям та працею в дитячому садку  
Розділ 1. Колективне життя та праця в  
дитсадку 
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– 
 
+ 

 
– 
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Розділ 2. Громадянсько–політичне і 
виробниче життя 
- виробництво 
- колгосп 
- перші уявлення про класову 
боротьбу 
- уявлення про класову боротьбу 
- елементарні уявлення про класову 
 боротьбу 
- Червона Армія 
- культурно–побутові установи 
- культурно–освітні й побутові установи 
- життя робітників до революції 
- революційне свято Жовтня 
- Ленінські дні 
- життя робітників за кордоном 
- соцзмагання 
- п’ятирічка 
- Ленін – проводир пролетаріату 
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1) Примітка:  
позначення «+» – наявність розділів, підрозділів «–» – їх відсутність. 
 
Як видно з таблиці, матеріал з першого розділу дублюється в усіх вікових 

групах. Щодо другого розділу, то тільки шість змістових ліній із дев'яти, 
пропонуються дітям старшої групи, а саме: виробництво, колгосп, уявлення про 
класову боротьбу, Червона Армія, культурно–освітні й побутові установи, життя 
робітників закордоном. Зауважимо, що змістові лінії: «Життя робітників до 
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революції», «Революційне свято Жовтня», «Ленінські дні» – чомусь передбачено 
тільки для дітей середньої групи, а змістові лінії «Соцзмагання», «П'ятирічка», 
«Ленін – проводир пролетаріату» – для дітей старшої вікової групи дитячого садка. 
Якщо б у цій програмі не вказувалося, для кого цей матеріал пропонується, можна 
було б сприйняти, що це теми для політінформації дорослих, настільки вони були 
заполітизованими. 

Які ж завдання ставилися перед педагогами дошкільної установи щодо 
громадсько–політичного виховання дітей? Всі вони були спрямовані насамперед на 
політичне виховання дитини. Серед завдань читаємо: 

– дитяча установа повинна сприяти „розумінню дитиною основних понять 
класової свідомості, відданості комуністичній партії і радянській владі, її 
проводирям"; 

- виховати „інтернаціональне почуття, дати правильні, хоча й первинні, 
настанови і свідомість у класовій боротьбі", а далі зазначалось, що робити це 
потрібно в „можливій і доступній дітям кожної вікової групи формі"; 

- дати „початкові матеріалістичні антирелігійні настанови та закласти 
елементи бойового безвірництва"; 

- формувати „класові чіткі поняття (уявлення) про соціальне будівництво та 
громадсько–політичне життя  робітника і  колгоспника; закласти комуністичну 
спрямованість у поведінку дитини"; 

- виховувати колективістичні навички життя і праці, інтерес і потребу у 
праці [4, с.81]; 

Як бачимо, програма мала атеїстичну, антирелігійну і політичну спрямованість. 
Уже з дошкільного віку дитину готували до класової боротьби, виховували „класову 
свідомість", „бойове безвірництво". 

У документі зазначалося, що педагогам необхідно чітко організовувати увесь 
навчально–виховний процес та організацію життя дітей в дошкільному закладі в 
цілому, враховуючи як завдання, так особливості і можливості кожної дитини. 
Вихователів закликали враховувати такі особливості дитини–дошкільника, які б мали 
безпосереднє відношення до політично–виховної роботи. А саме: 

- постійну рухливість, активну самостійну діяльність (трудова, ігрова), 
змістом якої виступають приклади життя дорослих (оточення); 

- надзвичайну  емоційність  сприйняття довкілля,  що  при  повторенні 
надовго залишається у дитячій свідомості; формувати мислення, первинну 
свідомість, певні форми поведінки (стосунки з дорослими, дітьми). 

Вихователя застерігали, оскільки дитині властиве конкретне мислення, то більш 
зрозумілими будуть для неї яскраві наочні явища з довкілля. Обмеженість розуміння 
дитиною довкілля, наголошувалося в завданнях, вимагає довготривалої роботи з 
поступовим ускладненням форм і методів, щоб „закріпити класову свідомість у 
дитини, перевиховувати її наявні хибні настанови" [4, с.81]. 

У процесі аналізу змісту програми «Громадсько–політичне виховання 
дошкільника» 1934 року видання нами було виокремлено такі змістові лінії: 

-  антирелігійне виховання; 
-  інтернаціональне виховання; 
-  трудове виховання; 
-  патріотичне виховання; 
-  ідейно–політичне виховання. 
У відповідності до визначених навчально–виховних завдань програми для 

роботи з дітьми з громадсько–політичного виховання було розроблено відповідні 
методичні рекомендації, які носили характер „правил” чи „гасел”. Наприклад: 



Духовний розвиток і моральне виховання особистості 
 

144
- „не перетворювати життя і працю дошкільної установи на шкільні форми 

навчальних занять"; 
- не зводити всю політично–виховну роботу до “словесності”, набуття дітьми 

лише словесних понять, які не дадуть дітям правильного розуміння і настанов; 
- дитяча установа повинна вміло пов'язувати план виховної роботи із 

соцбудівництвом на основі зрозумілих дітям яскравих фактів довкілля, героїчних 
прикладів соціальної праці, революційного життя робітників та колгоспників, 
пролетарського суспільства в цілому; 

- громадсько–політичну спрямованість сучасного життя пов'язувати з 
громадсько–корисною працею дітей у зрозумілих і цікавих дітям формах; 

- створювати всі умови для самостійної діяльності дітей на основі прикладів 
навколишнього життя суспільства, закріплюючи таким чином усвідомлені знання, що 
були вже засвоєні [4, с.82]. 

Зауважимо, що вже в першому завданні можна побачити зародки наступності 
між дошкільною установою і першим класом школи, тобто вихователі не повинні 
були застосовувати шкільні форми навчання, а віднайти специфічні для 
дошкільників, хоча важко собі уявити сьогодні, яким чином діти могли засвоїти такі 
поняття, які не всім дорослим доступні. 

Відтепер спробуємо прослідкувати наступність змістових ліній у межах вікових 
груп. Виокремимо тільки деякі з них: колективістська спрямованість праці, тобто 
трудове виховання, виховання дітей в колективі. 

Якщо в молодшій групі знання і навички дітей обмежувалися тільки тим, що 
діти повинні знати, що існує „колектив дітей", уміти працювати та грати в колективі 
(колективне користування знаряддям, приладами, іграшками), використовуючи такі 
форми, як чергування, самообслуговування, праця дітей в установі. Для більшої 
чіткості в роботі дітей уже молодших дошкільників рекомендувалося розподіляти „на 
бригади”, які в режимні моменти, під час навчально–виховної роботи допомагали 
дітям організовуватися, тобто створювалися „помічники" вихователя, які слідкували 
за дисципліною у групі. Зауважимо, що автори методичних рекомендацій давали 
можливість малятам спочатку адаптуватись до нових умов життя, і розпочинати 
означену роботу тільки з другого кварталу. У середній групі пропонувалася робота у 
природі, продовжувалася робота у бригадах. Діти повинні були знати, що в колективі 
„потрібна трудова дисципліна", за допомогою вихователя вчилися „планувати" 
завдання, виконувати правила розпорядку своєї групи і дитячого садка. У старшій 
групі з'являлися нові більш складні форми роботи з дітьми, як–от: соцзмагання між 
бригадами, виконання громадських замовлень виробництва (гасла, плакати), 
звітування бригад за виконану роботу на групових зборах; навіть за допомогою 
вихователя діти самі складали „план одноденної роботи", за виконання якого так 
само щодня звітували. Зауважимо, що старших дошкільників залучали, навіть, до 
роботи з їхніми батьками (організація оздоровчих заходів, обладнання робітничих 
кімнат) і піонерськими організаціями школи. 

Як бачимо, виховання „колективіста–організатора" було одним із 
найважливіших завдань комуністичного виховання, саме тому завдання розділу 
програми «Ознайомлення з колективним життям і працею дитячого садка» 
реалізувалися у всіх вікових групах, починаючи з молодшої, Зауважимо, що цей 
розділ був занадто заідеологізованим, перевантаженим, діти не розуміли, що від них 
вимагалось. Читаємо: виховати «колективістичну спрямованість необхідно було для 
знищення впливу дрібного власника, залишків минулого експлуататорського ладу, з 
меток забезпечення нових форм соціальної праці, об'єднання працюючих навколо 
комуністичної партії для організації праці» [4, с. 84]. 
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Зміст другого розділу програми «Громадсько–політичне життя країни» повинен 

був підвести дитину до розуміння «соцбудівництва та основних моментів класової 
боротьби». Так, щоб діти зрозуміли характер праці молодших дошкільників 
знайомили з тим, що робітники на фабриках заводах працюють колективно, селяни–
колгоспники на селі працюють спільно. Під час екскурсії до піонерського клубу чи 
піонерського кутка дітей знайомили з діяльністю піонерів. Дітям середньої групи 
давали знання про те, що робітники працюють бригадами. Знання, отримані в 
молодшій групі, доповнювались і конкретизувались у процесі спостережень на 
виробництвах за нескладними процесами праці людей і машин. Вводилося поняття 
«ударні бригади», а в старшій групі дітям розповідали про „колективне користування 
машинами, знанням того, що машинно–тракторні станції", що колгоспи 
обслуговують різними сільськогосподарськими машинами (трактор, комбайн). 
Вводилося поняття „соцзмагання", суть якого полягала в тому, що робітники 
зобов'язувалися краще працювати, „не робити браку, прогулів", виконувати завдання 
раніше зазначеного терміну [4, с.84]. 

Простежимо, як відбувалось ускладнення у роботі з дітьми з напряму 
«Соцбудівництво» між віковими групами дитячого садка. А саме: дітям молодшої 
групи у процесі екскурсій на завод (10–15 хвилин), бесід, шляхом ілюстративного 
матеріалу, через емоційне сприймання розповідали про соцбудівництво (формували 
уявлення про зовнішній вигляд виробництва); знайомили з поняттями «ударник», 
«прогульник», пояснювали, що селяни і колгоспники працюють для покращання 
життя всіх трудящих та їхніх дітей. 

Як ускладнення, у середній групі вводились поняття «бригада», «ударна 
бригада». Дітям пояснювали, що ударники і ударні бригади викривають прогульників 
і борються з ними. У процесі екскурсій (які вже збільшувались до 20–25 хвилин) 
закріплювали знання про працю робітників на заводах і фабриках. Дітей старшої 
групи знайомили з поняттям «п'ятирічка». їм пояснювали, що за п'ятирічку 
побудовано багато шкіл, дитячих садків, ясел. Піонери допомагають комуністам і 
комсомольцям будувати п'ятирічку. У процесі екскурсій (3 на рік) знайомили дітей з 
машинами, які працюють на виробництві. У дитячих садках рекомендувалося 
проводити спільні з робітниками свята, робити дописи до стіннівок. У словник дітей 
вводилися поняття «розподіл праці», «управління» (директор), «робочі наради», 
давалися відомості про робочі кооперативи, клуби для дорослих. Вихователям 
пропонували знайомити дітей з тим, що дорослі складають план на 5 років, завдяки 
якому „розраховується кількість грошей, необхідних для придбання машин та їх 
виготовлення, а також планується будівництво заводів"[4, с.85]. 

Розглянемо відтепер, яким чином знайомили дітей із стрижневим поняттям 
програми, а саме „класова боротьба". У молодшій групі дитячого садка у дітей 
виховувалось негативне ставлення до класово ворожих елементів; давалися знання 
про те, що буржуї, куркулі, попи – вороги робітників і трудящих селян. Дітям 
пояснювали, що раніше у країні панували буржуї і поміщики, а Жовтень – це свято 
перемоги, свято робітників. Усі піонери і жовтенята готуються до боротьби з 
ворогами робітників. У молодшій групі проводилась і антирелігійна робота з дітьми: 
постійні бесіди про те, що бога немає, роз'яснювальні роботи і з батьками своїх 
вихованців. Наголошувалось на виключній ролі Червоної Армії у боротьбі з 
ворогами народу. Великого значення у громадсько–політичному вихованні дітей 
молодшої групи набували також яскраво та емоційно оформлені свята, 
спостереження дітей за демонстрацією дорослих.  

У середній групі зміст і форми роботи ускладнювали: їм пояснювали, що попи – 
вороги працюючих, вони вигадали бога і є спільниками буржуїв і куркулів. Дітей 
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застерігали, що не можна святкувати релігійні свята, ходити до церкви. Поширюючи 
знання дітей про Червону Армію, їх знайомили з Ворошиловим як проводирем Червоної 
Армії. У груповій кімнаті діти організовували куточок Червоної Армії. Щодо дітей 
старшої групи, то, на перший погляд, їх уже готували до активної класової боротьби: їх 
закликали „активно боротися" проти шкідників, ворогів пролетаріату, які заважають 
виконувати п'ятирічки, будувати нове життя, шкодять на заводах і копальнях, вбивають 
колгоспників, підпалюють колгоспи, псують машини, відмовляють селян від 
соцзмагання і ударництва. Водночас дітям давались уявлення про важливу роль знань, за 
допомогою яких створюється і використовується сучасна техніка, знайомили з тим, як 
можна використовувати силу природи на користь людини.  

Старші дошкільники повинні були знати про те, що СРСР – країна Рад, трудящі 
радянської країни обирають ради (є міські і сільські ради). Отже, від групи до групи 
поступово ускладнювались знання про довкілля, у процесі трудової діяльності та ігор 
дітей знайомили із виробництвом, колгоспами, формували в них трудові вміння, 
вміння діяти в колективі; виховувалося почуття патріотизму, солідарності з народами 
інших національностей [4, с.85]. 

Прослідкуємо, які ж форми роботи пропонувалося проводити з дітьми в різних 
вікових групах (див. табл. 2). 

Таблиця 2. 

Форми організації громадсько–політичного виховання у програмі 1934 р. 
Вікові групи 

Види форм Мол. 
гр. 

Сер. 
гр. 

Стар. 
гр. 

- зв’язок із дитячими садками інших республік 
- праця дітей в установі 
- виконання громадських замовлень виробництва 
- самообслуговування 
- ігри дітей, організовані педагогом 
- бесіди, розмови про піонерів, червоноармійців, 

винахідників, червоних партизанів у дні революційних свят 
- підготовка і проведення революційних свят 
- слухання літературного матеріалу (читання дитячих 

журналів, піонерських газет, біографії проводирів) 
- вивчення віршів про працю, виробництво, роботу 

піонерів, комсомолу, робітників і колгоспників 
- вивчення революційних пісень 
- екскурсії на виробництво, у культ.–побутові 

установи 
- визначення обов’язків групи, кожного її члену 
- бригадна форма роботи 
- соцзмагання 
- робота піонерських організацій зі старшими 

дошкільниками (бесіди, спільні свята) 
- участь і допомога дітей з піонерами в організації 

нових дитячих установ, дитячих вечірніх кімнат при клубі, 
житлокоопі (іграшки, альбоми, лозунги і т.ін.) 

- робота у природі 
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Таблиця засвідчує, що важко визначити, за яким принципом уводились означені 

форми роботи. Більшість запропонованих форм роботи були задіяні в усіх вікових 
групах. Так, у молодшій і середній групах відсутні були такі форми, як зв'язок із 
дитячими садками інших республік; виконання громадських замовлень виробництва; 
визначення обов'язків групи, кожного її члена; соцзмагання; участь і допомога дітей з 
піонерами в організації нових дитячих установ, дитячих вечірніх кімнат при клубі, 
житлокоопі (іграшки, альбоми, лозунги і т. ін.). 

Та все ж спробуємо визначити певні лінії наступності у змістовому аспекті 
визначених форм роботи. Так, у молодшій групі з дітьми вивчали вірші про піонерів; 
у середній – піонери проводили з дошкільниками бесіди, спільні свята; у старшій 
групі вся попередня робота доповнювалась участю і допомогою дітей дитячого садка 
разом із піонерами в організації нових дитячих установ (у підшефному селі, дитячі 
вечірні кімнати при клубі тощо). Крім того, наступність можна простежити і в межах 
однієї форми роботи з дітьми, як–от бригадна. Так, після першого кварталу 
навчального року дітей молодшої групи об'єднують в бригади з метою допомогти їм 
швидше організуватись. У середній групі бригадна форма роботи передбачала 
самообслуговування дітей в колективі; у старшій – соцзмагання між бригадами, 
планування роботи. 

Відзначимо, що програма „Громадсько–політичне виховання дошкільника" 
була першою ластівкою, першою спробою молодої держави організувати суспільне 
виховання дітей, залучити їх до політичного життя країни. Водночас це була і 
остання програма з такими змістовими лініями, оскільки в усіх наступних програмах 
був відсутній, навіть, розділ „Громадсько–політичне виховання дошкільника". 
Практика засвідчила недієвість змістового начинення цієї програми, переобтяженість 
її недоступними для дітей знаннями. 

Резюме 
В статье автор анализирует содержание программы «Общественно–

политическое воспитание дошкольника» 1934 года издания с целью раскрыть 
принцип преемственности в работе с детьми разных возрастных групп. С этой целью 
дается сравнительный анализ содержания работы по разделам с детьми каждой 
возрастной группы, определяются методы работы воспитателя с детьми. Автор 
ссылается на ряд партийных документов, предшествовавших доработке данной 
программы. 

Summary 
In the article the author analyses the contents of the programme "Social–political 

preschool upbringing" edited in 1934 with the aim to discover the principle of continuality 
in the work with children of different age groups. Witt this purpose the comparative 
analysis of work from different paragraphs witl children of each age group is given, 
methods of teacher's work with children an determined. The author mentions a number of 
party's documents, preceding the final edition of this programme. 
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НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті подано результати експериментального вивчення проблеми 
формування виразності мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Запропонована авторами методична система побудована на основі принципів 
наступності, послідовності, комунікативної спрямованості у вирішенні завдань 
мовленнєвого розвитку дітей.  

Ключові слова: мовленнєва компетентність, виразність мовлення, інтонація, 
дикція, техніка мовлення. 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку національної системи 
освіти ґрунтуються на узгодженні завдань формування компетентності дітей у 
різноманітних видах діяльності (мовленнєва, художня, музична та ін.) на 
дошкільному та молодшому шкільному етапах. У зв’язку з цим особливої 
актуальності набуває наступність у роботі дошкільних навчальних закладів та 
молодших класів загальноосвітньої школи.  

Мовленнєва компетентність дітей визнана однією з провідних базових 
характеристик особистості, що формується в процесі її розвитку (А.М.Богуш, 
М.С.Вашуленко, О.Л.Кононко, Л.А.Парамонова). Означений феномен включає в себе 
вміння адекватно й доречно практично послуговуватися мовленням у конкретних 
ситуаціях спілкування, використовуючи для цього як мовні (інтонація), так і немовні 
(міміка, пантоміміка) засоби виразності мовлення [2].  

Формування виразності мовлення – проблема досить складна та різнобічна. 
Окремі її аспекти досліджувалися вченими різноманітних галузей науки. Важливим 
для нас є функціональний підхід, що визначає мислення дитини спочатку як засіб 
встановлення контактів (спілкування), як засіб пізнання світу, а в 3 – 6 років – для 
організації сумісної діяльності, що незмінно вимагає і емоційно–оцінного ставлення, 
увиразнення мислення. Початкова школа покликана розвивати всі функції мовлення. 
Але особливо важливою постає функція передачі інформації, що неможливо без 
самовираження, впливу. Саме тому актуальним є закладені до програми початкової 
школи засоби емоційно–оцінного ставлення до творів. Хоча це не виключає 
необхідності створення умов для учіння і навичок виразності мовлення.  

Аналіз досліджень свідчить, що питання методики формування виразності 
мовлення в дошкільників і молодших школярів розглядалися в працях багатьох 
дослідників (С.С. Бухвостова, Н.С.Карпинська, Г.І.Полозова, О.С.Ушакова, 
Є.О.Фльоріна, Л.С.Фурміна, О.І.Шпунтов та ін.), в передовому досвіді педагогів–
практиків (М.І.Буркіна, Л.В.Йоффе, О.М.Пузанкова та ін.). Ґрунтовно вивчалися 
різноманітні аспекти виразності мовлення: окремі компоненти інтонації (темп, тембр 
та ін.), дикція, голосові вміння, мовленнєве дихання тощо як елементи техніки 
мовлення (М.М.Алексєєва, О.І.Максаков та ін.), поетичний слух (С.І.Жупанин, 
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О.С.Ушакова та ін.). Разом з цим не були визначені показники та критерії виразності 
мовлення, не розроблені технології навчання, що включають мовні й немовні 
компоненти виразності мовлення дітей.  

Відомо, що у дошкільному навчальному закладі формуються основи виразності 
мовлення дітей. Комплекс роботи з формування технічно досконалого мовлення і 
його інтонаційної виразності є підготовчим етапом, на якому створюється необхідна 
база для подальшого вдосконалення навичок виразності мовлення і читання у школі. 
У цьому зв'язку С.Ф.Іванова вказує на необхідність встановлення поетапних вимог до 
формування виразності мовлення дітей від дошкільного закладу до навчання у школі, 
розробки єдиної програми з розвитку мовлення і такого її розділу як «Виразність» з 
урахуванням принципу наступності навчання та спираючись на дослідження 
психологів, які дійшли висновку що найбільш успішного розвитку мовлення дитини 
набуває до 10 років [1]. 

У методиці розвитку мовлення дітей, які навчаються в початкових класах, 
досліджувана нами проблема частково вирішувалася під час вивчення фонетики, 
граматики (засвоєння орфоепічних норм, правильної звуковимови і ін.). Методисти 
(Г.П.Коваль, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, М.І.Пентилюк та ін.) позв'язують 
формування виразності мовлення учнів з засвоєнням ними навичок виразного 
читання [4,5].  

У розпочатому дослідженні використовувалися окремі елементи формування 
виразності усного звучного мовлення, запропоновані Т.О.Ладиженською. Важливим 
для нашого дослідження вважаємо зауваження про значний збіг засобів виразності у 
«говоримо» і звучному мовленні, що має місце у виразному або художньому читанні 
і розповіданні. Автором виділені дві групи засобів виразності усного звучного 
мовлення: інтонаційно–звукові – основний тон висловлювання, логічний наголос, 
паузи, ступінь голосності і немовні – погляд, міміка, жести. Особливий інтерес для 
нас мають висновки Т.О.Ладиженської, до яких вона дійшла в результаті аналізу 
зазначених засобів. На її думку «інтонація» – поняття складне і багатогранне. Тому 
вона вважає недоцільним виділяти її серед зазначених засобів і ставити в один ряд з 
переліком приналежні інтонації структурних компонентів (просодем), якими є 
перераховані засоби виразності. 

Т.О.Ладиженська заперечує проти диференціювання в усному мовленні 
логічних і психологічних пауз, що виконують однакову функцію. Основний тон 
висловлення, на її думку, є засобом емоційно–змістової виразності, що слугує 
передачі змісту висловлення, ставлення того, хто говорить до предмета мовлення. У 
його створенні головну роль відіграє тембр голосу. Тонів у мовленні може бути 
стільки, скільки різних емоцій, відносин, станів того, хто говорить. Він підкреслює 
ставлення автора мовлення до того, про що він говорить. На думку 
Т.О.Ладиженської, основний шлях оволодіння школярами засобами виразності – 
спеціальне навчання умінням та навичкам застосування їх у мовленні. Спочатку – у 
конкретній ситуації роботи над темою і думкою висловлення, а потім – розвиток цих 
умінь у зв'язку з навчанням різним композиційним формам висловлень [4]. 

Серед методичних прийомів роботи над формуванням навичок усного 
мовлення, в тому числі над його виразністю, методисти підкреслюють роль зразка 
мовлення вчителя, який засвоюється дітьми шляхом наслідування (Г.П.Коваль, 
Т.О.Ладиженська). Варто врахувати, що надмірне використання зразка може зіграти 
у навчанні негативну роль, зменшуючи самостійність мислення і мовлення дітей 
(Т.О.Ладиженська). Наслідування дітьми зразка мовлення вчителя має бути 
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засноване на глибокому його розумінні, що досягається шляхом аналізу змісту і 
засобів (Г.П.Коваль). 

У системі навчання дітей виразності мовлення дослідники надають перевагу такому 
методичному прийому, як «мовленнєва ситуація». Зміст її використання полягає у 
спонуканні учнів до конкретного висловлення, близькому до того, яке існує в дійсності. 
Виділено такі різновиди мовленнєвих ситуацій: природні і штучні, наочні і уявні. 

Дослідником О.І. Шпунтовим представлена система роботи над засобами 
виразності усного мовлення, запропонована ним для роботи учнями  

 шкіл протягом перших трьох років навчання на уроках російської мови. 
Розроблена автором серія завдань розширює і поглиблює знання дітей про 
інтонаційні і немовні засоби виразності мовлення, про функції, які виконуються ними 
в процесі спілкування. Комунікативна спрямованість навчання, що здійснюється 
через застосування означених ситуацій, комунікативних завдань, різних видів 
наочності дозволяє, на думку О.І.Шпунтова, удосконалювати уміння дітей 
комплексно використовувати засоби виразності у власному усному мовленні, у 
процесі переказу літературних творів, у виразному читанні віршів [6]. 

В.І.Бадер, досліджуючи розвиток зв’язного мовлення молодших школярів, 
встановлює таку послідовність роботи над інтонаційними вміннями:  

1. спостереження за інтонаційно правильним читанням учителя; 
2. прослуховування того самого матеріалу, прочитаного учнями; 
3. виправлення неправильної інтонації у чужому мовленні; 
4. вправляння в інтонаційно правильному читанні аналогічних прикладів, 

запропонованих учителем або учнями [1]. 
Аналіз сучасних досліджень, роботи педагогів–практиків з формування 

виразності мовлення дошкільників і молодших школярів показав, що основою, 
провідним принципом, на якому будується добір методичних засобів навчання 
виступає їх комунікативна спрямованість. По–перше, основним засобом навчання є 
спеціальна система навчальних ситуацій спілкування, ситуативних (комунікативних) 
вправ, головна особливість яких полягає в тому, що в них моделюються мовленнєві 
ситуації, що спонукують дітей до висловлення, викликаючи потребу в спілкуванні. 
По–друге, формування умінь і навичок мовленнєвого спілкування, повноцінність 
якого неможлива без використання засобів виразності (мовних і немовних) є 
важливою складової комунікативної ланки мовної компетенції, яка в свою чергу, 
визнана однією з провідних базових характеристик особистості. Робота над 
розвитком зазначених характеристик являє собою головну мету виховного процесу в 
дошкільному дитинстві, формуючу неповторну індивідуальність людини 
(А.М.Богуш, Л. О.Парамонова). 

Нерозробленість означених аспектів проблеми в теорії та практиці дошкільного 
виховання зумовили напрямок власного наукового пошуку, описання деяких 
результатів якого є метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого–педагогічної літератури довів, 
що у старшому дошкільному віці необхідно розпочинати цілеспрямовану роботу з 
навчання дітей виразності мовлення. Проведення такої роботи постає умовою 
формування означеної якості культурного мовлення учнів загальноосвітніх шкіл. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей у дошкільних закладах та 
молодших класах школи.   

Предмет дослідження – процес навчання виразності мовлення дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку.  
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Мета дослідження – розробити та апробувати методику навчання виразності 
мовлення дітей.  

Гіпотеза дослідження – формування виразності мовлення у дітей буде 
ефективним, якщо забезпечити поетапне засвоєння взаємопов’язаних мовних 
(інтонація) та немовних (мімика, пантоміміка) засобів виразності: інформаційно – 
експресивний, діяльнісний та комунікативний; опору на мовленнєву компетенцію та 
ампліфікацію емоційного досвіду дітей у відтворенні базисних емоцій (радість, 
смуток, здивування, гнів, страх); коммунікативно – ситуативний підхід до навчання  
дітей виразності мовлення.  

Експериментальна робота щодо навчання дітей виразності мовлення 
здійснювалася поетапно. На констатуючому етапі вивчався початковий рівень 
уявлень дітей старшого дошкільного віку щодо інтонаційних і немовних засобів 
виразності мовлення та вміння використовувати їх задля передачі емоцій в 
діалогічному й монологічному мовленні. Було вивчено такі засоби виразності 
мовлення: інтонаційні (тембр, темп, гучність) та немовні (міміка, пантоміміка: жести, 
пози тощо) в ситуаціях відображення основних (базисних) емоцій: радість, смуток, 
здивування, гнів, страх тощо. 

Аналіз теоретичного та експериментального матеріалу дозволив визначити  
показники виразності мовлення: інтонаційні (тембр, темп, гучність); немовні (міміка, 
пантоміміка). На основі проведеного дослідження виділено критерії виразності 
мовлення дошкільників: 1) наявність у дітей уявлень щодо інтонаційних засобів 
виразності мовлення; 2) наявність уявлень щодо немовних засобів виразності 
мовлення; 3) вміння дітей використовувати інтонаційні засоби виразності в 
діалогічному мовленні; 4) вміння дітей використовувати немовні засоби виразності в 
діалогічному мовленні; 5) вміння використовувати інтонаційні засоби виразності в 
монологічному мовленні; 6) вміння використовувати немовні засоби виразності в 
монологічному мовленні.  

Основну ланку, що поєднувала етапи експериментального навчання дітей, 
становила робота щодо розширення уявлень дітей про інтонаційні та немовні засоби 
виразності мовлення, а надалі засвоєння ними окреслених засобів через репродукцію 
(повторення, уточнення) шляхом наслідування виразності мовлення вихователя та 
творче їх застосування в емоційно забарвленій діяльності. Заключним етапом роботи 
стало використання дітьми одержаних знань, умінь та набутих навичок у процесі 
спілкування з дорослими та однолітками. Саме тому навчання дітей здійснювалося в 
три етапи: перший – інформаційно–експресивний; другий – діяльнісний, що 
поєднував репродуктивний і творчий щаблі; третій – комунікативний.  

Для реалізації поставлених завдань було розроблено дві групи спеціальних 
вправ: імітаційно–ігрові та творчі. Перша група вправ ґрунтувалася на використанні 
механізму наслідування дітьми виразності мовлення педагога, яка вміщувала 
інтонаційні та немовні засоби (“Впізнай за голосом”, “Скажи, як я”, “Покажи, як я” i 
т.п.). Друга група (творчі вправи) передбачала вдосконалення вмінь та формування 
навичок самостійного пошуку й застосування дітьми інтонаційних і немовних засобів 
виразності в діалогічному й монологічному мовленні: “Продовж (закінчи) речення”, 
“Дізнайся про настрій”, “Скажи голосом людини, яка зображена на малюнку”  
(з використанням піктограм), “Покажи, що ти відчуваєш” тощо. На першому, 
інформаційно–експресивному, етапі навчання провідним видом діяльності виступила 
навчально–мовленнєва. Реалізація завдань означеного етапу носила комплексний 
характер і здійснювалася на мовленнєвих заняттях (виховання звукової культури 
мовлення, розвиток зв’язного мовлення); на заняттях iз ознайомлення з навколишнім 
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світом, художньою літературою, природою, з образотворчої діяльності тощо. 
Закріплення одержаних знань відбувалося в повсякденному житті. Основними 
засобами навчання були: емоційно насичена мовленнєва, рухова наочність, 
розроблені нами піктограми, емоційно забарвлене виразне мовлення дорослого у 
спілкуванні з дітьми на заняттях та у повсякденному житті.  

Реалізація завдань другого, діяльнісного етапу навчання здійснювалася в 
навчально–мовленнєвій, художньо–мовленнєвій та театрально–ігровій діяльності 
дітей. Провідним засобом навчання були розроблені нами імітаційно–ігрові  
(на репродуктивному щаблі) та творчі (на творчому щаблі) вправи, які 
використовувалися у процесі підготовки дітей до театралізованих ігор, інсценувань 
тощо. На третьому, комунікативному етапі були створені умови для закріплення 
дітьми одержаних знань, удосконалення вмінь та формування навичок застосування 
засобів виразності спочатку в емоційно–мовленнєвих етюдах, а потім в активній 
мовленнєвій практиці.  

На заключному етапі роботи було проведено контрольний зріз задля виявлення 
ефективності запропонованої методики навчання дітей виразності мовлення. За 
результатами проведеного обстеження серед дітей, які брали участь у 
експериментальній роботі, було виявлено значні позитивні зміни у сформованості 
означених критеріїв виразності мовлення.  

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в розробці базисних 
компонентів виразності мовлення та культури мовленнєвого спілкування дітей, 
розширенні діапазону досліджуваних засобів виразності мовлення, розробці 
наступності в навчанні виразності мовлення молодших і старших дошкільників та 
молодших школярів, у створенні єдиної програми та методики навчання. 

Резюме 
В статье представлены результаты экспериментального изучения проблемы – 

формирование выразительности речи детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Методическая система построена на основе принципов преемственности, 
последовательности, постепенности, коммуникативной направленности в решении 
задач речевого развития детей. 

Ключевые слова: речевая компетентность, выразительность речи, интонация, 
дикция, техника речи. 
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УДК 373.21: 37.03. 

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК УМОВА УСПІШНОГО 
НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

У статті розглядається формування пізнавальної активності у старших 
дошкільників як умова успішного навчання. Визначені ефективні засоби навчання, які 
допомагають педагогам сформувати у дошкільників пізнавальну активність і 
підготувати їх до школи. 

Ключові слова: пізнавальна активність, дидактична гра, пошукова діяльність. 
Постановка проблеми. До найважливіших наукових і практичних проблем 

педагогічної науки належить широке коло питань, пов’заних з розвитком 
пізнавальної активності дитини в процесі виховання та навчання. Дослідженнями 
М.О.Данилова, М.М.Скаткіна, С.О.Ладивір, І.Я.Лернера, О.Я.Савченко, 
К.Й.Щербакової та інших вчених встановлено, що пізнавальна активність дітей є 
найважливішою умовою успішності їх навчання та розвитку. 

Науковці показали, що активність відіграє важливу роль у будь–якому 
пізнавальному процесі, вона завжди є вирішальною умовою успішної діяльності 
особистості та її розвитку в цілому. Пізнавальну активність розглядають у тісному 
зв’язку з таким поняттям, як самостійність. Тож умовою розвитку пізнавальної 
активності, піднесення її на вищий щабель є практичні дослідницькі дії самої дитини. 
Світ який відкрив свої таємниці, пробуджує в маленької людини допитливість, 
бажання пізнати більше. 

Кожна дитина характеризується віковими, статевими та індивідуальними 
особливостями. Зовсім однакових дітей нема. Тому на сучасному етапі перед 
педагогами все частіше постають питання: як підійти до дитини, щоб її краще 
пізнати; як спрямувати  педагогічні зусилля на досягнення найкращих результатів та 
як знайти необхідні засоби педагогічного впливу на активізацію пізнавальної 
діяльності, на виховання пізнавальної потреби. Навчання – специфічна пізнавальна 
діяльність. Воно приводить  у рух усі пізнавальні процеси. 

Мета статті полягає у спробі обґрунтувати найбільш ефективніші засоби 
навчання у формуванні пізнавальної активності старших дошкільників. 

Психолого–педагогічні дослідження свідчать про те, що в дошкільному віці 
закладаються основи навчальної діяльності, здійснюється підготовка дитини до 
навчання в школі. Саме в цьому віці психічні процеси набувають довільності, 
досягається достатній рівень мовленнєвого розвитку. Головним видом діяльності 
залишається гра, але водночас формуються, розвиваються елементи навчальної 
діяльності, що вже в дошкільному віці дозволяє організувати найбільш систематичний 
процес навчання (Л.В.Артемова, Ф.С.Буре, Е.С.Вільчковський, Л.А.Венгер, 
Т.Д.Кондратенко, В.К.Котирло, О.Я.Савченко, О.П.Усова, К.Й.Щербакова та інші). 

Необхідним компонентом правильно побудованого процесу навчання є 
дидактичні засоби, які вміло підібрані в залежності від індивідуальних властивостей 
та розвитку дитини. Оптимальне поєднання дидактичних засобів в навчанні поліпшує 
умови пізнання дійсності дитиною, дає матеріал у формі вражень та спостережень, на 
які спирається розумова, а також різні види практичної діяльності, підвищується 
пізнавальна активність. 
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У визначенні засобів навчання М.О.Данилов, І.Я.Лернер, М.М.Скаткін виділили 
такі поняття, як метод і засоби, надали їм наукової самостійності [1]. Під засобами 
вони розуміють те, за допомогою чого забезпечується передача знань учням – слово, 
наочність, практичний показ способів діяльності. Але в нашому дослідженні, у 
класифікації дидактичних засобів, “наочність” розглядається ширше, ніж конкретні 
дидактичні матеріали, а саме як “образ”. Подане трактування зумовлено тим, що при 
формуванні деяких абстрактних уявлень навчання здійснюється на основі вже 
отриманого дитиною досвіду, спираючись на ті образи предмета, явища, дії, які 
закріпились в її свідомості в процесі минулої діяльності (М.М.Поддьяков [7]). 
Виходячи з цього, ми відокремили три групи дидактичних засобів, які педагог 
використовує у навчанні, активізуючи дітей: слово, образ, дія. 

Аналіз психолого–педагогічних досліджень проблеми навчання та виховання 
дошкільників показав, що результат залежить від використання різноманітних 
дидактичних засобів у різному їх поєднанні з урахуванням індивідуальних 
особливостей дитини, що сприяє  активізації  пізнавальної діяльності. Однак можна 
назвати засоби активізації, які є магістральними.  До таких належать проблемний 
підхід  у навчанні, дидактична гра та дидактичний матеріал. Виділення саме цих 
засобів активізації як основних зумовлене тим, що проблемність лежить в основі 
пізнавальної активності. 

У процесі пояснення нового матеріалу важливо так спрямувати роботу дітей, 
щоб вони доходили висновків на основі цільового порівняння нових знань з тими, що 
здобуті раніше, засвоювали б узагальнення силою власного мислення, активізованого 
педагогом. Для цього необхідно правильно використовувати  дидактичний матеріал, 
щоб діти усвідомили недостатність  раніше засвоєних знань і були психологічно 
готові до засвоєння нових. 

Найважливішим засобом активізації навчальної діяльності дошкільників є 
раціональне поєднання дидактичної гри й навчання. У структурі заняття місце гри 
визначається її пізнавальною метою і можливостями навчального дидактичного 
матеріалу. Кожна дидактична гра  спрямована на розвиток мислення й мови дітей, а 
дидактичний матеріал зумовлює основний зміст  розумових і практичних дій дитини. 
Навчання через дидактичну гру повинно бути таким, щоб воно викликало зусилля 
думки, але не вимагало напруги, не викликало стомленості, страху та небажання 
вчитися раніше, ніж дитина піде до школи. 

Дидактична гра сприяє розвитку особистості. Якщо вона впроваджується 
педагогом уміло, діти реагують на неї з великою зацікавленістю, радістю, що 
підвищує значення гри в навчанні. Дидактична гра є не тільки засобом засвоєння 
окремих знань та вмінь, але й сприяє загальному розвитку дитини, формує здібності, 
задовольняє дитячу допитливість, залучає її до активного пізнання оточуючого світу, 
допомогає оволодіти способами пізнання зв’язків між предметами та явищами 
(Л.В.Артемова, О.В.Запорожець, С.О.Ладивір, К.Й.Щербакова та ін.).  

Отже, поєднання дидактичних засобів у процесі навчання може бути різне: 
слово–образ–дія; образ–слово–дія; дія–слово–образ тощо. Насамперед, це залежить 
від змісту і програмових завдань конкретного заняття. Ми відокремили три групи 
занять, де враховано поєднання різних дидактичних засобів залежно від стану 
навчання, завдань і змісту конкретного заняття та індивідуальних особливостей 
дитини, що сприяють пізнавальній активності: перша група – заняття, на яких дітей 
ознайомлюють з новим матеріалом і де головне місце посідають слово та образ, а 
практичні дії мінімальні; друга група – заняття на закріплення, розширення й 
поглиблення знань та вмінь, де слово і дії йдуть попереду образу; третя група – 
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контрольні заняття на з’ясування рівня знань і вмінь, набутих за певний час (квартал, 
півроку, рік), де образ і дії посідають головне місце, а слово – другорядне.  

Пізнавальна активність формується в процесі пошукової діяльності. Щоб 
пошукова діяльність проходила успішно, потрібен певний рівень готовності дитини 
до навчання. У це поняття дидакти включають досить широкий зміст: сформованість 
вікових та індивідуальних особливостей уваги, уяви, пам‘яті, мислення, мови, волі, 
розвиток пізнавальних здібностей, інтересів, потреб, мотивів, набуття навчальних 
умінь і навичок, уміння вчитися тощо. 

У дослідженнях вітчизняних педагогів та психологів наводяться факти про 
доступність елементарної пошукової діяльності вже для трирічних малюків. Про 
можливість організації пошукової діяльності з дітьми шести–семи років свідчать такі 
наукові дані: у старшому дошкільному віці дитина може прийняти пізнавальне 
завдання, вміти довільно спостерігати, діяти цілеспрямовано в процесі його 
розв‘язування. До початку шкільного навчання в дітей виявляється певна стійкість 
уваги, вміння планувати та контролювати свої дії. Старші дошкільники в спеціальних 
умовах здатні засвоювати істотні зв‘язки і відношення, які лежать в основі деяких 
явищ, і оперувати ними у формі елементарних понять (Б.Г.Ананьєв, О.В.Запорожець, 
М.М.Поддьяков та ін.). Встановлено, що діти шести–семирічного віку можуть 
успішно здійснювати пошукову діяльність за такими етапами: прийняття 
пізнавальної задачі; висування пропозицій щодо причин і результатів 
спостережуваних явищ; аналіз фактів і формування висновків. Отже, в дитині до 
вступу в школу вже сформований певний рівень готовності до пошукової діяльності. 
Пошукова діяльність здебільшого виявляється в процесі проблемного навчання. А 
проблемне навчання передбачає використання педагогом дидактичних засобів у 
різноманітному їх поєднанні. 

Готовність до пошукової діяльності передбачає здатність дитини до швидкого 
вибору потрібної інформації, вміння виділити головне, поставити запитання, 
пов‘язати відоме з невідомим тощо. Ці якості формуються лише внаслідок 
самостійних розумових зусиль, які виявляються в системній роботі мислення. 

Для формування пізнавальної активності, враховуючи індивідуальні 
особливості дитини та використовуючи різні дидактичні засоби, необхідно навчити 
дитину правильно сприймати й точно виконувати вказівки педагога, швидко 
включатися в роботу і працювати в певному темпі; вміти планувати й контролювати 
результати; передбачати, що потрібно для виконання завдання, визначити 
послідовність дій. Вихователь повинен стимулювати здогадки та уяву дітей, 
здібності, оволодіння елементарною логічною грамотністю, тобто озброєння 
вміннями будувати систему міркувань, у якій зберігається логічна послідовність і 
обґрунтованість. 

Таким чином, пізнавальна активність дітей формується не внаслідок дії якогось 
одного ефективного дидактичного засобу, а є закономірним результатом досконалої 
системи навчання й виховання дошкільників на заняттях, спрямованих на всебічний 
розвиток самостійної думки і самостійності як риси характеру дитини. Якщо в 
дошкільному віці буде сформоване бажання до навчання, то пізнавальна активність 
дитини у школі буде значно вища. 

Отже, дидактичних засобів активізації пізнавальної діяльності чимало, і 
педагогам треба їх широко й уміло застосовувати, враховуючи при цьому етапи та 
завдання навчання, характер та зміст матеріалу, індивідуальні та розумові 
особливості дітей, власні можливості. 
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Резюме 
В статье рассматривается формирование познавательной активности у старших 

дошкольников как условие успешного обучения. Выделены эффективные средства 
обучения, которые помогут педагогам сформировать у дошкольников 
познавательную активность и подготовить их к школе. 

Summary 
Gaydarzhyyska Lyubov. Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, the 

Alad of the Chair of pre–school Education, Berdyansk State Pedagogical University. 
Cognitive Activity as Means of Successful Instruction of Senior Children Under 

School age. This article is devoted to the problem of forming cognitive activity as a 
condition of successful instruction of senior children under school age.  The author 
distinguishes the effective means of instruction which can help teachers in the process of 
forming cognitive activity and train children under school age to school instruction. 
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УДК 372.461:372.32 

РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНОМОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Розвивальне середовище – визначальна умова навчання дітей другої, української 
мови. У статті визначаються компоненти мовленнєвого середовища, вимоги до його 
створення. 

Ключові слова: розвивальне мовленнєве середовище, мовленнєва компетенція, 
предметний простір, мовний простір, мовленнєвий простір. 

Постановка проблеми. Основною умовою розвитку дітей є цілеспрямоване 
виховання та навчання, тому провідна роль психолого– педагогічної науки і практики 
виявляється у створенні сприятливих умов стимулювання і спрямування розвитку 
особистості дитини. 

Одне з провідних місць у формуванні особистості дитини посідає розвиток 
мовлення. Дошкільне дитинство – єдиний період людського життя, коли 
інтелектуально – мовленнєва діяльність стає універсальним та природним засобом 
буття людини. Без мовленнєвого спілкування неможливий повноцінний розвиток 
дитини, тому завдання навчання рідної мови, розвитку мовлення постає як одне з 
провідних у всебічному розвитку дошкільника. 
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Мова і мовлення обслуговують і поєднують всі інші види діяльності дитини і 
така взаємодія різних видів діяльності передбачає наявність певних знань, умінь і 
навичок, що є однією з базисних характеристик особистості, її компетентності. 

Компетентність дитини дошкільного віку – це сформованість інтелектуальних 
операцій, довільна спрямованість діяльності, усвідомленість і значна мотиваційна 
насиченість. Отже, поняття компетентності означає певну довершеність, про яку в 
процесі оволодіння мовою говорити зарано. 

Тому ми будемо говорити про компетенцію, як обізнаність, суму знань, вмінь і 
навичок, яка зростає з віком. Так, мовленнєва підготовка дітей до школи включає 
оволодіння практичними мовленнєвими навичками, вдосконалення комунікативних 
форм і функцій мовленнєвої дійсності, формування її усвідомлення. Мовленнєва 
підготовка охоплює увесь період перебування дітей в дошкільних закладах освіти і 
обумовлюється програмами з розвитку мовлення та навчання рідної та державної 
мови (для некорінної національності). Мовленнєва підготовка – це змістовний аспект 
навчання мови. А компетенція – показник якості навчання. У мовленнєвій діяльності 
розрізняють мовну компетенцію і мовленнєву. 

За визначенням А.М.Богуш, мовна компетенція – це засвоєння і усвідомлення 
мовних норм, що історично склалися у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, 
семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування у будь–якій людській діяльності в 
процесі використання певної мови. 

Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно і доречно практично 
користуватися мовою в конкретних ситуаціях, використовувати для цього як мовні, 
так і позамовні (міміка, жести) та інтонаційні засоби виразності мовлення [2]. 

Мовленнєва компетенція – це інтегроване явище, яке складається з лексичної, 
фонематичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної компетенції.  

Кожен вид компетенції має базисні вікові характеристики. Різних видів 
мовленнєвої компетенції потрібно навчати дітей вже з раннього віку.  

В останні роки в Україні були проведені дослідження з різних аспектів розвитку 
мовлення дошкільників: розвиток зв’язного мовлення (Т.Г.Постоян, Л.І.Фесенко, 
О.Я.Зрожевська, Н.В.Маліновська та ін.); збагачення словника (І.М.Непомняща, 
І.О.Луценко, Н.Р.Кирста, Н.І.Луцан); виразність мовлення і формування 
мовленнєвого етикету (О.П.Аматьєва, С.К.Хаджирадєва); формування граматично 
правильного мовлення (К.Л.Крутій, Н.В.Лопатинська, Н.В. Маковецька); виховання 
звукової культури мовлення (О.С.Трифонова); формування у дитини оцінно–
контрольних дій в мовленнєвій діяльності дітей дослідила А.М.Богуш. 

В умовах російськомовних регіонів України, зокрема в Донецькій області, діє 
державна програма, спрямована на забезпечення сприятливих умов залучення дітей, 
починаючи з дошкільного віку, до цінностей державної мови. Опанування дітьми 
українською мовою, яка повинна стати для них засобом пізнання світу, засобом 
спілкування, засобом особистісного зростання, здійснюється в умовах дошкільних 
закладів з україномовним режимом, російськомовним режимом, та коли частина груп 
має російськомовний режим, а частина – україномовний. 

Мовленнєвий розвиток дитини є складною єдністю внутрішніх змін її психічної 
діяльності і форм її реалізації в мовленнєвих творах. Відбувається він у 
різноспрямованій взаємодії усіх чинників, одним з яких є розвивальне середовище, в 
якому відбувається педагогічний процес і яке є його важливою складовою частиною.  

Метою даної статті є вивчення особливостей розвивального мовленнєвого 
середовища як засобу розвитку україномовлення. 
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Аналіз наукових досліджень дозволив з’ясувати, що однією з перших 
звернула увагу на проблему розвивального середовища М.Монтессорі, яка 
найважливішою передумовою розкриття дитиною внутрішнього потенціалу вважала 
вільну самостійну діяльність у створеному педагогом просторово – предметному 
середовищі. Тому, на її думку, завдання педагога полягає, насамперед, у наданні 
дитині засобів саморозвитку й ознайомленні її  з правилами користування ними. 

Сучасні дослідники розглядають розвивальне предметне середовище як систему 
матеріальних об’єктів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст її 
духовного і фізичного розвитку (В.Петровський, С.Новосьолова, К.Крутій, 
Л.Фесюкова, Н.Гусєва, Л.Редько, Р.Чумічова). Збагачене середовище передбачає 
єдність соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної життєдіяльності 
дітей [5, 6]. До нього можна віднести архітектурно–ландшафтні та природничо–
екологічні об’єкти; художні студії; ігрові та фізкультурні майданчики з відповідним 
обладнанням; конструктори, тематичні набори іграшок, посібників; аудіовізуальні та 
інформаційні засоби навчання і виховання тощо. Важливо також, щоб розвивальне 
середовище відповідало структурі когнітивної (пізнавальної) сфери дитини, 
передбачало можливості вільного розвитку ігрової та інших видів її діяльності. 

Вищезазначене дозволяє говорити про актуальність проблеми створення 
мовленнєвого середовища для залучення дітей нашого регіону до української мови. 

Об’єктом дослідження став розвиток українського мовлення дошкільників. 
Предметом – створення і використання розвивального середовища як засобу 

розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників в процесі вивчення української мови. 
Мета полягала в обґрунтуванні психолого–педагогічних умов, створення та 

функціонування розвивального середовища як засобу розвитку мовленнєвого 
розвитку дитини. 

Завдання дослідження:  
1. Аналіз теоретико–методичних засад проблеми навчання дітей другої мови.  
2. Обґрунтування складових мовленнєвого середовища у дошкільному закладі. 
3. Аналіз  досвіду функціонування розвивального середовища як засобу 

розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників. 
Дослідження здійснювалось на основі припущення, що мовленнєве розвивальне 

середовище буде повноцінним за таких умов: 
- компетентнісний підхід до навчання української мови; 
- комунікативно–мовленнєва спрямованість навчання; 
- дотримання нормативних параметрів предметної складової мовленнєвого 

середовища; 
- включення україномовлення в різні види діяльності (пізнавальну, художню, 

ігрову, трудову, тощо); 
- прийняття до уваги стадії переходу до україномовного режиму; 
- врахування позитивних і негативних впливів сім’ї і соціуму. 
На підставі аналізу літератури ми виявили, що збагачене середовище 

передбачає єдність соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної 
життєдіяльності дитини, має стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності 
дитини, створювати актуальні для неї і доступні для її розвитку проблемні ситуації. 
Для цього вони повинні бути інформативними, емоційними, втілювати в собі 
пізнавальну та емоційну новизну.  

Але, як відзначив О.М.Гвоздєв, насамперед необхідно, щоб дитині було надано 
«споживче середовище», щоб навколо неї було лише правильне літературне 
мовлення. Наявність такого мовлення для дитини, яка не має особливих дефектів, 
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забезпечить без ускладнень повне засвоєння літературної вимови. Навпаки, в разі 
відсутності такої умови виконання цього завдання потребує складних заходів і 
великих зусиль. Діти, в сім’ях яких звучить літературне мовлення, знаходяться у 
сприятливих умовах [4]. 

Саме тому і в дошкільних закладах, починаючи з другого року життя, має бути 
створена атмосфера зразкового літературного мовлення всього персоналу, який 
працює з дітьми, задля того, щоб в одних випадках підтримати вплив сім’ї, в інших – 
бути зразком літературної вимови всупереч впливам нелітературного мовлення, яке 
оточує дитину поза дошкільних закладів. Узагальнюючи результати наукових 
досліджень, ми дійшли висновку, що середовище можна розглядати, як умову 
розвитку та саморозвитку, як «пошукове поле» дитини та засіб установлення 
взаємозв’язку особистості та довкілля, як показник фахової майстерності вихователя.  

Нами був проведений аналіз  досвіду функціонування розвивального 
середовища як засобу розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників дитячого 
закладу освіти №5 м. Макіївки Донецької області (середня і старша група 
україномовного режиму – протягом року). У полі нашої уваги була педагогічна та 
організаційно – методична робота. Попередній аналіз роботи педагогів, які працюють 
на основі особистісно–орієнтованого підходу до мовленнєвого розвитку дитячої 
особистості та врахування актуальності обраного напрямку роботи дозволив зробити 
висновок, що педагоги експериментального  дошкільного закладу відчували деякі 
труднощі в навчанні дітей української мови. Серед них: відсутність системи і 
взаємозв’язку з іншими розділами програми у плануванні роботи з навчання україно 
мовлення; недостатній рівень навичок організації тематичних, комплексних та 
інтегрованих занять; одноманітність ігрової діяльності, що використовується 
педагогами; недостатній рівень якості мовленнєвого середовища і, як наслідок, 
низький рівень мовленнєвої компетенції і мовленнєвої активності дітей. 

Тому основним завданням щодо створення мовленнєвого середовища було 
включення дитини у взаємодіючу діяльність, яка обов’язково передбачає мовленнєве 
спілкування. Особливого значення наявність мовленнєвого розвивального 
середовища набуває в умовах залучення дітей до україномовлення, яке здійснюється 
в дошкільному закладі в російськомовних і україномовних групах. 

В основу побудови освітнього мовленнєвого середовища було покладено 
принципи гуманізації, демократизації, природовідповідності, інтеграції, народності 
та етнізації, мотивації, єдності розумового й мовленнєвого розвитку, емоційності, 
соціалізації, індивідуалізації та диференціації [5]. Кожна форма організації діяльності 
дітей має свою мету, специфічні принципи, структуру побудови, способи інтеграції 
змісту й видів мовленнєвої діяльності, методи та функції педагога. 

Працюючи над механізмом побудови та змістом розвивального середовища, ми 
дійшли висновку, що можна виділити в ньому складові, які є взаємопов’язаними між 
собою:  

- Мовний простір, куди ми віднесли мовні впливи з боку працівників 
дошкільного закладу, сім’ї і соціуму (нагадуємо, що мовний простір містить і 
українську і російську мову). 

- Мовленнєвий простір, до якого входять навчально – мовленнєва діяльність, 
розвивальне мовленнєве спілкування з дорослими і однолітками та самостійна 
мовленнєва діяльність. 

- Предметний простір складається з мовного, наочного матеріалу та 
обладнання тематичних та релаксаційних зон (див. схему). 
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Була поставлена мета визначити заходи, які допомогли б педагогам 
дошкільного закладу вирішити цю проблему. Дитячий садок, працюючи за 
програмою «Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» А.М.Богуш [3], 
зосередив увагу перш за все на забезпеченні навчально – мовленнєвої діяльності при 
врахуванні інших компонентів розвивального середовища. 

Були розроблені опорні картки з лексичною тематикою для занять та 
індивідуальної роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного 
віку, конспекти тематичних, комплексних занять з групою дітей та індивідуальних, 
які потім були розміщені у практичному посібнику з планування та проведення 
мовленнєвих занять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опорні картки містять матеріал для занять з чотирьох розділів: звукова 

культура; словник; граматика; зв’язне мовлення. 
Диференціація предметного середовища здійснювалась за тематичним 

принципом: пізнавально–мовленнєва, еколого–мовленнєва, художньо–мовленнєва, 
мовленнєво–ігрова, рефлексивно–мовленнєва міні–зони. 

Робота в міні–зонах була спрямована на стимулювання творчих проявів дітей, 
навчання здійснювалося  засобами набуття знань та використання їх в практиці 
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мовленнєвого спілкування, враховувалися індивідуальні можливості кожної дитини 
щодо засвоєння мовного матеріалу. 

Робота по створенню посібника, забезпечення наочно – методичним матеріалом 
допомогла вихователям в плануванні роботи, насиченні мовленнєвим матеріалом 
різних видів дитячої діяльності [1].  

Слід зазначити, що організаційно–методична робота, яка здійснювалась на рівні 
дошкільного закладу і відділу освіти була спрямована не тільки для надання 
практичної допомоги вихователям, але й на стимулювання творчих проявів педагогів, 
формування їхньої інноваційної культури, підвищення мовної та мовленнєвої 
культури. Методичне керівництво процесом створення розвивального середовища і 
розвитку україномовлення складалось з таких циклів (етапів):  

- презентаційний (ознайомлення з новими технологіями); 
- теоретичний (тематичні курси, лекції, самоосвіта тощо); 
- технологічний (семінари–практикуми, обмін досвідом, консультації і т.ін.); 
- підсумковий (узагальнення досвіду, методичні об’єднання, творчі звіти, 

практика для слухачів курсів і т.п.). 
Важливо також зазначити, що методи проведення різних форм методичної 

роботи практикувались переважно інноваційні, інтерактивні, які сприяли активізації 
всіх учасників процесу вдосконалення методичної підготовки. 

В умовах двомовності східноукраїнського регіону найбільш ефективним та 
адекватним виявилося використання національних артефактів (прислів’я і приказки, 
календарно–обрядові пісні, загадки, скоромовки, лічилки, пестушки, народні ігри, 
предмети декоративно–ужиткового мистецтва тощо). Наприклад, порівняльний 
аналіз української та російської мов супроводжувався пошуком відповідних 
українських прислів’їв: «Весна красна цветами, а осень – плодами» («Весна красна 
квітами, а осінь – плодами»); «Готовь сани летом, а телегу зимой» («Готуй сани 
влітку, а воза взимку»); «Цыплят по осени считают» («Курчат восени лічать»); 
«Назвался груздем – полезай в кузов» («Назвався грибом – лізь у кошик»). 

Висновки. У процесі вивчення і узагальнення досвіду ми виявили підвищення 
рівня мовленнєвої компетенції дітей на прикладі старшої групи. Слід також 
зазначити, що ефективність функціонування розвивального мовленнєвого 
середовища залежить від інноваційного підходу до здійснення організаційно – 
методичної роботи на рівні дошкільного закладу і відділу освіти.  

Подальші наукові розвідки будуть пов’язані з апробацією вивченого досвіду в 
дошкільних закладах міста і регіону, в яких здійснюється перехід до україномовного 
режиму роботи. 

Резюме 
Развивающая среда – определяющее условие обучения детей второму, 

украинскому языку. В статье определяются компоненты речевой среды, требования к 
ее организации. 

Ключевые слова: развивающая речевая среда, речевая компетенция, 
предметное пространство, языковое пространство, речевое пространство. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ 5–6 
РОКІВ В ОСВІТНЬОМУ КОМПЛЕКСІ ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД–

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Стаття присвячена проблемі розвитку комунікативних здібностей дітей 5–6 

років в освітньому комплексі дитячий садок–початкова школа. Також 
представлений аналіз комунікативних взаємовідносин в групі і статусне положення 
кожної дитини в групі. 

Ключові слова: комунікативні здібності, міжособистісні стосунки, статусне 
місце. 

Постановка проблеми. Проблема формування комунікативних здібностей як 
ніколи актуальна у сучасному суспільстві, яке вимагає від людини, крім високого 
рівня знань, вміння налагоджувати контакти з партнерами, адекватно вибудовувати 
взаємозв’язки у колективі. Успішність цього закладається у дитинстві і визначається, 
багато в чому, тим, як ці вміння будуть формуватись у процесі взаємовідносин з 
однолітками, а саме у дитячому колективі. Саме дитячий колектив сприяє соціалізації 
дитини, обумовлює можливості розвитку індивіда як особистості. 

Міжособистісні стосунки у психології визначаються як взаємозв’язки між 
людьми, які об’єктивно виявляються у характері та способах взаємних впливів людей 
під час спільної діяльності та спілкування. Відносини є однією з основних 
характеристик, в яких проявляється соціальна суть особистості. 

Тендітний світ дитячих переживань характеризується відкритістю й емоційною 
рухливістю. Ситуативний характер емоцій та динаміка видів соціально–емоційних 
проявів взаємозалежні з системою особистісних стосунків, до яких залучається 
дитина в процесі спільної діяльності з однолітками. 

Дитина відчуває різні емоційні стани та переживання. У процесі засвоєння 
дитиною соціальних цінностей, норм та ідеалів, її емоції набувають більш глибокого 
та складного змісту. З поміж факторів, які впливають на зміст і засоби вираження 
емоційних станів дослідники виділяють роль відносин з однолітками. 

Тому метою нашого дослідження стало вивчення особливостей формування 
комунікативних здібностей дитини 5–6 років в освітньому комплексі дошкільний заклад–
початкова школа. 

Аналіз останніх досліджень. Соціально–психологічні дослідження доводять, що 
дитяча спільнота, вікова група дитячого садку представляють собою не амфорне 
об’єднання, а соціально–психологічну структуру, яка розвивається по певним законам. 

Група дитячого садка – це цілісне утворення, соціальний організм, який 
розвивається і складає єдину функціональну систему із особою структурою і 
динамікою. В будь–який малій групі, в тому числі і дитячий, складається складна 
система міжособистісних ієрархічних зв’язків її членів у відповідності з їх діловими 
та особистісними якостями, ціннісними орієнтаціями групи, які визначають ті якості, 
які найбільш високо в ній оцінюються.[1] 
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Коли дитина починає ходити у дитячий садок і вливається у групу однолітків 
змінюється соціальна ситуація її розвитку. На формування особистості тепер впливає 
дитячий колектив однолітків, формуються комунікативні здібності, відбувається 
формування уявлень як про себе, так і про особистість вцілому. 

Спілкування відбувається і у сумісній практичній діяльності дитини (ігровій, 
навчальній). Так, у сюжетно–рольових іграх відбувається реалізація нереалізованих 
прагнень дитини до участі у житті дорослих, здійснюється своєрідний вихід потреб. 
Водночас, здійснення і розвиток колективної сюжетно–рольової гри, яка відображає 
реальне життя, неможливо без оволодіння дитиною різноманітними формами 
спілкування. Без повноцінних засобів спілкування групі дітей просто не вдається 
розгорнути гру, а кожна дитина групи у такому випадку не одержить справжнього 
задоволення від гри. 

Питання специфічної ролі однолітка у розвитку особистості дитини, у розвитку 
її комунікативних здібностей широко обговорювалось у психологічній літературі. 
Представники психоаналізу підкреслюють важливість компенсаторних функцій 
спілкування дітей з однолітками. Одноліток, за думкою А.Фрейд, задовольняє 
потребу дитини в любові, яку він не отримує від батьків. [2] 

Е.Еріксон, роздивляючись третю стадію розвитку ідентичності (від 3до 6 
років),підкреслює, що саме в цьому віці розвивається або відчуття ініціативи, або 
відчуття провини. І розвиток цих якостей пов’язаний з тим, наскільки вдало 
відбувається процес соціалізації. 

Представник гештальтпсихології німецький вчений К.Левін розглядав 
проблеми групової диференціації і типологію стилів спілкування. Йому належить 
описання найбільш розповсюджених стилів спілкування: демократичного, 
авторитарного, а також дослідження умов, які сприяють виділенню лідерів, зірок, 
повержених у групах. 

Представник гуманістичної психології К.Роджерс виділяє чотири якості, які 
необхідні для міжособистісного спілкування: конгруентність, прийняття себе, 
прийняття іншого, емфатичне розуміння. Він підкреслював, що ці якості можуть бути 
сформовані тільки в умовах міжособистісного спілкування. 

У спілкуванні кожен його учасник виступає як особистість, а не як предмет. 
„Спілкування є взаємодія людей, які вступають в нього як суб’єкти. Для спілкування 
необхідні, по меншій мірі, дві людини, кожна з яких виступає саме як суб’єкт” [3:8]. 
Міжособистісна взаємодія, якою є спілкування, визначається завжди системою 
суспільних відносин, в яких воно відбувається. 

Особливості спілкування дитини в дошкільній групі досліджені у роботах 
багатьох вчених: Т.А.Рєпіної, Я.П.Коломенського, В.В.Абрамєнкової, М.І. Лісної, 
В.С.Мухіної, Є.О.Смирнової та ін. 

В нашому дослідженні ми поставили завдання проаналізувати процес 
формування комунікативних здібностей у дітей старшого дошкільного віку, а саме 
простежити взаємозв’язок таких параметрів як соціометричний статус старшого 
дошкільника у групі однолітків, особливості його спілкування, емоційно–особистісні 
особливості, а також знання норм і правил спілкування. 

Під комунікативними здібностями маються на увазі індивідуально–
психологічні особливості особистості, які забезпечують ефективність її спілкування і 
сумісність з іншими. 

М.І.Лісіна, розглядаючи проблему спілкування дітей дошкільного віку з 
однолітками, підкреслила, що діяльності спілкування відповідає особлива комунікативна 
потреба, головна психологічна природа якої полягає в потребі пізнати себе і іншого. 
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Основними причинами виникнення цієї потреби є такі: інтерес до іншої дитини, 
емоційний відгук на її дії, бажання привернути увагу до себе, бажання з’ясувати 
оцінку своїх дії і вчинків у інших дітей. [4] Діти 5–6 років, як відмічає М.І. Лісіна, 
вже вміють узгоджувати свої дії з однолітками, співвставляють свої дії з 
однолітками, які приймають участь у спільних іграх, співвідносять свої дії з 
суспільними нормами поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Наші дослідження здійснювались на базі 2х груп 
дошкільного закладу–початкової школи ”Надійка” м.Слов’янська. В експерименті 
брало участь 36 дітей. 

Для визначення відношення дитини до своїх однолітків і виявлення переваг у 
сфері комунікативних взаємодій була використана (частково) методика Рене Жиля 
„Особливості міжособистісних відносин дитини”. Для виявлення симпатій та 
антипатій до членів групи була використана методика „Два будинки”. 

Аналіз результатів, які були отримані при застосуванні цих методик і 
спостереження за дітьми, дали можливість вивчити особливість комунікативних 
взаємодій у групі, статусне місце кожного члена групи, індивідуально–особистісні якості 
старших дошкільників і встановити взаємозв’язок між цими параметрами. Отримані 
результати дали можливість поділити дітей на 3 групи. Перша група (10 чол.) – діти з 
високим рівнем комунікативних здібностей, які займають високе статусне місце у групі. 
У спілкуванні з однолітками відчувають себе впевнено. Вони краще за інших засвоїли 
соціальні норми, вибудовують стосунки не тільки з іншими дітьми, але і з дорослими 
(вихователями), що ще більше підвищує їхній авторитет у однолітків. Друга група (24 
чол.) – мають не дуже високий рівень комунікативних рис. Не завжди можуть 
організувати взаємодію по причині певних індивідуальних особливостей. Переважно 
приймають участь у колективних видах діяльності. Ці діти добрі і доброзичливі. Третя 
група (12 чол.). Для дітей цієї групи характерні риси, які не сприяють особливої симпатії 
однолітків до них. У таких дітей спостерігається занижена самооцінка і високий рівень 
зазіхань. Такі діти віддають перевагу комусь одному у спілкуванні. Комунікативні 
здібності дітей цієї групи недостатньо розвинені. 

Аналіз добутих результатів дозволяє зробити такі висновки: 
1. Існує прямий взаємозв’язок між статусним місцем старшого дошкільника і 

рівнем розвитку його комунікативних здібностей. 
2. Існує пряма кореляція між статусним місцем дитини у групі та його 

особистісними якостями. При чому, такі якості, як впевненість, відкритість, вміння 
співчувати посилює можливості комунікації, визначає високе статусне місце. 

3. Саме група однолітків є важливішою умовою формування комунікативних 
здібностей дітей. Але, при цьому, значна роль в організації спілкування належить 
дорослим (вихователям). 

4. Спілкування дітей 5–6 років має низку суттєвість особливостей, які якісно 
відрізняються від спілкування з дорослими. Важливішою відмінною рисою є 
різноманітність комунікативних дій й надзвичайно широкий їх діапазон.  

У ході експерименту рівень сформованості комунікативних умінь визначався за 
допомогою анкетування батьків та педагогів; ігор і завдань, таких як: „Асоціації”, 
„Сім’я”, „Обери предмет”, „Порівняй”, „Твій герой”; спостереженнями за взаємодією 
і іграми дітей. Спостереження засвідчили, що хлопчики та дівчатка грають разом 
(30%), надають перевагу особам ідентичної статі (60%), протилежної статі (10%). 

Таким чином, спілкування дітей старшого дошкільного віку з однолітками відіграє 
значну роль у процесі формування особистості, саме у дитячому колективі дитина 
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вчиться будувати комунікативну взаємодію згідно з суспільними нормами і правилами. 
Спілкування з однолітками сприяє формуванню образу себе і образу іншого. 

Резюме 
Статья посвящена проблеме развития коммуникативных способностей детей 5–

6 лет в образовательном комплексе детский сад – начальная школа. Также сделан 
психологический анализ коммуникативных взаимоотношений в группе и статусное 
положение каждого ребёнка в группе. 

Summary 
Clause is devoted to a problem of development of communicative abilities of children 

5–6 years in an educational complex a children's garden – elementary school. The 
psychological analysis of communicative mutual relation in group and situation of each 
child in group also is made. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ ГРАМОТИ В 
ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ЛАНКАХ ОСВІТИ 

Стаття висвітлює стан вирішення проблеми наступності у навчанні грамоти 
в сучасній дошкільній і шкільній освіті. На основі порівняльного аналізу діючих 
програм, методів та прийомів навчання дітей висвітлені деякі шляхи реалізації 
даного лінгводидактичного принципу у засвоєнні фонетичних знань і формуванні 
звукових умінь. 

Ключові слова: наступність, навчання грамоти, фонематичний слух, звуковий 
аналітико–синтетичний метод. 

Постановка проблеми. Втілення в практику Закону України "Про освіту", 
Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті зумовлює пошук 
шляхів здійснення неперервної освіти, яка забезпечить організаційну та змістову 
єдність, наступність і взаємозв'язок усіх її ланок [8]. Насамперед це стосується 
дошкільної та початкової освіти. 

Констатуючи позитивні зміни у навчально–виховному процесі цих освітніх 
ланок, водночас науковці звертають увагу на те, що в роботі дошкільного 
навчального закладу і школи, які працюють сьогодні поруч, визначаючи й 
відстоюючи свої пріоритети, відсутня система навчання й виховання, яка б 
забезпечувала єдність та неперервність розвитку особистості на цих вікових етапах 
(А.Богуш, З.Борисова, 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 
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закладі досвід, призводить до зниження пізнавального інтересу першокласників, 
ускладнює їх 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 досліджувалася у різних аспектах, а саме: у навчанні та вихованні учнів 
загальноосвітніх шкіл, викладанні окремих дисциплін, у професійній підготовці 
спеціалістів (Б.Ананьєв, О.Бушля, 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 та ін.). 

Актуальність проблеми реалізації принципу наступності і перспективності в 
навчанні дітей дошкільного віку та учнів початкової школи також визначається 
сучасними вимогами до їх мовленнєвого розвитку, оволодіння ними рідною мовою 
як засобом спілкування, до формування мовної особистості в контексті 
національного мовленнєвого середовища. Відтак, особливої значущості набуває 
своєчасно організована робота з навчання дітей грамоти, яка є міцним підґрунтям для 
навчання читання і письма як видів мовленнєвої діяльності. 

Процес навчання дітей грамоти був предметом дослідження вчених різних 
галузей: психологів (Л.Виготський, Д.Ельконін, Т.Єгоров та ін.), лінгвістів 
(О.Гвоздєв, О.Реформатський, А.Салахова та ін.), класиків дошкільної педагогіки 
(Є.Водовозова, С.Русова, Є.Тихєєва та ін.), сучасних педагогів і методистів (А.Богуш, 
Л.Журова, Н.Варенцова, М.Вашуленко, Л.Невська, Н.Скрипченко, К.Стрюк, 
О.Трифонова та ін.). Однак ґрунтовних досліджень проблеми наступності у 
формуванні початкових навичок читання й письма старших дошкільників і 
молодших школярів не проводилось. Недостатня теоретична і методична 
розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір теми пропонованої статті. 

Мета статті – на основі порівняльного аналізу змісту, методів і прийомів 
навчання грамоти в дошкільній та початковій ланках освіти визначити деякі шляхи 
забезпечення наступності між ними. 

Спільні науково–теоретичні (лінгвістичні, психолого–педагогічні) засади 
методики навчання грамоти, розроблений на їх основі метод, за яким здійснюється 
формування в дітей–дошкільників і учнів 1 класу умінь читати й писати, створюють 
підґрунтя для реалізації наступності й перспективності між цими етапами мовної 
освіти. Передусім слід наголосити на послідовному втіленні провідного принципу 
сучасного звукового аналітико–синтетичного методу навчання грамоти, який 
сформульовано як шлях "від звука до букви"[2]. Згідно з ним ознайомленню дітей з 
буквою передує практичне засвоєння звукової системи рідної мови, формування в 
них умінь усвідомлено й активно аналізувати звукову оболонку слова. Характерно, 
що всі фонетичні знання дітьми мають бути засвоєні на основі активних 
спостережень за звуковими явищами усного мовлення, отже, практично. 

Загальновідомо, що виробити в дітей звукові аналітико–синтетичні вміння 
неможливо без розвинутого фонематичного слуху, під яким слід розуміти вміння 
чути і правильно вимовляти будь–який звук у слові, встановлювати його позицію, 
безпомилково диференціювати подібні (схожі) звуки. 

Аналіз чинних програм "Малятко" [7] і "Дитина" [4] переконливо свідчить про те, 
що робота з розвитку в дошкільників фонематичного слуху передбачена, починаючи з 
другої молодшої групи. Саме в три–чотирирічному віці, як стверджують науковці, 
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доцільно починати процес цілеспрямованого навчання розрізняти слова з близькою 
фонетичною структурою (чашка – кашка, мишка – мушка тощо), знаходити певний звук 
у мовленому слові, інтонаційно виділяти його із звукового комплексу. Одночасно в ході 
ігрових вправ відбувається ознайомлення дітей з термінами "слово" і "звук". 

Подальше ускладнення звукової роботи передбачено авторами зазначених 
програм на заняттях з дітьми середньої групи. В 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 у старшій групі 
дошкільного закладу дозволяє констатувати максимальну увагу до розвитку 
фонематичного слуху, вироблення умінь оперувати одиницями звукової системи. Діти 
шостого року життя, 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. 

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. 

Аналіз зазначених програм дозволив виявити окремі розбіжності у їхній 
структурі. Так, у програмі "Малятко" питання розвитку в дітей фонематичного 
сприймання, пропедевтичного вивчення фонетики подано як компонент роботи з 
виховання звукової культури мовлення дошкільників, тоді як у програмі "Дитина" в 
старшій групі вже виокремлено розділ "Навчаємося грамоти". Авторами останньої 
визнано можливим оволодіння дітьми початковим умінням читати на основі 
засвоєння 12 букв. 

Отже, проаналізовані програми дають підстави для висновку про системність 
підходу до пропедевтичного навчання вихованців дошкільних дитячих закладів 
фонетики, а саме вироблення в них елементарних звукових аналітико–синтетичних 
умінь як передумови оволодіння читанням і письмом. 

Оновлена програма з рідної мови для середньої загальноосвітньої школи (1–4 
класи), яка містить розділ "Навчання грамоти", залишає традиційне структурування 
процесу вироблення умінь читати й писати. Аналіз пояснювальної записки і 
програми свідчить, що авторами задекларовано необхідність "ураховувати вміння, 
набуті дітьми у дошкільному віці" [9]. Учителеві навіть надано право самостійно 
визначати тривалість букварного періоду. Здавалося б, значний крок до реалізації 
принципу наступності і перспективності зроблено. Однак при більш уважному 
вивченні й зіставленні завдань і змісту роботи з оволодіння грамотою в 1 класі і у 
старшій групі дошкільних навчальних закладів можна прийти до висновку щодо 
суттєвого зниження рівня самостійності виконання першокласниками фонетичних 
завдань. Зокрема, недостатньо обґрунтованою є вимога шкільної програми 
виконувати звуковий і складовий аналіз слів не самостійно, а слідом за вчителем, 
оскільки у програмі для старшої групи така вказівка відсутня. 
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На нашу думку, більш зрозумілою для педагогів була б орієнтація не на 
ознайомлення учнів із класифікацією звуків рідної мови, вироблення в них 
елементарних умінь розрізняти звуки у словах, здійснювати звуковий аналіз 
(частковий і повний) слів, сприйнятих на слух, членувати слова на склади, визначати 
кількість складів і наголошений склад у слові, а на закріплення, удосконалення, 
корекцію фонетичних умінь, здобутих дітьми в дошкільному закладі освіти, 
перенесення сформованих умінь на більш складний мовний матеріал. 

Виходячи з основного педагогічного розуміння принципу наступності – у 
кожній новій ланці освітньо–виховного процесу продовжується закріплення, 
розширення і ускладнення тих знань, умінь і навичок, які становлять зміст навчальної 
діяльності на попередньому етапі, слід визначити основні напрями забезпечення цієї 
вимоги. І першим з них вважаємо подальше узгодження програм, усунення всіх 
випадків дублювання в їхньому змісті, поступове нарощення рівня складності і 
самостійності виконання дітьми навчальних дій зі звуками й складами. 

Розглядаючи систему методів, засобів і форм організації навчання грамоти в 
дошкільних закладах освіти і початковій школі, слід наголосити на необхідності 
забезпечення реалізації наступності провідних видів діяльності, якими є ігрова і 
навчальна діяльність. За даними науковців, проблема організації ігрової діяльності в 
навчанні шестирічок не втрачає своєї актуальності. Це підтверджується і 
результатами наших спостережень. Так, більшість учителів (68%) будують уроки 
навчання грамоти, не враховуючи потреби дітей у грі. Методика роботи з 
семирічними учнями ними механічно переноситься на дітей 6–ти років. Характерно, 
що і в дошкільних закладах освіти структура занять з навчання грамоти подібна до 
шкільного уроку. 

Як відомо, на етапі дошкільного дитинства переважають саме ігрові методи і 
прийоми (дидактичні ігри, вправи, ігрові ситуації, заохочення в ігровій формі тощо). 
Достатньо ефективними є заняття, канвою яких є певний сюжет, у який вплітаються 
різноманітні навчальні завдання фонетичного характеру. Наприклад: "Незнайко 
кличе на допомогу", "Подорож до зимового лісу", "День народження Мальвіни" та ін. 
Умовою успішного використання ігрової діяльності у навчальному процесі є 
постійна увага вихователя дошкільного закладу до тих її компонентів, які 
максимально наближені до навчальної діяльності, а саме: мотивація діяльності, 
прийняття і усвідомлення задачі, дотримання правил гри, вибір засобів розв'язання 
поставленої задачі, підбиття підсумків. 

Слід зазначити, що наступність і перспективність забезпечуються також 
обґрунтованим співвідношенням ігрової та навчальної діяльності як у дошкільному 
закладі, так і в школі. Варто пам'ятати, що в надрах ігрової діяльності 
першокласників розвиваються й удосконалюються навчальні навички, глибше 
усвідомлюється ними процес учіння. 

Крім дидактичної гри, на заняттях з навчання грамоти застосовуються такі 
сучасні методи, як евристична бесіда, спостереження над мовними явищами, метод 
усного викладу (розповідь–пояснення), метод вправ. У початковій ланці до цього 
комплексу методів додається лише метод роботи з підручником. 

З огляду на наступність і перспективність у навчанні дітей грамоти варто 
докладніше спинитися на специфічних рисах кожного з методів, особливостях їх 
використання в дошкільній і початковій ланках освіти, адже ефективність засвоєння 
дітьми фонетичних знань значною мірою залежить від правильного розуміння 
вихователем і вчителем методів навчання, критеріїв їх вибору. Так, у початковій школі 
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поступово зменшується роль гри. Її витісняють методи, спрямовані на активізацію 
пізнавальної діяльності учнів, свідоме оволодіння фонетичними знаннями і вміннями. 

Сучасною лінгводидактикою прийом розглядається як елемент методу, засіб 
його реалізації, окремий пізнавальний акт. Існуючий метод навчання грамоти 
передбачає використання низки прийомів мисленнєвого характеру, а саме: аналізу, 
синтезу, порівняння, абстрагування, конкретизації, узагальнення тощо. До 
специфічних прийомів, зумовлених змістом навчання, належать звуковий аналіз і 
синтез, моделювання звукової і складової структури слова, фонетичне 
конструювання, заміна і перестановка звуків у словах та ін. 

Як у програмах, так і в практиці організації навчального процесу в закладах 
дошкільної та початкової освіти простежується недостатня увага до вироблення в 
дітей звукових синтетичних умінь. Такий недолік спричинений недостатнім 
розумінням важливості взаємозв'язку аналізу й синтезу в навчанні грамоти, особливо 
читання. Необхідно ще раз наголосити на застосуванні широкого діапазону 
синтетичних звукових вправ як у роботі з дошкільниками, так і з шестилітніми 
першокласниками. 

Висновок. Для реалізації наступності і перспективності в навчанні грамоти 
надзвичайно важливо побудувати єдину змістову лінію, яка б забезпечувала 
ефективний поступальний рух дитини, її успішний перехід на новий етап мовної 
освіти, зв'язок провідних видів діяльності дошкільного і шкільного етапів 
неперервної мовної освіти. Крім того, наступність і перспективність вимагає повної 
узгодженості всіх компонентів методичної системи навчання дошкільників і 
молодших школярів (цілей, завдань, змісту, методів, засобів і форм організації). 

Перспективним є подальше дослідження проблеми вдосконалення технології 
проведення занять з навчання грамоти у старшій групі дошкільного навчального 
закладу і уроку в 1 класі з урахуванням лінгводидактичних принципів наступності й 
перспективності. 

Резюме 
Статья освещает состояние решения проблемы преемственности в обучении 

грамоте в современном дошкольном и начальном образовании. На основании 
сравнительного анализа действующих программ, методов и приемов обучения детей 
определены некоторые пути реализации данного лингводидактического принципа в 
усвоении фонетических знаний и формировании звуковых умений. 

Summary 
The article elucidate solution of succession in reading and writing teaching in modern 

pre–school and primary school education problem. Based on comparative analysis of 
children teaching programms and methods in force, appointed some realization ways of this 
lingvo–didactic principle in phonetic knowledge adoption and sound ability forming. 
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ОСОБЛИВОСТІ  МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ В ПЕРІОД 
ПЕРЕХОДУ ВІД ДОШКІЛЬНОГО ДО МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті розкриті критерії і показники мовленнєвого розвитку дітей в період 

переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку. Визначені педагогічні умови 
забезпечення високого рівня мовленнєвого розвитку. На основі експериментальних даних 
показано, що в освітньому комплексі «Дошкільний заклад – початкова школа» створені 
оптимальні умови для наступності в реалізації завдань в розвитку мовлення дітей. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, мовленнєва компетенція, наступність, 
освітній комплекс. 

Постановка проблеми. Значення мовлення у повноцінному розвитку дітей 
освітнього комплексу «Дошкільний заклад – початкова школа» надзвичайно велике. 
Оволодіння мовленням відкриває дітям шлях до досягнень людської культури, а це в 
свою чергу формує їхню психіку, особистість як власне людські якості. 

Нові тенденції в розвитку сучасної системи національної освіти підвищують вимоги 
до мовленнєвого розвитку дітей, виховання у них свідомого ставлення до мови як 
національно–культурної цінності, оволодіння основами української літературної мови. 

Мовленнєва компетенція дітей визнана однією з провідних базисних характеристик 
особистості, яка формується у процесі її розвитку (А.М.Богуш, Н.С.Вашуленко, 
Н.В.Гавриш, О. Л. Кононко, Л.О.Парамонова). Цей феномен включає уміння адекватно та 
доречно практично користуватися мовленням в конкретних ситуаціях, застосовуючи для 
цього як мовні, так і немовні (міміка, жести, рухи) засоби. 

Психологічна характеристика різних сторін мовлення, особливостей його 
формування в дошкільному та молодшому шкільному віці дана у працях Л.С.Виготського, 
М.І.Жинкіна, О.В.Запорожця, О.М.Леонтьєва, О.Р.Лурії, С.Л.Рубінштейна та ін. 

Проблема мовленнєвої готовності дітей до школи досліджувалася сучасними 
науковцями дошкільної галузі лінгводидактики в різних аспектах: становлення 
правильної звуковимови (М.О.Александровська, В.І.Городілова, О.Л.Жильцова, 
Є.І.Ридіна, Н.Ф.Фомічова та інші), формування фонематичного сприймання 
(И.В.Дурова, Л.Є.Журова, Т.Б.Філічова), усвідомлення дітьми звукової будови мови 
(Д.Б.Ельконін, Л.Ф.Ткачова, Ф.О.Сохін, Г.А.Тумакова та ін.), формування 
граматичної правильності мовлення дітей (А.Г.Арушанова, А.М.Богуш, О.М.Гвоздєв, 
Л.О.Жалмикова, Г.М.Ляміна, Л.О.Пеньєвська, О.І.Соловйова), розвиток зв'язного 
мовлення (А.М.Бородич, С.П.Короткова, Н.П.Орланова, М.С.Рождєственський, 
Л.В.Щерба, Л.І.Фесенко та ін) тощо. 
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У освітньому комплексі «Дошкільний заклад – початкова школа» створені 
найоптимальніші умови для забезпечення наступності у реалізації завдань мовленнєвого 
розвитку дітей, формування усвідомленого ставлення дітей до слова. Матеріали 
дослідження у комплексах «Дошкільний заклад – початкова школа», подані у статті, 
відображають комплексне вивчення мовленнєвого розвитку дітей в період переходу від 
дошкільного до молодшого шкільного віку. Мета експериментальної роботи полягала у 
визначенні шляхів та психолога – педагогічних умов забезпечення належного рівня 
мовленнєвого розвитку дітей при переході з дитячого садка до шкільного навчання. 

Метою констатуючого експерименту було вивчення особливостей та рівнів 
мовленнєвого розвитку дітей 6–го року життя. Завдання констатувального етапу 
експерименту: 

– з'ясування рівнів мовленнєвого розвитку дітей 6–го року життя; 
– визначення  критеріїв та показників мовленнєвого  розвитку дітей старшого 

дошкільного віку;  
– вивчення сформованості усвідомленого ставлення дітей до слова. 

Констатувальний експеримент здійснювався поетапно. 
На першому етапі виявлялися особливості мовленнєвого розвитку дітей. Задля 

цього індивідуально кожній дитині в певній послідовності пропонували виконати ряд 
завдань: 

а) розглянути сюжетну картинку, відповісти на запитання за її змістом, скласти 
розповідь; 

б) переказати одне знайоме оповідання; 
в) скласти розповідь на тему, запропоновану дослідником; 
г) оцінити власне виконання завдань однією з трьох фішок (червоною – все 

правильно, синьою – є деякі помилки, чорною – багато помилок) з наступною 
мотивацією своєї оцінки. 

На другому етапі вивчали особливості виникнення у дітей 6–го року життя 
орієнтації на звукову форму слова. З цією метою провели експерименти за спеціальними 
методиками «Порівняння слів», «Визначення складів у слові», «Звуковий аналіз 
слова». 

Нами були визначені критерії мовленнєвого розвитку дітей в період переходу від 
дошкільного до молодшого шкільного віку. Серед них: 

1) мовленнєва активність (наявність у дитини пізнавальних процесів; 
сформованість уміння зосереджувати свою увагу на пропонованому матеріалі і діяти 
відповідно до вказівок педагога; наявність потреби відповідати, звертатися із 
запитаннями, доповнювати відповіді однолітків, виправляти помилки); 

2) якість мовленнєвих відповідей (змістовність, самостійність, адекватність 
поставленому запитанню чи завданню); 

3) мовленнєва компетентність (лексична – наявність певного запасу слів; 
фонетична – правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух, володіння 
інтонаційними засобами виразності; граматична –  правильне вживання граматичних 
форм; діамонологічна – вміння звертатися  із запитаннями та відповідати на них, вести 
діалог, складати різні розповіді); 

4) сформованість оцінно–контрольних дій (зіставлення отриманого результату з 
вимогами, оцінка результатів мовленнєвої діяльності, уміння помічати та виправляти 
помилки). 

На основі критеріїв та кількісних показників було визначено 4 рівнів 
мовленнєвого розвитку: високий, середній, недостатній, низький. Дамо характеристику 
означеним рівням: 
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ВИСОКИЙ: висока мовленнєва активність, висока якість мовленнєвих відповідей, 
лексична, фонетична, граматична, діамонологічна компетентність, наявність оцінно–
контрольних дій. 

СЕРЕДНІЙ: середня мовленнєва активність, середня якість відповідей, 
спостерігаються недоліки в одному з компонентів мовленнєвої компетентності, 
наявні оцінно–контрольні дії. 

НЕДОСТАТНІЙ: недостатня мовленнєва активність, недостатня якість відповідей, 
виділяються недоліки у двох компонентах мовленнєвої компетентності, наявні оцінно–
контрольні дії. 

НИЗЬКИЙ: низька мовленнєва активність, низька якість відповідей, не сформовано 
3–4 компоненти мовленнєвої компетентності, відсутні оцінно–контрольні дії. 

Нами було виявлено 12,5% дітей з високим рівнем мовленнєвого розвитку, 
25% дітей – з середнім рівнем. Переважна більшість дітей (62,5%) знаходилась на 
недостатньому (37,5%) та низькому (25%) рівнях мовленнєвого розвитку. 

Далі розглянемо результати виконання дітьми другого етапу експерименту 
щодо орієнтації на звукову форму слова. 

Відповіді та пояснення дітей дозволили визначити, що для дітей домінує – 
форма чи зміст слова, якими критеріями користуються діти при співставленні слів, чи 
вміють вони визначати звуковий склад слова, визначати його складову структуру. 

В якості показника рівня виконання завдання використовувався процент правильних 
відповідей. 

Відповіді та пояснення шестирічок свідчать про їхню переважну орієнтацію на 
предметне значення слів. Правильні   відповіді  дітей  часто підкріплювалися 
неправильними поясненнями. Стійко розрізняли звуковий склад слова лише 15% дітей 
6–го року життя. 

Отже, експериментальні дані констатувального експерименту засвідчили 
недостатній рівень мовленнєвого розвитку, орієнтації на звукову форму слів дітей 6–го 
року життя. Такий стан вимагав посилення уваги педагогів освітнього комплексу 
«Дошкільний заклад – початкова школа» до реалізації завдань розвитку мовлення дітей 
дошкільних груп та початкових класів, розробки психолого–педагогічних умов 
забезпечення високого рівня мовленнєвого розвитку дітей. 

Теоретичними позиціями побудови формувального експерименту виступили 
концептуальні положення щодо принципів організації навчання. Провідними 
принципами експериментального дослідження були: інтеграція різних видів занять, 
спрямованих на розвиток мовлення дітей (Л.С.Виготський, О.В.Запорожець та 
ін.); комплексне планування низки мовленнєвих завдань, об'єднаних однією темою 
(А.М.Богуш, О.С.Ушакова); увага до матерії мови, оцінка виразності мовлення 
(Л.П.Федоренко); комунікативна спрямованість навчання, забезпечення 
максимальної мовленнєвої активності, навчання мови як діяльності (В.Л.Скалкін); 
домінуюча роль ігрової діяльності, національна спрямованість навчання, емоційна 
насиченість заняття (А.М.Богуш, Н.В.Лисенко). 

Завданнями формувального експерименту виступили такі: 
1) сформувати у дітей високий рівень мовленнєвої активності та високу якість 

відповідей на момент переходу до початкових класів комплексу; 
2) удосконалити всі чинники мовленнєвої  компетентності дітей та активізувати 

роль оцінно–контрольних дій у попередженні та виправленні помилок мовлення; 
3) визначити педагогічні умови забезпечення високого рівня мовленнєвого 

розвитку дітей при переході з дошкільного до молодшого шкільного віку. 
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Задля вирішення означених завдань була розроблена експериментальна методика 
для дітей 6–го року життя, яка охоплювала комплексну роботу з усіма чинниками 
мовленнєвого розвитку. Розроблена методика обіймає три взаємопов'язані етапи 
(організаційно–методичний, пізнавально–діяльнісний, комунікативно–творчий). 

Перший етап – організаційно–методичний. Він передбачав роботу щодо 
забезпечення навчально–виховного процесу необхідним експериментальним мете–
ріалом. На цьому етапі було складено конспекти занять, тексти вправ, ігор, розроблено 
сценарії свят, театральних вистав тощо. Планувалися заняття двох типів: 

1  –  з  розділу ознайомлення дітей з явищами навколишнього життя, рідної 
природи, художньої літератури, заняття народознавчого циклу, метою яких було 
збагачення, розширення й уточнення знань про довкілля, формування лексичної 
компетентності дітей – збагачення і активізація словника новими словами, образними 
виразами, художніми текстами; 

2– комплексні мовленнєві заняття, які мали таку структуру: а) лексика; б) 
граматика; в) складання розповідей різних видів: описових, з власного досвіду, творчих 
тощо. 

На другому етапі – пізнавально–діяльнісному – з дітьми проводилися передбачені 
форми роботи за складеними конспектами. 

Підґрунтям цього етапу було визначено особистісно–зорієнтоване навчання, 
мета якого полягала у максимальному використанні можливостей кожної дитини, 
засвоєнні нею визначених програмою мовленнєвих знань і вмінь, закріпленні раніше 
досягнутого рівня мовленнєвого розвитку, усуненні недоліків, пов'язаних з 
особистісними проявами дитини (рисами характеру і темпераменту), забезпеченні 
переходу до вищих рівнів мовленнєвого розвитку,   підготовці   дітей  до   виконання   
вимог,  які   ставляться   перед першокласниками, тобто здійснення наступності між 
випускною дошкільною групою та початковою школою. 

Індивідуальний підхід до дітей організовувався з урахуванням визначених у 
констатуючому експерименті рівнів мовленнєвого розвитку. 

Постійне доброзичливе ставлення, схвалення навіть найменшого успіху, 
підбадьорювання, мотивація мовлення, наявність емоцій, пов'язаних з яскравими 
враженнями, й інтересу до пропонованого завдання – все це сприяло активізації 
мовлення дітей кожного з визначених 4–х рівнів розвитку. 

Важливим напрямом експериментальної роботи був пошук шляхів формування 
інтелектуальної активності дітей, що безпосередньо пов'язана з мовленнєвою. 
Розвиток мовлення відбувався успішніше за умови застосування системи 
проблемних і пізнавальних завдань, зокрема: порівняння предметів за ознаками 
подібності й відмінності з подальшим висновком; визначення головних ознак, головної 
думки; встановлення залежностей і зв'язків між двома об'єктами; визначення об'єкта 
за його частиною; побудова рядів слів, предметів за певною ознакою; виявлення і 
виправлення помилок. 

Особлива увага в процесі дослідження приділялась розвитку зв'язного мовлення 
дітей. З цією метою активно використовувались художня література, ілюстрації до 
творів, репродукції картин. Наприклад, на основі прочитаного тексту дітям пропонували 
придумати подібну розповідь або закінчити ту, яку почав вихователь; домислити події, 
які могли передувати описаним; скласти загадки за твором; уявити, що могло б статися в 
разі зміни часу описаних подій. Діти придумували назви до малюнків; складали 
розповіді за малюнком або картиною; описували події, які могли передувати 
зображеним або відбуватися пізніше; уявляли зміст зображеного на закритій частині 
картини з подальшим порівнянням намальованого художником і створеного в уяві. 
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У формуванні усвідомленого ставлення до слова важливу роль відіграє вміння 
дитини робити звуковий аналіз слова. Тут корисними були завдання на виділення 
ознак звуків, їх порівняння, класифікацію та порівняння. Виховували звукову 
культуру мовлення, розвивали фонематичний слух завдання такого зразка: добери 
слово, щоб перший звук був (р), останній – (а); добери слово, яке починається тим 
звуком, яким закінчується слово стіл; склади речення, в якому всі слова починаються 
звуком (м); ігрові вправи типу "Хто швидше назве предмети", – слова–назви 
починаються звуком (м), починаються звуком (к) і закінчуються на (а). 

У роботі над складами доречна мовна гра "Відгадай слово": вихователь називає 
перший склад, а діти пригадують слова, які ним починаються. 

Третій етап формувального експерименту – комунікативно–творчий – був 
спрямований на активне використання дитиною мовленнєвого потенціалу в різних 
ситуаціях спілкування. Спочатку мовленнєві ситуації пропонувались педагогом на 
заняттях, екскурсіях, прогулянках, в ігровій, трудовій діяльності, під час режимних 
процесів. Ці ситуації слугували перехідним етапом до самостійного використання 
дітьми набутих мовленнєвих умінь і навичок у різних ситуаціях спілкування. 

На прикінцевому етапі дослідження було проведено підсумкові зрізи з метою 
виявлення ефективності експериментальної роботи. Задля цього дітям були 
запропоновані завдання аналогічно констатуючого експерименту. 

Порівняння кількісних даних констатувального і контрольного експериментів 
засвідчило відчутні позитивні зміни у рівнях мовленнєвої активності та якості 
відповідей дітей, сформованості всіх чинників мовленнєвої компетенції та оцінно–
контрольних дій у орієнтації на звуковий склад слова. До високого рівня мовленнєвого 
розвитку піднялося 32% дітей, тоді як до навчання було лише 12,5%. На середньому 
рівні мовленнєвого розвитку знаходилося 50 % дітей (на констатуючому етапі було 
всього 25%). 

На недостатньому рівні залишилося лише 12% дітей (до навчання їх було 37,5%). 
Щодо низького рівня, то 6% дітей ще залишилися на низькому рівні (на початковому 
етапі було 25%). 

Результати прикінцевого зрізу виконання методики "Порівняння слів" засвідчили, 
що 65% дітей 6–річного віку стали стійко розрізняти звуковий склад слова (на 
початковому етапі – всього 15%). 

Відтак, результати дослідження підтвердили, що в освітньому комплексі 
«Дошкільний заклад – початкова школа» створюються сприятливі обставини для 
забезпечення високого мовленнєвого розвитку дітей. 

Дослідження дозволило виявити критерії та показники мовленнєвого розвитку 
дітей. Серед них: мовленнєва активність, якість відповідей, мовленнєва 
компетентність (лексична, фонетична, граматична, діамонологічна), 
сформованість оцінно–контрольних дій. 

На основі критеріїв та кількісних показників було визначено рівні мовленнєвого 
розвитку дітей: високий, середній, недостатній, низький. 

Висновки. У процесі дослідження було визначено наступні педагогічні умови 
забезпечення високого рівня мовленнєвого розвитку: раціональне поєднання різних 
видів і типів занять з їх максимальною емоційною насиченістю; комплексне 
розв'язання всіх завдань розвитку мовлення дітей; неухильне дотримання концепції 
особистісно–зорієнтованого навчання; взаємозв'язок мовленнєвого та інтелектуального 
розвитку; надання пріоритету розвитку зв'язного мовлення як такого, що має 
виключне значення у підготовці до шкільного навчання; максимальне використання 
ігрових методів під час введення дітей у звукову дійсність рідної мови. 
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Summary 
The article reveals the criteria and indices of children's speech in the transitional 

age period: from pre–school to junior school. The pedagogical conditions for ensuring 
high level of speech development are defined. The optimum conditions for the 
succession in realizing the tasks of children's speech development are proved to be 
created in the educational complex "preschool establishment – primary school". Their 
effectiveness is confirmed by the experimental data. 

Резюме 
В статье раскрыты критерии и показатели речевого развития детей в период 

перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту. Определены 
педагогические условия обеспечения высокого уровня речевого развития. На 
основании экспериментальных данных показано, что в образовательном комплексе 
„Дошкольное учреждение – начальная школа" созданы оптимальные условия для 
преемственности в реализации задач развития речи детей. 
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ДВОМОВНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті представлені результати дослідження стану двомовного навчання 
дошкільників в установах освіти з російським мовним режимом. Зроблено аналіз 
навчальних посібників, державних і авторських програм, що регламентують процес 
навчання української мови як державної. Визначені найбільш гострі проблеми і 
недоліки практики навчання другій (нерідній) мові, виявлені рівні професійно–
комунікативної компетентності вихователів з даного питання. 

Ключові слова: двомовне навчання, соціолінгвістичні умови регіону, 
професійно–мовленнєва компетентність.  

Постановка проблеми. Закон про мови в Україні став однією із сходинок 
демократичних зрушень, які спричинили трансформацію громадської і національної 
самосвідомості українського народу. Надання українській мові офіційного 
державного статусу вплинуло на духовне відродження нації, згуртувало народ 
навколо ідеї державотворення. Державний статус мови реалізується в розширенні 
суспільних сфер україномовлення, що передбачає створення відповідних соціальних, 
освітньо–культурних передумов для оволодіння державною мовою всіма 
громадянами країни.  

Разом з тим, в цьому ж документі зазначені засади щодо створення необхідних 
умов для збереження і розвитку всіх національних мов нашої країни, сприяння 
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рівноправного їх функціонування, підтримки і збереження культурних надбань усіх 
етносів в Україні, які складають єдиний український народ. Зокрема, в статтях 3 і 4 
Закону записано, що в роботі установ, розташованих в місцях компактного 
проживання громадян неукраїнської національності, може використовуватися їхня 
національна мова. Законом про мови (ст. 25–28) регламентовано право кожної 
дитини будь–якого віку одержувати освіту своєю рідною мовою. Це право 
забезпечується створенням мережі дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, в 
яких освітньо–виховна робота здійснюється мовою етнічної більшості. 

З часу виходу в світ цього закону пройшло більше 15 років, за цей період у 
царині мовної освіти в дошкільній ланці відбулися докорінні зміни. Більшість 
дошкільних закладів здійснили перехід до української мови навчання, значне число 
освітніх закладів півдня та сходу України запровадили двомовне навчання, 
передусім, російсько–українське, адже більшість населення (етнічних українців, 
росіян, болгар, греків, німців, євреїв) мовою спілкування, і навіть рідною мовою, 
вважають російську. За отриманими даними на теренах Запорізької, Донецької, 
Дніпропетровської, Луганської областей, російську мову вважають рідною 98% 
росіян (а вони становлять близько 40% населення регіону), 61% українців (близько 
56% від загального числа населення регіону), 16% представників етнічних меншин 
(приблизно 4% населення). За таких соціолінгвістичних умов у регіоні 
російськомовні дошкільні заклади, в яких українська мова дітьми вивчається як друга 
(державна), становлять від 28% (м. Бердянськ Запорізької обл.) до 62% (м. Донецьк). 
Останнім часом з’являються в російськомовних дошкільних закладах окремі групи, в 
яких етнічна мова вивчається дітьми факультативно. Приміром, у м. Маріуполі 
Донецької області створено групи з вивчення грецької мови в трьох дошкільних 
закладах, в м.Бердянську Запорізької області є один заклад, в якому діти на 
спеціальних заняттях опановують болгарську мову. На жаль, це поодинокі випадки, 
хоча в цих областях є болгарські, грецькі, албанські села, в яких дошкільні заклади не 
розв’язують питання національномовного виховання. 

Набувши офіційного статусу україномовних або російськомовних, дошкільні 
заклади в питаннях мовного навчання отримали низку дуже складних питань, які ще  
й сьогодні остаточно не розв’язані. В аналізі стану навчання мов у дошкільних 
закладах передусім слід зважати на такі фактори: – яка мова є рідною для вихованців; 
– яким є рівень професійно–мовленнєвої компетентності вихователів; – якою мовою 
буде вестися викладання в школі. 

Узявши до уваги зазначені фактори, можна констатувати наступне: переважна 
більшість дошкільників, які відвідують україномовний заклад, є російськомовними. 
Як зазначено в анкетах їх батьків, лише 8% з тих, хто причисляє себе до етнічних 
українців, регулярно користується українською, серед батьків–росіян 2% 
респондентів спілкуються щоденно двома мовами, всі інші розмовляють у побуті 
російською мовою. 

Освітній процес, в якому українська мова має стати мовою навчання, 
відбувається не на належному рівні. Заняття як основна форма навчання, інші 
організаційні форми освітньо–виховного процесу – дозвілля, свята, – проводяться 
українською мовою, а в повсякденні робота з вихованцями відбувається російською 
мовою. І це абсолютно природно, адже для більшості не тільки вихованців, а й 
вихователів рідною залишається російська мова. З усіх  вихователів–українців 64% 
вважають українську мову рідною, але тільки 6% з них  розмовляють нею щоденно в 
сім’ї та побуті. Тільки 1,3% вихователів–росіян зазначають, що іноді користуються 
поза дошкільного закладу українською. 
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Та об’єктом нашого спеціального дослідження стали російськомовні дошкільні  
заклади, в яких діти вивчають українську мову як другу. Практичної реалізації 
проблема навчання російськомовних дошкільників української мови набула в 1989 р. 
Перші три програми, авторами яких є провідні науковці А.М.Богуш, 
Н.О.Хорошковська, К.І.Стрюк, запропонували свої моделі двомовного навчання 
дітей у закладах з російським мовним режимом. У визначенні змісту і засобів 
навчання укладачі програм широко спираються на духовні надбання українського 
народу – фольклор, народні традиції, твори мистецтва, що реалізує культурологічний  
і виховний напрямок освітнього процесу. 

Програма К.І.Стрюк пропонує запроваджувати двомовне навчання з 2 р.ж. дітей 
двома шляхами. Перший полягає  у паралельному засвоєнні мов, які переймаються 
дітьми від двох різномовних вихователів (до середньої групи). Другий шлях 
передбачає поступове включення української мови до різних видів діяльності у 
повсякденні, а в подальшому – проведення українською мовою окремих занять, які 
мають незначне мовленнєве навантаження (з конструювання, образотворчої 
діяльності, фізкультури, математики). Починаючи з середньої групи для обох 
способів навчання рекомендується щотижня проводити одне спеціальне заняття з 
української мови і одне не–мовленнєве заняття українською мовою. Мовленнєві 
завдання в цій програмі сформульовані в загальній формі і визначають остаточні 
мовленнєві вміння дітей з україномовлення, як от: навчити творчо використовувати 
словник в різних ситуаціях, розуміти звернення в різних видах діяльності, говорити 
так, щоб іншим було зрозуміло тощо, а конкретні вікові завдання за розділами 
“звукова культура”, “граматична будова мовлення” на основі міжмовного 
лінгвістичного аналізу не зазначені. Таким чином, дана програма лише орієнтує в 
загальній моделі організації двомовного навчання, не даючи детальних конкретних 
настанов щодо змісту роботи в групах дітей з 2 до 6 років. 

Альтернативна програма “Розвиток українського мовлення” А.М.Богуш 
пропонує з раннього віку залучення до української мови розпочинати у повсякденній 
роботі, у фрагментах мовленнєвих і немовленнєвих занять через використання 
фольклору, художніх творів, ігор, виробів мистецтва, а з 5 року життя впроваджувати 
організоване навчання на спеціальних заняттях з україномовлення. Програма набула 
широкого визнання серед практиків своєю ґрунтовністю, конкретністю,   
наближеністю до реальних умов дошкільних закладів і, що найважливіше, 
максимальним врахуванням мовної ситуації в російськомовних регіонах та рівня 
україномовлення дошкільників. Зміст програми періодизований за віком дітей на 
весь час навчання другої мови, містить чітко визначені завдання до кожного вікового 
етапу. Програмовий матеріал періоду організованого навчання (середня – підготовча 
групи) розбитий за розділами, в яких висвітлюються пізнавальний, народознавчий, 
комунікативний та лінгвістичний компоненти навчання. До лінгвістичного 
компоненту включено завдання щодо формування вмінь з лексики, звукової 
культури, граматичної правильності, зв’язного мовлення та міжмовних 
диференціацій. Точне формулювання мовленнєвих та комунікативних завдань за 
віковими групами, тематичний принцип у визначенні змісту словникової роботи, від 
якої вихователь має відштовхнутися у побудові навчання, надали програмі 
методичної доцільності і практичної зручності. 

Програма за авторством  О.Н.Хорошковської та В.Мовчанюк впроваджує 
інтенсивний спосіб навчання мови – за 2 роки сформувати початкові вміння 
спілкування українською мовою. Програмні завдання для старшої і підготовчої групи 
структуровані за кварталами. Завдання з лексики визначені найбільш повно на 
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засадах принципу тематичності, комунікативної необхідності та частотності. Менш 
докладно представлені завдання з розділів формування граматичної будови, звукової 
культури, діалогічного мовлення. 

Значну цінність для організації навчання несуть методичні рекомендації до 
програми. В них лаконічно викладено основні положення, на яких має будуватися 
комунікативно–мовленнєва діяльність дошкільників при засвоєнні нерідної мови. 
Такими автор називає: формування мовного чуття, вироблення установки на 
мовлення, мотивація мовлення як стимул говоріння; засвоєння мовних одиниць в 
активному мовленні; місце різних видів вправ на етапах засвоєння та закріплення і 
розвитку комунікативного мовлення; вживання вихователем спочатку навчання 
української мови, зважаючи на близькоспорідненість виучуваних мов.  

Державні програми “Малятко” та “Дитина” вирішують питання створення 
національного українського дитячого садка, а отже, призначені для україномовного 
дошкільного закладу, але  в змісті передбачають навчання російськомовних 
дошкільників української мови. Передовсім хочеться зупинитися на програмі 
“Малятко”, в якій міститься спеціальний розділ для дошкільних закладів з 
російськомовним режимом роботи щодо вивчення української мови “Говоримо 
українською”. Він розбитий на три періоди (ранній вік, молодший–середній 
дошкільний, старший дошкільний) і для кожного з них визначено зміст роботи з 
розвитку усного мовлення, а також базова система комунікативних і мовленнєвих 
умінь дітей для кожного вікового відрізку. Серед завдань не визначаються 
вузьколінгвістичні завдання з лексики, граматики, звуковимови, а здебільшого 
формулюються загально–мовленнєві, виховні, розвиваючі, як–от: "використовувати 
враженя від спостережень для діалогу, розповіді, обміну враженнями” (5 р.ж.) або 
«спонукати виявляти емоційно–оцінне ставлення до персонажів художнього твору» 
(6 р.ж.). А от спеціальні завдання з лексики, фонетики, граматики, зв’язного 
мовлення сформульовані  в розділі з навчання дітей українського мовлення як 
рідного, – і це змушує багатьох вихователів звертатись саме до цього розділу, робити 
механічний перенос рідномовних завдань на заняття з другої мови без урахування 
рівня мовленнєвої  і комунікативної компетенції дітей. 

І все ж програма має свої переваги. Вони складаються, по–перше, в тому, що 
значної уваги надається залученню дітей до вивчення мови в різних формах 
повсякденного життя, а це реалізує комунікативно–діяльнісний підхід до засвоєння 
мови; по–друге, протягом раннього і молодшого дошкільного віку триває 
підготовчий етап, на якому акцент ставиться на розвитку рецептивного і 
репродуктивного україномовлення – це створює підґрунтя для інтенсивного 
засвоєння мови на наступному етапі спеціального навчання; і, по–третє, коли рідна 
(російська) мова “пустила глибоке коріння в свідомість дитини” і можна широко 
застосовувати досвід, знання та вміння з рідної мови під час засвоєння другої, 
відбувається навчання української мови на спеціальних мовленнєвих заняттях. Отже, 
програмою "Малятко" двомовне навчання російськомовних дошкільників 
організовано шляхом узгодження завдань та форм роботи з двох мов, в чому 
знаходить втілення один з важливіших принципів – принцип опори на рідну мову; 
тривалий термін навчання (з 2–го до 6–7–го р.ж.) із зростаючою інтенсивністю на 
різних вікових відрізках відповідає реальним можливостям дітей і може забезпечити 
виконання поставлених завдань. 

Програма “Дитина” визначає завдання і зміст роботи україномовного 
дошкільного закладу освіти з 4–го до 7–го років життя. У розділі “Мова рідна, слово 
рідне” міститься два варіанти змісту з основних напрямків розвитку мовлення 
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(звукова культура, лексика, граматика): для україномовних дошкільнят та 
російськомовних, які всі виховуються в закладі з українським мовним режимом. 
Зміст двох варіантів програми має багато спільного, адже програмою передбачено 
єдине завдання–максимум – однаково добре оволодіння україномовленням і 
україномовних, і російськомовних вихованців. Водночас, у програмі містяться 
відмінності, які враховують рідномовний вплив на мовлення російськомовних дітей і 
передбачають попередження потенційних помилок мовців на ґрунті міжмовного 
лінгвістичного аналізу. Зміст обох варіантів розділу представлений детально, 
поетапно, з точними рекомендаціями щодо послідовності формування навичок за 
кварталами. Для всіх вікових груп виокремлюється підрозділ із ознайомлення з 
оточуючим, де визначається тематика роботи з лексики, підрозділи із зв’язного 
мовлення та ознайомлення з художньою літературою, в яких зміст і завдання роботи 
для україномовних і російськомовних вихованців не диференціюється. Зі старшої 
групи освітньо–виховний процес повністю протікає українською мовою,  
дошкільники опановують грамоту української мови, а всі завдання з розвитку 
мовлення є спільними, не зважаючи на материнську мову дітей. 

Як видно з аналізу, дана програма не налаштована на двомовне навчання, вона 
передбачає повний, поетапний перехід до навчання російськомовних дошкільнят 
українською мовою. Надзвичайно цінним у програмі є вперше так детально визначені 
лінгвістичні завдання з розвитку звуковимови, граматики, словника з урахуванням 
складності мовних явищ, їх частотності, комунікативної доцільності та на основі 
міжмовного аналізу. Дані програми можуть використовуватися при складанні нових 
програм з україномовлення для дошкільних закладів національних меншин, 
переважно слов’янських. 

Результати аналізу дозволяють  відзначити, що державних програм, які б 
регламентували двомовне навчання в дошкільних закладах національних меншин, 
поки що в Україні не створено. Державними чинними програмами визначено зміст 
мовленнєвої роботи в україномовних дошкільних закладах, але допускається їх 
використання в російськомовних дошкільних установах, оскільки вони висвітлюють 
окремі питання навчання мовлення дітей, чия рідна мова – російська. Сьогодні 
постала проблема створення загально–державної програми навчання ураїнської мови 
як державної (другої) для російськомовних закладів освіти, яка б повно й докладно 
висвітлювала завдання і зміст всіх компонентів мовленнєвого навчання 
(комунікативного, лінгвістичного, народознавчого, когнітивного) з урахуванням 
останніх досягнень порівняльної лінгвістики, психолінгвістики та лінгвометодики. 
Вже існуючі програми з навчання мови для дошкільників мають мовленнєву 
спрямованість, яка відбивається в цілях і засобах навчання. Так, стратегічною метою 
в навчанні дошкільників української мови стало формування вмінь застосовувати 
виучувану мову як засіб спілкування, а процес формування вмінь відбувається в 
провідних видах мовленнєвої діяльності – говорінні та слуханні. В  дошкільному віці 
закладаються підвалини для досягнення остаточної мети шкільного навчання 
представників національних меншин – формування автономної двомовності, а отже 
базовими вміннями  майбутніх першокласників повинні стати такі, що надають 
вихованцям можливості вільно висловлюватися українською мовою, спілкуватись у 
знайомих та нових ситуаціях. 

Визначені завдання в державних стандартах мовної освіти націлюють нові 
програми на  посилення комунікативного та мовленнєво–діяльнісного спрямування  
процесуальної сторони вивчення мови. Ідея опанування мови як цілісної системи, в 
якій усі одиниці взаємопов’язані, має стати панівною і знайти своє розв’язання в 
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програмах мовленнєвого розвитку. Необхідно також акцентувати увагу на 
когнітивному компоненті навчання, що має втілюватися в свідомому опануванні 
мови. Дошкільників знайомлять з лінгвістичною дійсністю, тому слід приділити 
увагу організації їх аналітико–синтетичної діяльності для усвідомлення мовних явищ 
та засвоєння матеріалу другої мови на основі свідомої опори на знання і вміння з 
рідної мови. Нові програми з навчання державної мови мають відтворити 
народознавчий компонент освіти, який буде спрямовуватись на ознайомлення дітей 
національних меншин з культурою українського народу, сприятиме вихованню 
духовності, патріотизму, громадянської свідомості, плекатиме толерантність, 
гуманізм, інтерес до культури і мови, бажання вивчити українську мову. 

Дев’яності роки позначилися посиленим інтересом науковців і практиків до 
питань залучення дітей різних етнічних груп до вивчення української мови. В цей час 
вийшли у широкий загал методичні посібники для вихо–вателів О.Н.Хорошковської 
та В.Н.Мовчанюк (1992), А.М.Богуш і Т.М.Котик (1994), Р.Т.Назарян і І.П.Рубахи 
(1995), посібник з організації лексичної роботи з української мови для 
російськомовних закладів І.О.Луценко (1994), навчальний посібник для ВНЗ 
А.М.Богуш і Т.М.Котик (1992), підручник А.М.Богуш з методики навчання 
української мови в дошкільних закладах (1993). Менш дослідженими і висвітленими 
до цього часу в наукових та методичних розробках залишаються питання 
формування граматичної будови мовлення, звукової культури, зв’язного мовлення в 
умовах двомовного навчання дошкільників. Ці проблеми ґрунтовно досліджені в 
методиці рідномовного навчання, а от специфіку їх застосування під час засвоєння 
другої мови представлено недостатньо. У практиці роботи з дошкільниками це 
приводить до того, що вихователі механічно переносять засоби і прийоми роботи з 
методики розвитку рідного мовлення на формування навичок другої мови. 

Недостатня розробленість питань теорії і методики двомовного навчання 
позначається на стані освітньо–виховного процесу в дошкільних закладах. На 
превеликий жаль, мусимо констатувати недостатню професійно–мовленнєву 
компетентність педагогів у питаннях двомовного навчання. Під професійно–
мовленнєвою компетентністю фахівців розуміємо багатокомпонентне утворення, 
складниками якого є лінгвістична, комунікативна, лінгво–дидактична і 
етнокультурологічна компетентності. Лінгвістична компетентність складається із 
знання основних відомостей про російську і українську мови як системи; володіння 
нормами використання мовних одиниць на всіх лінгвістичних рівнях; вміння 
здійснювати порівняльний аналіз мовних явищ української та російської мов для 
виявлення їх спільних та диференційованих ознак. Комунікативна компетентність – 
це вміння використовувати мовні засоби з урахуванням мовної національної 
специфіки відповідно до ситуації спілкування;  володіння мовленнєвими вміннями в 
різних видах мовленнєвої діяльності. Лінгводидактична компетентність передбачає 
вміння організовувати мовленнєве спілкування відповідно до його мети і завдань, до 
соціальних норм мовленнєвої поведінки;  вміння організовувати навчання відповідно 
до основних положень методичної науки про використання принципів, методів, 
прийомів, форм, засобів навчання дітей другої мови; вміння запобігати інтерференції 
та використовувати транспозицію в процесі навчання української мови. 
Народознавча (етнокультурологічна) компетентність – це наявність знань про 
історію, сучасність України, культуру, побут, звичаї українського народу, вміння їх 
використати під час навчання мови. 

Високий рівень професійно–мовленнєвої компетенції засвідчили 11,3 % 
вихователів. Їх мовленню властива відповідність орфоепічним, лексичним, 
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граматичним нормам української літературної мови. Мовлення змістовно багате, 
семантично точне, виразне, емоційне. Педагоги доцільно умов навчання визначають 
завдання формування мовленнєвих навичок на основі порівняльного аналізу одиниць 
двох мовних систем. Комунікацію здійснюють адекватно ситуації, мети, завдань і 
адресата спілкування. Їм властиве вміння творчо встановлювати контактоутворюючі 
мовленнєві зв’язки, застосовувати мовленнєві стимули в різних педагогічних 
ситуаціях. Лінгводидактичну компетентність характеризує вміння організовувати 
навчання мови на засадах провідних принципів лінгводидактики (комунікативної 
спрямованості, мовленнєвої активності, опори на вміння рідної мови, свідомості, 
комплексності), часткових методичних принципів навчання звуковимови, лексики, 
граматики, зв’язного мовлення. Притаманне вміння правильно ставити комплексні 
мовленнєві завдання, попереджати інтерференцію, спиратися на транспозиційні 
можливості навчання, доцільно добирати лінгвістичний матеріал, а також 
застосовувати прийоми прямих зіставлень, інтелектуальні прийоми навчання 
мовлення. Організовувані вихователями заняття тематичні за змістом, комплексні за 
структурою, ігрові за характером. У тематиці занять широко застосовується 
українознавчий матеріал. 

Достатній рівень професійно–мовленнєвої компетенції щодо впровадження 
двомовного російсько–українського навчання дошкільників притаманний 42% 
фахівців. Для їх мовлення характерні нечисленні мовні помилки, які в цілому не 
порушують комунікації. Мовлення семантично точне, але не вирізняється лексичним 
багатством і образністю. Завдання і зміст занять визначаються з урахуванням норм 
літературної української мови і зіставного аналізу двох мов. У спілкуванні з 
дошкільниками вільно використовуються засоби мови. Діти спонукаються до 
невимушених висловлювань. Монологи вихователів змістовно звужені, 
низькоемоційні та малообразні, діалоги в основному будуються за однотипними 
еліптичними формами. Вихователі загалом враховують спеціальні принципи 
навчання дітей другої мови, але заняття лише частково задовольняють принципи 
комунікативності, мовленнєвої активності, свідомого засвоєння мови. Не завжди 
враховується специфічне втілення прийомів мовленнєвого розвитку при навчанні 
другої мови. Вихователями швидше інтуїтивно, аніж свідомо використовується 
транспозиційний перенос навичок дітей, прийоми запобігання інтерференції не 
завжди доречні. Народознавчий матеріал застосовується недостатньо. 

Компетентність 46,7% вихователів на низькому рівні. Мовлення 
характеризується відчутними порушеннями орфоепічних норм мови, грубими 
помилками, пов’язаними з лексичною та граматичною інтерференцією. Притаманна 
прихована інтерференція. Мовлення лексично збіднене, вирізняється звуженістю 
синтаксичних структур, містить численні немотивовані паузи. Дані порівняльного 
міжмовного аналізу не відтворюються ні в завданнях, ні в застосовуваних 
технологіях. Володіння незначним обсягом мовних засобів обмежує комунікативну 
творчість педагогів, заважає доречно ситуації висловлюватися, гнучко реагувати на 
зміни перебігу спілкування. Синтаксис одноманітний, тому мовлення виглядає як 
набір штампів. Комунікант ніби “прив’язаний” до мовленнєвої заготовки – готової 
літературної методичної розробки занять, в ході якого не буває мовленнєвих 
імпровізацій. Контакти з дітьми сухі, одноманітні; діалоги протікають в’яло, за 
схемою “запитання–відповідь”. Вихователь не володіє вмінням ставити навідні 
додаткові запитання, стимулювати дітей до висловлювань. Як правило, діти на таких 
заняттях пасивні й незацікавлені, їх мовленнєва активність дуже низька. Педагоги не 
обізнані зі своєрідністю занять з другої мови. Методичні прийоми не скеровуються 
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на формування мовленнєвих навичок, більше – на відтворення уривчастих уявлень 
про довкілля. Провідним прийомом навчання виступає імітація, а основною 
одиницею навчання – слово. Не використовуються прийоми попередження 
інтерференції; не формуються диференційовані мовні установки, навички 
самокорекції. На заняттях частим  буває немотивований перехід з української на 
російську мову. 

Отже, значний відсоток  фахівців дошкільних закладів з низьким рівнем 
професійно–мовленнєвої компетентності свідчить про незадовільний стан організації 
вивчення державної мови в неукраїнських ДНЗ. Аналіз процесу двомовного навчання 
в дошкільних закладах з російськомовним режимом дає можливість назвати 
найсуттєвіші недоліки сучасної практики. 

1. Неправильно визначаються завдання і зміст навчання українського мовлення. 
Передовсім не диференціюються завдання з розвитку рідного мовлення та навчання 
другої мови. Мовленнєві задачі на заняттях з рідного мовлення, які й проводяться 
рідною для дітей російською мовою, майже не відрізняються змістом, складністю і 
обсягом від аналогічних занять з другої мови. Поставлені перед дітьми непосильні 
задачі з нерідної мови надто перевищують їх мовленнєві можливості і тим самим 
унеможливлюють успішне формування мовленнєвих умінь. Завдання завищеної 
складності провокують їх невиконання. 

2. На заняттях завдання не розв’язуються комплексно. Як правило, на всіх 
планується лексична робота, часто міститься  робота із зв’язного мовлення, а от 
завдання із звуковимови і граматики взагалі не формулюються. Значна частина із 
переглянутих нами занять, де програмовим змістом передбачено роботу з 
граматичної будови мовлення, маючи якнайширше формулювання, фактично їх 
декларує, а не реалізує. Подібний підхід абсолютно ігнорує принцип «однієї 
трудності», який в цьому питанні є одним із провідних. Завдання з фонетики 
розв’язуються аналогічно: « навчити всього одразу і тому, – не навчити нічого».  

3.Неграмотно поставлені завдання позначаються і на шляхах їх розв’язання. 
Заняття з українського мовлення головним чином присвячуються розучуванню нових 
слів. Прийоми семантизації одноманітні і дуже часто неефективні. Найуживанішими 
є показ предмету і його називання, а також переклад з української на російську мову. 
Застосовуючи ці прийоми, вихователі можуть опрацювати, як правило, тільки одну 
лексичну групу – іменники. Вони становлять від 70% до 90% лексичного 
навчального матеріалу, інші частини мови вивчаються недостатньо, через що не 
формується мовна база для створення дітьми потенційно комунікативних 
висловлювань. Виучувані лексичні одиниці вживаються тільки в інфінітиві; дітей не 
вчать змінювати граматичні форми слів для використання в комунікативному 
мовленні. Навіть діалоги моделюються так, щоб діти повторювали тільки 
презентовану форму слова: – Що це? – лялька, прапорець, човник. Що робить? – 
летить,  іде,  читає. Граматичні навички формуються шляхом механічних наслідувань 
словоформ, зворотів, словосполучень без будь–яких посилань на міжмовні 
зіставлення та формування елементарних лінгвістичних уявлень. Граматичні навички 
педагоги намагаються автоматизувати на одному мовному матеріалі, за 
незмінюваних комунікативних умов, що не готує дітей до переносу навички і, 
взагалі, до продуктивного мовлення. 

У роботі з фонетики загальною помилкою є те, що з дітьми опрацьовуються не 
специфічні звуки української мови, а ті, що не самі по собі, не позиційно не 
відрізняються від російськомовних. Як і в роботі над граматикою, тут майже ніколи 
не фіксується увага дошкільників на відмінностях вимови в двох мовах, рідко 
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відпрацьовується вимова ізольованого звуку, не автоматизується його вимова у 
звукосполученнях, словах, фразах. 

4. Однією з найгрубіших помилок, яких припускалися вихователі, є підміна 
мовленнєвого заняття навчанням грамоти. Такі заняття не спрямовуються на 
вирішення мовленнєвих завдань, а, головне, недопустимо, аби діти тільки 
розпочавши засвоювати грамоту рідної російської мови, були залучені до засвоєння 
грамоти української мови. 

5.Типовим явищем став безпідставний перехід педагога з української на 
російську мову. Міжмовні переключення, як відомо, недоцільні, інакше це посилює 
інтерференцію. Особливо вражаючою стала виявлена практика деяких вихователів 
для встановлення ступеня розуміння дітьми українського мовлення використовувати 
переклади текстів і навіть віршованих текстів з української на російську мову. 

Висновки. Питання організації двомовного навчання в дошкільних закладах 
освіти національних спільнот вимагають нагального розв’язання. Першочерговим 
завданням має стати створення спеціальних програм, методичних розробок для 
навчання дошкільників–неукраїнців, що вивчають українську мову як державну. У 
програмах та методичних посібниках слід відбити ідеї, які закладені у Концепціях 
мовної освіти в Україні щодо комунікативного, мовленнєво–діяльнісного, 
культурологічного спрямування в навчанні мови. Серед проблем теорії та методики 
навчання особливої уваги вимагають питання формування граматичної будови 
мовлення, навчання звуковимови, діалогічного мовлення як найменш досліджених в 
умовах двомовного розвитку дошкільників.  

Резюме 
В статье представлены результаты исследования состояния двуязычного 

обучения дошкольников в учреждениях образования с русским языковым режимом. 
Сделан анализ учебных пособий, государственных и авторских программ, 
регламентирующих процесс обучения украинскому языку как государственному. 
Обозначены наиболее острые проблемы и недостатки практики обучения второму 
(народному) языку, выявлены уровни профессионально–коммуникативной 
компетентности воспитателей в данном вопросе. 

Summary 
The author gives the results of research of organization bilingual instruction of 

children under school age in Russian–spearing educational establishment. The analysis of 
text–books, state and authors’ programs which regulate the process of teaching Ukrainian 
language as a state language are given. The main urgent problems and lack of practice of 
teaching second (foreign) language are distinguished. Tutors’ levels of professional 
communicative competence are defined. 
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АЛГОРИТМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ 
ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І ШКОЛОЮ В ОПАНУВАННІ 

ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 
У статті розкривається і обґрунтовується алгоритм забезпечення 

наступності між дитячим садком і школою в опануванні дітьми державною мовою. 
Аналізуються деякі форми спільної роботи, зокрема, моніторинг і само–моніторинг. 

Ключові слова: алгоритм, наступність, державна мова, моніторинг, само–
моніторинг, само–презентація. 

Постановка проблеми. Залучення дітей, починаючи з дошкільного віку до 
цінностей державної мови і культури українського народу є одним з пріоритетних 
напрямків навчання і виховання дітей. Особливого значення проблема набуває в 
російськомовних регіонах, зокрема в Донецькому. Цільова комплексна Програма 
розвитку та функціонування державної мови в Донецькій області на 2004–2010 роки 
передбачає забезпечення відповідних умов навчання україномовлення в дошкільних 
освітніх закладах з метою закласти підґрунтя для того, щоб мова для дітей 
двомовного регіону стала одним з вирішальних чинників національної самобутності 
народу, визначальною ознакою держави [4]. Дошкільна ланка є у відповідності з 
Законом України “Про дошкільну освіту”  обов’язковою складовою системи 
безперервної освіти. Щоб система була життєздатною, важливо забезпечити 
безболісний, гармонійний перехід від однієї ланки до наступної. Забезпечення 
комфортності особистісного та мовленнєвого розвитку дитини в дошкільному закладі 
і початковій школі сприяє опануванню дитиною не лише державною мовою, але і 
оволодінню відповідними компетенціями як інтегрованого результату освітньої 
роботи. Проблема наступності, перспективності та спадкоємності між дошкільним 
закладом і школою, яка розглядається в статті, є актуальною для вирішення проблеми 
опанування державною мовою, починаючи з раннього віку. 

За час дії Закону про мови в Україні ситуація щодо української мови в 
Донецькій області значно покращилась, розширилось функціонування державної 
мови в усіх сферах життя. Серед завдань дошкільної освіти регіону  щодо 
подальшого запровадження української мови можна зазначити наступні: зростання 
кількості навчальних закладів з українською мовою навчання; підвищення якості 
україномовної підготовки вихователів дошкільних закладів; розвиток мовної 
культури вихователів і батьків; підвищення рівня взаємодії між дитячим садком і 
школою з питань наступності щодо опанування і застосування державної мови. 

Предметом дослідження, яке проводиться на базі експериментального 
майданчика в ДОЗ № 3 і ЗОШ № 13 м. Слов’янська Донецької області, стало 
вивчення педагогічних та методичних основ забезпечення наступності, 
перспективності та спадкоємності між дошкільним закладом і школою в опануванні 
державною мовою з метою розробки відповідної моделі.  

Поняття наступності, перспективності і спадкоємності між двома освітніми 
ланками (дошкільною і початковою) вчені розглядають як взаємопов’язані та 
взаємообумовлені (А.Богуш [2]). Забезпечення принципу наступності, 
перспективності і спадкоємності навчання враховує набутий рівень україномовної 
компетенції дітей (наступність змісту навчальних програм), створення комфортних 
умов для використання української мови як засобу спілкування і подальшого 
вдосконалення мовних навичок (наступність у формах і методах навчання). 
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Вважаємо за необхідне уточнити, що дошкільний заклад забезпечує дитині 
перспективність подальшого зростання мовної особистості, а школа прагне до 
спадкоємності, приймаючи дітей–шестирічок до першого класу.  

Дослідження триває з 2004 року. За цей час здійснені певні напрацювання, які 
дозволяють проаналізувати доцільність різних форм спільної роботи, їхню 
послідовність, інноваційність і результативність методичного забезпечення наступності. 

Завданням даної статті є описання алгоритму забезпечення наступності між 
двома першими ланками освіти. 

Виклад основного матеріалу. Слово “ алгоритм” означає систему послідовних 
дій, операцій, строге виконання яких приводить до очікуваного результату. 
Зупинимося на послідовності здійснення заходів, які забезпечують наступність.  

Вважаємо за необхідне підкреслити, що на початку дослідження треба було 
визначити основні завдання колективу дошкільного закладу, на базі якого було 
закладено експеримент (перший клас ЗОШ працював на базі експериментального 
дитячого садка). Дошкільний заклад набув статусу україномовного за два роки до 
початку дослідження. Тому забезпечення повноцінного функціонування державної 
мови, створення штучного мовного режиму, розвивального україномовного 
середовища було одним з головних завдань. 

Другим завданням дошкільного закладу було створення умов для забезпечення 
мовленнєвої готовності дітей до школи на основі компетентнісного підходу.  

Третє завдання було створити умови для гармонійного, комфортного переходу 
дітей  до шкільного  навчання . Це завдання принципово не може бути виконано без 
зустрічної роботи з боку школи. Тому вивчення наукових засад наступності у змісті, 
формах і методах роботи з навчання української мови в дошкільному закладі і школі 
було важливою умовою виконання цього завдання. Важливо було також знайти 
спільні дійові форми методичної роботи, здатні забезпечити інноваційні підходи до 
здійснення наступності між двома ланками  освіти. 

Четвертим завданням було встановлення рівноправних, партнерських 
взаємовідносин з батьками дітей, які є зацікавленою стороною в питанні щодо 
мовленнєвої  та загальної готовності дітей до шкільного навчання. 

Виходячи з вищеозначених завдань, алгоритм забезпечення наступності 
дошкільного закладу і школи повинен охоплювати різні сторони цієї проблеми. Наше 
дослідження і досвід свідчать, що наступність охоплює такі основні напрямки роботи 
дошкільного закладу і школи. 

Як бачимо, перш за все, необхідні скоординовані зусилля педагогічних 
колективів освітніх установ, які спрямовані назустріч один одному, які допомагають 
об’єднати зусилля.  

Другий напрямок – педагогічний супровід дітей (створення повноцінного 
розвивального мовленнєвого середовища у всіх групах, мовленнєва підготовка дітей 
старшої групи до шкільного навчання, моніторинг якості цієї роботи). 

Третя складова – педагогічна підтримка сім’ї з боку дошкільного закладу і 
школи, педагогічні ініціативи батьків в опануванні дітьми державною мовою. 

Хочемо звернути увагу на те, що всі складові алгоритму наступності 
завершуються елементами моніторингових досліджень. У сучасній педагогічній 
науці все більш актуальним є відстеження тих процесів, які вивчаються, які 
підлягають нагляду, про які необхідно нагадувати і попереджувати. Моніторинг в 
освіті спрямований на систематизований збір інформації з певного питання, 
подальший аналіз одержаної інформації, використання його результатів в 
педагогічній та управлінській діяльності [3].  

 



Інтелектуально-мовленнєвий розвиток  
дошкільників і молодших школярів 

 

186

Алгоритм забезпечення наступності між дошкільним освітнім закладом і 
школою в опануванні державною мовою 
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супровід дітей старшої 
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підтримка батьків 
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навчання української 
мови за попередній рік, 
конкретизація завдань 
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навчальний рік, 

координація зусиль 
дошкільного закладу і 
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Діагностика 
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порівняння з 
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результатами 

Бесіди з батьками, 
анкетування, вивчення 
мовленнєвого режиму в 
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Створення проблемний 
творчих груп (спільних 
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роботи дошкільного 
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Моніторинг роботи з 
батьками

Участь батьків у 
заходах, що проводить 
школа (відвідування 
уроків, зустріч з 
вчителями тощо). 
Консультації щодо 
вибору школи 

Участь батьків у 
традиційних 

українських святах, в 
роботі дитячих гуртків 

за інтересами, в 
конкурсах, виставках, 
концертах родинної 
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закінчення початкової 
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Аналіз різних організаційних форм здійснення наступності свідчить, що у виборі 
найбільш ефективних з них слід виходити з необхідності беззаперечного визнання 
високої місії і творчої особистості педагога. Тому найбільш дієвими з форм методичної 
роботи є інтерактивні, діалогові форми, які розкривають творчий потенціал педагога, 
вчителя. А з метою підвищення рівня відповідальності, вимогливості до себе у питанні 
здійснення національно–мовної політики держави варто використовувати такі форми, 
які свідчать про незаперечну довіру вихователеві, вчителеві. До таких форм належить 
самопрезентаційна діяльність та само–моніторинг. 

Само–моніторинг (self–monitoring) у педагогічній діяльності – це вивчення і 
реалізація людиною (вихователем, вчителем) способів презентації себе як професіонала 
з метою викликати бажане враження у колег, керівництва, батьків тощо. Педагогічна 
діяльність постійно вимагає самоконтролю і регуляції, необхідності реалізовувати 
самопрезентаційні покази, конструктивно реагувати на критичні сигнали, натяки з боку 
колег, керівника, змінювати свій образ, зростати професійно [1]. 

Зважаючи на те, що в дошкільному закладі, який отримав статус 
україномовного, у частини вихователів виникає мовна проблема, вирішити її може 
тільки сам вихователь. Від успішності створення розвивального україномовного 
середовища залежить в цілому успішність роботи з проблеми опанування дітьми 
державною мовою. Тому семінар–практикум “Мова вихователя” може бути 
результативним за умов само–моніторингу. Такий напрямок роботи як мовленнєва 
готовність до шкільного навчання неможливо контролювати тільки зовнішньо, коли 
вихователь не буде презентувати досягнення дітей перед батьками і колегами. Все 
вищезгадане створює творчу атмосферу, пробуджує ініціативу, спонукає до 
відкритості, бажання поділитися своїми напрацюваннями. 

Висновки. Розроблений алгоритм забезпечення наступності між дошкільним 
закладом і школою в опануванні українською мовою, як свідчить дослідження є 
дійовим і результативним за умов певного балансу між зовнішніми і особистими 
ініціативами на рівні кожного педагога, учасника спільної роботи. У подальшому ми 
плануємо надати більш докладний аналіз найбільш успішних форм роботи в 
напрямку забезпечення наступності. 

Резюме 
В статье раскрывается и обосновывается алгоритм обеспечения 

преемственности между детским садом и школой в овладении детьми 
государственным языком. Анализируются некоторые методические формы 
совместной работы, в частности, мониторинг и само–мониторинг. 

Summary 
In the article algorithm of providing of succession is opened up and grounded 

between nursery school and school in a capture by an official language. Some methodical 
forms of joint work are analyzed, in particular, monitoring and self–monitoring. 

Література 
1. Безлюдна В.І., Корчакова Н.В. Самопрезентаційна складова педагогічної діяльності 

вихователя дитячого садка /Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в 
закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного 
гуманітарного університету. Випуск 31. – Рівне: РДГУ, 2005 

2. Богуш А.М., Шиліна Н.С. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання 
у школі. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2003  

3. Лукіна Т.О., Патрикєєва О.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К., 2005 



Інтелектуально-мовленнєвий розвиток  
дошкільників і молодших школярів 

 

188

4. Цільова комплексна програма функціонування української мови в Донецькій області 
на 2004–2010 роки /Затверджена рішенням спільного засідання колегії міністерства 
освіти і науки України та Донецької обласної державної адміністрації. – Донецьк, 
2004  

А.В.Омеляненко  

УДК 372.2 

СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДЕЙ – РОЗДУМІВ ДІТЬМИ 
ДОШКІЛЬНОГО Й МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

У статті розглядаються зміст, форми і методи навчання дошкільників і 
молодших школярів складанню розповідей–роздумів. 

Ключові слова: наступність, розповідь–роздум, зв’язне мовлення. 
Постановка проблеми. В нормативних документах, наукових та методичних 

джерелах наступність між ланками системи освіти розглядається як умова успішного 
здійснення безперервної освіти. 

Вчені Б.Г.Ананьєв, Ш.І.Ганелін, С.М.Годнік розглядають наступність як зв'язок 
та узгодженість компонентів та етапів навчально – виховної роботи. Означене 
поняття характеризується усвідомленням засвоєного матеріалу на новому, вищому 
рівні, розширенням утворених зв’язків, підвищенням їх якості. 

Принцип наступності, будучи одним із найголовніших психолого – 
дидактичних принципів, передбачає тісні взаємозв’язки дошкільної ланки освіти і 
початкової школи. Саме у взаємозалежності і взаємній орієнтації двох послідовних 
ланок полягає неперервність, наступність навчання і розвитку. 

Психологи Л.А.Венгер, П.Я.Гальперін, О.В.Запорожець глибоко переконані, що 
«вузьке, обмежене розуміння наступності як зовнішнього узгодження, встановлення 
зовнішньої відповідності в навчально – виховній роботі дошкільного закладу та 
школи є надзвичайно незадовільним, акцентувати увагу необхідно на внутрішньому, 
органічному зв’язку загального фізичного та духовного розвитку на межі 
дошкільного та шкільного дитинства» [3, с. 29]. 

У визначенні поняття наступності відправною точкою, на думку багатьох 
педагогів, психологів  слугують такі характеристики: зв'язок між старим та новим в 
процесі розвитку, збереженням та перенесенням найістотніших елементів на наступні 
сходинки розвитку. 

Наступність в українській дошкільній лінгводидактиці Т.М.Котик розуміє як 
необхідну умову безперервності розвиваючого навчання мови між дошкільною та  
шкільною ланками освіти, що забезпечується взаємозв’язком усіх компонентів 
лінгводидактичної системи: мети, змісту, методів, засобів, форм [4, с. 174]. 

Мета статті – висвітлити внутрішній зв'язок у змісті, методах, формах 
організації діяльності у дитячому садку і молодших класах школи щодо забезпечення 
цілісності процесу навчання дітей складати розповіді – роздуми. 

Аналіз досліджень свідчить, що з поміж цілої низки існуючих у 
лінгводидактиці методів та прийомів прийнятих для розвитку в дошкільників 
зв’язного монологічного мовлення дослідники (О.І.Білан, А.М.Богуш, 
Л.В.Ворошніна, Н.В.Гавриш, А.Я.Зрожевська, С.В.Ласунова, О.С.Монке, 
Т.Г.Постоян, Н.В.Семенова, Н.В.Харченко, О.С.Ушакова) називають спостереження, 
екскурсії, бесіди і розповіді за змістом картинок, читання творів художньої 
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літератури та їх переказ, дидактичні ігри, моделювання, мовні логічні завдання, 
самостійне розповідання. 

В дослідженнях А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, Л.М.Гурович, О.В.Запорожця, 
Н.С.Карпінської, О.С.Монке, О.С.Ушакової., Л.І.Фесенко показано можливості 
впливу творів на розвиток сприймання й усвідомлення художніх творів, який 
відбувається поступово: від установлення легко усвідомлюваних зв’язків до простих 
причинових та аналізу мотивів вчинків персонажів, розуміння основного змісту 
твору, його проблеми. 

Серед мотивів, які позитивно впливають на зв’язність дитячого мовлення 
А.М.Бородич, Г.Я.Кудріна, М.Р.Львов, Н.В.Маліновська, І.Д.Морозова називають 
читання художніх творів різних за жанрами, бесіду за змістом прочитаного, переказ. 

Використання з навчальною метою різних засобів з їх специфічними 
дидактичними функціями забезпечує інформаційне, емоційне збагачення сприймання, 
мислення дитини дошкільного віку. Вплив зорових засобів навчання (іграшки, предмети, 
речі, картинки, моделі, схеми, ілюстрації на розвиток зв’язного мовлення вивчали 
О.І.Білан, А.М.Бородич, Н.В.Харченко, А.Я.Зрожевська, В.В.Гербова, Л.І.Глухенька, 
Н.М.Зубарева, З.М.Істоміна, М.М.Коніна, Е.П.Короткова, С.В.Ласунова, Т.Г.Постоян, 
Н.Г.Смольнікова. У цих дослідженнях встановлено, що наочність має велику 
пізнавальну, естетичну, виховну цінність, виступає інформаційним джерелом для 
розвитку зв’язного мовлення. 

Гра надає величезні можливості для розвитку мовленнєвих навичок та вмінь. 
Використання мовленнєвих ігор та ігрових вправ, на думку Н.В.Гавриш, 
Н.В.Семенової, О.О.Смірнової, Є.М.Струніної, О.С.Ушакової, Л.Г.Шадріної 
допомагає дітям складати власні розповіді, коли дитина не просто відтворює відомі 
їй мовленнєві одиниці, а вибирає, комбінує їх кожного разу по новому. 

У відповідності до етапів експериментальної методики введено три групи 
мовленнєвих ігор та вправ, які спрямовані на досягнення певної мети навчання: 
формування у старших дошкільників уміння виділяти істотні ознаки предметів та 
явищ, причинно–наслідкові зв’язки між ними, навчання складання цілісного роздуму, 
що складається з тези, доведення та висновку, використання різновидів мовленнєвих 
засобів зв’язку між структурними частинами. 

Проблему навчання молодших школярів складанню різних типів тексту, 
зокрема роздуму, висвітлено в дослідженнях Л.О.Варзацької, М.С.Вашуленко, 
Н.О.Головань, І.А.Головко, Д.М.Дубовіс, А.А.Ємець, А.С.Зимульдинової, 
Л.М.Міненко, Р.І.Нікольської. 

Особливості висловлювань типу міркування з лінгвістичної точки зору 
проаналізовано в дослідженні Р.І.Нікольської. Для характеристики міркування 
розроблено критерії: обсяг висловлювання, синтаксична будова, засоби зв’язку 
окремих частин в структурі міркування – тези та аргументів, аргументів між собою, 
мовленнєві засоби, які виражають узагальнення в міркуванні. Автор указує, що мета 
навчання не в складності тексту роздуму самого по собі, а в поясненні причини будь–
якого факту чи обґрунтуванні висловленої думки в певній мовленнєвій ситуації. 

У дослідженні А.С.Зимульдинової вивчено дидактичні умови розвитку 
зв’язного мовлення шестирічних учнів. До програми навчання введено знання про 
тематичну єдність тексту, основну думку, межі та місце речень в зв’язному 
висловлюванні. 

Навчання молодших школярів складати твори – роздуми шляхом формування 
ряду специфічних умінь та навичок за допомогою вправ розвиваючого характери 
запропоновано І.А.Головко. Методика передбачає комунікативно – діяльнісний 
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підхід до формування початкових умінь і навичок молодших школярів складати 
твори – міркування. Автором створена з урахуванням тісного взаємозв’язку мислення 
і мовлення класифікація тренувальних вправ, в якій відображені етапи формування 
розумової активності: кумуляція, діагностика, мотивація та усвідомлення способу 
мисленнєвої діяльності [2]. 

Результати проведеного нами констатуючого експерименту свідчать, що в 
роздумах відмічається явне переважання простих речень або підрядних частин 
складнопідрядних речень, які не забезпечують повного, логічного завершення тексту. 
Діти не використовували модальні слова (я гадаю, я думаю, мені здається), вставні 
слова (по – перше, по – друге). Практично були відсутні в мові лексичні форманти 
(взагалі, таким чином), які узагальнюють роздуми, організують висновок. Мікротеми 
діти розкривають слабо. 

У старших дошкільників спостерігається стійка тенденція несформованності 
мовленнєво–мислительних навичок і вмінь в установці зв’язків між реченнями 
тексту, необізнаності про структуру роздуму, незнання мовленнєвих засобів зв’язку, 
яка відображається на якості їх роздуму як зв’язного монологічного тексту. 

Нами була запропонована експериментальна модель навчання старших 
дошкільників складання роздумів в різних видах діяльності (навчально – 
мовленнєвій, пізнавально – мовленнєвій, художній, ігровій), яка складається з трьох 
етапів: підготовчого, ознайомлювального і репродуктивно – творчого. 

Метою першого етапу (підготовчого) було накопичення сенсорно – 
інформаційного досвіду, на основі якого діти виокремлюють характерні ознаки явищ, 
предметів природи і соціального кола, а також забезпечення естетичного сприйняття 
художніх творів. 

Метою другого етапу (ознайомлювального) було навчання дітей складання 
роздумів як суцільного зв’язного висловлювання, яке має тезис, аргументацію, 
висновок, формування у дошкільників вмінь використовувати різноманітні засоби 
для зв’язку структурних частин. 

Третій етап (репродуктивно – творчий) був спрямований на формування у 
старших дошкільників вмінь самостійно складати роздум в різних видах діяльності, 
творчо використовувати наявну інформаційно – змістовну обізнаність для активізації 
роздуму в нових видах діяльності. 

Експериментальні данні свідчать про позитивні зміни в сформованості навичок 
складати роздуми дітьми експериментальної групи: значно збільшилася кількість 
дітей з високим (38%) і достатнім (45%) рівнями, і відповідно, знизилася кількість 
дітей з середнім (135%) і низьким (4%) рівнями. 

Результати контрольного експерименту показують, що переважна кількість 
(83%) старших дошкільників самостійно складали роздум на запропоновану тему, що 
складався з двох аргументів, вони подавалися дітьми послідовно, логічно, зв’язано. В 
структурі розповідей діти чітко виокремлювали три частини: теза, де називається 
проблема, доказ, в якому сконцентрована аргументація та висновок. Більше половини 
дітей використовували в роздумі повну, детальну аргументацію. Послідовність в 
доказах забезпечувалась за рахунок використання дітьми модально – вставних слів, 
сполучників. Діти після навчання між реченнями роздуму встановлювали 
ланцюговий, паралельний зв’язки. 

Експериментальне навчання показало, що для ефективного розвитку зв’язності 
мовлення дітей шостого року життя необхідні педагогічні умови: використання 
комунікативних ситуацій з метою збагачення дитячого мовлення та формування 
уміння складати розповідь – роздум та ознайомлення зі структурою роздуму та 
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способами використання зв’язку між реченнями та частинами висловлювання; 
проведення спеціальних мовленнєвих ігор та вправ, спрямованих на розвиток 
семантики дитячого мовлення та засобів зв’язку у розповідях – роздумах. 

Висновки. Експериментальна модель навчання старших дошкільників 
складання розповідей – роздумів сприяла розвитку логіки викладу, правильному 
структурному оформленню, вибірковому ставленню до використання мовленнєвих 
засобів. Результати контрольного експерименту виявили позитивний вплив 
експериментального навчання на розумовий та мовленнєвий розвиток дітей старшого 
дошкільного віку. 

Дослідження створює основу для подальшого удосконалення методики 
розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку та забезпечення 
наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного шкільного віку 
складати розповіді–роздуми. 

Резюме 
В статье рассматривается содержание, формы и методы обучения 

дошкольников и младших школьников составлению рассказов–рассуждений. 
Summary 

Alla Omelyanenko. The Problem Succession in study of children of preschool and 
school age to make a story – reflection. 

In the article has been considered contest, forms and methods of teaching of 
preschool children to make a story – reflection. 
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО 

ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
У статті визначається роль пізнавальної активності у формуванні 

готовності дитини до шкільного навчання, уточнюється сутність поняття 
«пізнавальна активність», виділяються оптимальні умови розвитку пізнавальної 
активності у дошкільників. 

Ключові слова: пізнавальна активність, інтелектуальна готовність до школи, 
оптимізація пізнавальної діяльності. 

Постановка проблеми. Проблема підготовки до шкільного навчання здавна 
привертала увагу науковців. За даними психолого–педагогічних досліджень успішне 
навчання в школі можливе за умови, коли на момент вступу до школи дитина набула 
певного фізичного, інтелектуального та особистісного розвитку. Тому в центрі уваги 
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педагогів має стати особистість дитини, її здібності та інтереси, її гармонія з 
навколишнім світом. Адже вступ до школи – переломний момент у житті дитини, 
який пов'язаний з новим типом стосунків з оточуючими, новими формами діяльності, 
серед яких провідною є навчальна. 

Проблема неперервності освіти, яка реалізується шляхом забезпечення 
наступності змісту та координації навчально–виховної діяльності на різних рівнях 
освіти, потребує від педагогів активної роботи двох суміжних ланок освіти – 
дошкільної та початкової. Важливим завданням у здійсненні цього процесу є 
підготовка дітей до навчання у школі, результатом якої є готовність до шкільного 
навчання. Психологи в понятті «готовність до навчання у школі» виділяють три 
взаємопов’язаних аспекти: фізіологічний, особистісний і психологічний. 

У вітчизняній психолого–педагогічній літературі проблема наступності і 
перспективності навчання та формування у дітей готовності до навчання досліджувалася 
вченими: А.Богуш, Л.Божович, О.Запорожець, В.Котирло, С.Кулачківська, 
Г.Лаврентьєва, В.Мухіна, Н.Нижегородцева, О.Савченко, В.Шадриков та ін. 

Психологічна готовність розглядалася вченими як комплексна характеристика 
дитини, в якій розкриваються рівні розвитку психологічних якостей, які є найбільш 
важливими передумовами для нормального включення в шкільне життя і формування 
навчальної діяльності на етапі шкільного дитинства. На думку вчених, пріоритетним 
питанням освіти дитини на етапі її підготовки до школи, як і всього періоду дитинства, 
має бути загальний розвиток особистості. Саме він забезпечує подальшу успішність 
навчальної діяльності дитини. Тому діяльність вихователів має бути спрямована на те, 
щоб сформувати загальні здібності дитини, ті якості особистості, які необхідні їй для 
успішного здійснення нового для неї виду діяльності – навчальної. 

Серед основних компонентів психологічної готовності до шкільного навчання 
виокремимо інтелектуальну готовність, яка передбачає не стільки накопичення 
певної суми знань, умінь, навичок з різних розділів програми, стільки формування 
сприйнятливості дітей до знань, розвиток у них проблемно–пошукової діяльності, 
розширення особистого досвіду пізнання, допитливості і пізнавальної активності 
дитини, вміння самостійно думати і вирішувати прості розумові завдання. 

За визначенням О.Проскури, розумова готовність визначається рівнем 
обізнаності дитини про навколишній світ, її кругозором, уявленням про живу і 
неживу природу, про деякі соціальні явища, системністю цих уявлень, рівнем 
розвитку пізнавальної діяльності, наявністю передумов для формування навчальної 
діяльності, рівнем володіння деякими елементарними навчальними навичками. Тобто 
у навчанні дошкільників головним є розвиток потенційної здатності пізнавати нове, 
тому на етапі дошкільного дитинства знання, уміння, навички розглядаються не як 
самоціль, а засіб розумового розвитку. Важливими показниками рівня 
підготовленості дитини до школи є добре розвинене мовлення, сприймання, пам'ять, 
уява, наочно–образне мислення: вміння виділяти суттєві ознаки предметів і явищ, 
порівнювати їх, знаходити подібність і відмінність, елементарно міркувати, 
формулювати найпростіші висновки і узагальнення [5]. 

У дошкільному віці важливо сформувати у дітей активне ставлення до пізнання 
навколишнього світу. Оскільки взаємодія людини із оточуючим можлива тільки 
завдяки її активності і діяльності, феномен пізнавальної активності як один із 
найважливіших чинників навчальної діяльності набуває особливого значення. 

Різні аспекти проблеми розвитку пізнавальної активності дошкільників 
досліджувалися в роботах О.Кононко, С.Ладивір, М.Лісіної, Л.Лохвицької, 
М.Поддьякова, О.Проскури, С.Рубінштейна, О.Савченко та ін. У психолого–
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педагогічній літературі великої уваги надається проблемі активізації навчання. Проте 
питання розвитку пізнавальної активності дошкільників, підвищення їх допитливості, 
формування пізнавального інтересу як умови успішного навчання у школі в умовах 
зміни парадигми сучасної освіти потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є визначення ролі пізнавальної активності у формуванні 
готовності дитини до шкільного навчання, уточнення сутності поняття «пізнавальна 
активність» та виділення оптимальних умов її формування у дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пізнавальна діяльність найчастіше 
визначається психологами як сукупність певним чином пов’язаних дій, функція яких 
полягає в тому, щоб за їх допомогою отримати знання, які адекватно відображають 
об’єкт пізнання. Пізнавальна діяльність здійснюється у двох основних формах: 
сприймання і мислення. Ці форми являють собою різні сторони пізнання, які 
відрізняються об’єктами (що пізнається) і засобами, внутрішніми механізмами (як 
здійснюється пізнання). За допомогою сприймання в основному пізнаються зовнішні 
властивості предметів (величина, форма, колір). Відображенням їх є образи, які 
формуються під впливом безпосереднього чуттєвого пізнання предметів і їх 
властивостей. Мислення є засобом пізнання внутрішніх, суттєвих властивостей 
предметів, зв’язків між ними: кількісних, часових, просторових, причинно–
наслідкових. Результати мислительного пізнання відображаються і формулюються за 
допомогою мовлення [5]. 

У дидактиці пізнавальна діяльність розглядається у тісному зв’язку з 
навчанням. В основі учіння як діяльності – діяльність пізнання в різних його 
аспектах. Саме тому в педагогічній літературі досить часто поняття «пізнавальна 
діяльність», «навчальна діяльність» розглядаються як синоніми. Термін «навчально–
пізнавальна діяльність» також підкреслює діалектичну єдність пізнання і навчання, 
при цьому навчальну діяльність слід розглядати як процесуальний, а пізнавальну – як 
змістовий компонент навчання, – зауважує О.Савченко [6]. 

Пізнавальна діяльність завжди стимулюється пізнавальною активністю, яка 
розглядається як стан готовності до пізнавальної діяльності. Принцип активності є 
одним із провідних в організації сучасної дошкільної освіти. Базовий компонент 
дошкільної освіти орієнтує педагогів на реалізацію потреби дитини в активності – 
ініціативній, творчій і визначає активність як умову реалізації дитини в ролях 
суб’єкта життєдіяльності, індивіда зі своїм життєвим досвідом, соціальної істоти, 
фізичного тіла. Формами активності дитини визначаються: фізична, соціально–
моральна, емоційно–ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна [1, с. 33]. 

У педагогіці активність розглядається як стан готовності до діяльності, як 
ступінь участі у ній, як умова досягнення успіху у будь–якій діяльності. У дидактиці 
активність виступає як один із провідних принципів навчання, який вимагає від 
педагога таких методів і форм організації процесу навчання, які сприяли б 
вихованню в учнів ініціативності і самостійності, міцному і глибокому засвоєнню 
знань, формуванню необхідних умінь і навичок, розвитку їх здібностей. В основі 
активності лежить змістовна мотивація, спрямована на участь у навчально–
пізнавальній діяльності. Ця активність виражається в тому, що учні усвідомлюють 
цілі навчання, планують і організовують свою діяльність, уміють її контролювати, 
виявляють інтерес до знань, ставлять запитання і вміють їх вирішувати. 

Слід зазначити, що в педагогіці цей принцип часто поєднують із самостійністю. 
Принцип самостійності і активності, на думку вчених полягає у створенні умов для 
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виявлення пізнавальної самостійності і творчої активності у процесі засвоєння знань, 
умінь, навичок.  

Активність і самостійність тісно взаємопов’язані, обидві властивості характерні 
для навчальної діяльності, але виявляються по–різному. Наприклад, при усному 
викладенні знань учні виявляють в основному мнемічну активність при мінімальній 
самостійності. У таких поєднаннях ніяких суперечностей немає. Просто одним із 
головних показників активності та свідомості навчання вчені вважають самостійні 
навчально–пізнавальні дії суб’єктів учіння. 

У психології активність виступає у співвідношенні з діяльністю і виявляється як 
динамічна умова її становлення, здійснення і видозмінювання, як властивість її 
власного руху. Активність відіграє важливу роль у пізнавальному процесі і завжди є 
вирішальною умовою успішної пізнавальної діяльності.  

Сутність поняття «пізнавальна активність» тісно пов’язана з визначенням 
активності і відбиває психологічну і практичну здатність (готовність, прагнення) до 
пізнання, до цілеспрямованого перетворення навколишнього світу і себе в ньому. Не 
дивлячись на широке використання даного поняття в педагогічній літературі, у 
психолого–педагогічній науці немає єдиного підходу до визначення поняття 
«пізнавальна активність». У довідковій літературі зустрічається дефініції «активність 
пошукова», «активність загальна», «активність особистості», «активність у навчанні» 
тощо. Лише в сучасному словнику з педагогіки ми знайшли тлумачення пізнавальної 
активності як властивості особистості учня, яка виявляється в його позитивному 
ставленні до змісту і процесу навчання, до ефективного оволодіння знаннями і 
способами діяльності за оптимальний час, в мобілізації морально–вольових зусиль на 
досягнення навчально–пізнавальної мети [7, с. 9]. 

Питання про сутність активності є багатоаспектним, тому існують різні підходи до 
визначення поняття „пізнавальна активність”. Так, пізнавальна активність розглядається 
вченими (М.Данилов, Г.Костюк, В.Лозова, М.Махмутов, Г.Щукіна та ін.) як складна, 
інтегрована категорія, що тісно пов’язана з метою, пізнавальними мотивами, розумово–
емоційною чутливістю тих, хто навчається, проявами самостійності, розвиненим 
творчим мисленням. В.Лозова підкреслює, що активність може розглядатися в 
біологічному, психологічному, педагогічному аспектах. Психологи вбачають в 
активності діяльність, у якій суб’єкт змінює свою поведінку і свої психічні властивості. 
Гносеологія розглядає активність як діяльне пізнання. Поняття „активність” у 
педагогічному розумінні можна трактувати як рису людини, яка виявляється в стані 
готовності, в прагненні до самостійної діяльності, а також у якості здійснення діяльності, 
виборі оптимальних шляхів до досягнення поставленої мети [3, с. 13]. 

Г.І.Щукіна тісно пов’язує пізнавальну активність, самостійність і пізнавальний 
інтерес у навчальній діяльності учнів. На її думку, активність, як особистісне утворення, 
виражає особливий стан учня і його ставлення до діяльності (уважність, жива участь у 
загальному процесі, швидке реагування на зміни обставин діяльності). Якщо діяльність 
являє собою єдність об’єктивно–суб’єктивних властивостей, то активність – 
приналежність людині, більшою мірою – суб’єкта діяльності. Активність виражає не 
саму діяльність, а її рівень і характер. Активність впливає і на процес цілепокладання, і 
на усвідомлення мотивації, способів діяльності. Пізнавальна активність, з погляду 
вченого, цінне і складне особистісне утворення, пов’язане з радістю пізнання, розумово–
емоційною чутливістю учнів у пізнавальному процесі [9]. 

На думку Т.І.Шамової, у багатьох трактовках поняття авторами здійснювався 
однобічний підхід до його аналізу: пізнавальна активність розглядалася або як 
діяльність, або як риса особистості у відриві від діяльності. Автор підкреслює власну 
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позицію: ми не зводимо пізнавальну активність до простого напруження 
інтелектуальних і фізичних сил, а розглядаємо її як якість діяльності особистості, яка 
виявляється у ставленні учня до змісту і процесу діяльності, у прагненні його до 
ефективного оволодіння знаннями і способами діяльності за оптимальний час, у 
мобілізації морально–вольових зусиль на досягнення навчально–пізнавальної мети. 
Виходячи з цього, активізацію учіння школярів автор трактує не як підсилення 
діяльності, а як мобілізацію педагогом за допомогою спеціальних засобів 
інтелектуальних, морально–вольових і фізичних сил учнів на досягнення конкретних 
цілей навчання і виховання [8, с. 48 – 49]. 

О.Савченко визначає пізнавальну активність як діяльне ставлення до сприймання, 
пізнання і перетворення світу, що виявляється через запитання, прагнення мислити у 
процесі сприймання, відтворення, розуміння, творчого застосування [6]. 

Умовою розвитку пізнавальної активності безумовно є практична діяльність самої 
дитини, обумовлена її власною активністю. У дослідженні М.Поддьякова [4] 
виділяються два типи дитячої активності. Перший – це власна активність дитини, 
детермінована її внутрішнім станом. Дитина в цьому процесі виступає як повноцінна 
особистість, творець власної діяльності. Другий тип – це активність дитини, яка 
стимулюється дорослим. Він керує діяльністю дитини і дитина отримує ті результати, 
які були заздалегідь визначені дорослим. Ці два типи активності тісно взаємопов’язані і 
рідко виступають у чистому вигляді: власна активність дітей так чи інакше пов’язана з 
активністю, яка йде від дорослого, а знання і вміння, засвоєні з допомогою дорослого, 
потім стають здобутком самої дитини, і вона діє з ними як з власними. 

Вчений підкреслює, що власна активність дитини – це специфічна і разом з тим 
універсальна форма активності, яка характеризується багатоманітністю своїх проявів у 
всіх сферах дитячої психіки: пізнавальній, емоційній, вольовій, особистісній. Власна 
активність дитини, на думку автора, має фазовий характер: у повсякденному житті і на 
заняттях в дитячому садку власна активність дитини чергується із активністю, спільною 
з дорослим; тобто два типи активності послідовно змінюють один одного, взаємодіючи і 
взаємозбагачуючись у цьому процесі. М.Поддьяков зазначає, що ці типи дитячої 
активності складають основу виникнення двох взаємопов’язаних ліній психічного 
розвитку дитини: лінії саморозвитку, завдяки якій ціла низка психічних утворень 
когнітивного, емоційного і особистісного характеру формується в руслі власної 
активності дитини, і лінії психічного розвитку, що обумовлена провідною роллю 
дорослого, який організує процес виховання і навчання дитини [4, с. 3 – 5]. 

Таким чином, в організації пізнавальної діяльності дошкільників надзвичайно 
важливо враховувати взаємодію цих двох видів активності. Зміна освітньої 
парадигми на особистісно–орієнтовану потребує від педагогів перегляду підходів до 
організації процесу навчально–пізнавальної діяльності дошкільників. Найбільш 
важливим, з нашого погляду, є створення умов для повноцінного розвитку 
пізнавальної активності кожної дитини. Зусилля педагогів слід спрямувати на 
побудову партнерської взаємодії педагога і дитини. Пізнавальну активність 
дошкільників доцільно організовувати як систему, яка включає в себе організовану 
пізнавальну діяльність на заняттях, в різноманітних нерегламентованих видах 
дитячої діяльності та самостійну пізнавальну діяльність дошкільників. Ефективними 
методами розвитку пізнавальної активності дітей на заняттях є використання 
проблемних, ігрових ситуацій, дослідів, моделювання, завдань – сюрпризів тощо. 

Оптимальними педагогічними умовами пізнавального розвитку дошкільників є 
збагачення специфічно дитячих форм діяльності: ігрової, зображувальної, рухової, 
практичної, спілкування з природою та людьми, адже особливістю пізнавальної 
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діяльності дітей дошкільного віку є перевага образних форм пізнання довкілля – 
сприймання, мислення, уяви. Сприймання і мислення як дві форми пізнавальної 
діяльності тісно взаємопов’язані. О.Проскура підкреслювала, що в генетичному плані 
першим формується сприймання, яке з часом становиться основою для розвитку 
мислення, надаючи йому для поглибленого пізнання певний сенсорний досвід. Далі в 
пізнанні ці два процеси взаємодіють: сприймання готує мислення, а мислення, в свою 
чергу, позитивно впливає на розвиток і удосконалення сприймання. Тому, звичайно, 
необхідно забезпечити умови для розвитку і сприймання, і мислення дитини [5]. 

Характер сенсорного розвитку дітей змінюється протягом дошкільного віку. Від 
елементарних маніпуляцій з предметами діти поступово переходять до ознайомлення 
з ними на основі декількох аналізаторів, визначаючи різноманітні властивості 
об’єктів сприймання. Таке багатоканальне сприймання ефективно впливає на 
пізнавальну активність дітей, і зокрема на розвиток мислительних процесів. 
Мислення дітей, які йдуть до школи, в основному наочно–образне. Володіючи таким 
мислення, дитина здатна вирішувати низку завдань маніпулюючи образами, без 
виконання практичних дій. Розвитку наочно–образного мислення сприяють такі види 
діяльності, як гра, художньо–зображувальна діяльність, конструювання, праця, 
оскільки в них у дітей формується здатність уявити майбутній результат своїх дій. 
Образне мислення є основою для розвитку словесно–логічного мислення, яке 
починає формуватися у старшому дошкільному віці. 

З цього приводу О.Савченко зазначає, що в навчальній діяльності молодшого 
школяра одночасно функціонують різні види мислення: конкретно–образне, 
практичне і словесно–логічне, або поняттєве. Лише поступово останній вид мислення 
починає переважати, але його якість завжди залежить від багатства і цінності 
чуттєвого досвіду учнів [6, с. 93]. 

Нерегламентовані форми пізнавальної діяльності дають можливість розвивати 
допитливість, пізнавальні інтереси дошкільників у повсякденному житті дітей і 
можуть включати спостереження, досліди, проблемно–пошукові завдання, 
різноманітні ігри пізнавального змісту, читання пізнавальної літератури тощо. Все це 
сприяє розвитку внутрішніх передумов, що забезпечують формування здатності дітей 
творчо застосовувати знання для розв’язання практичних завдань. 

Серед видів діяльності, які сприяють стимулюванню пізнавальної діяльності 
дітей, слід виділити діяльність експериментування, яка, на думку М.Поддьякова, є 
особливою формою пошукової діяльності, в якій найбільш яскраво виражені процеси 
виникнення і розвитку мотивів особистості, які є основою саморозвитку 
дошкільника. Вчений стверджує, що в дитячому експериментуванні найбільше 
виявляється власна активність дітей, спрямована на отримання як нових знань 
(пізнавальна форма експериментування), так і отримання продуктів дитячої творчості 
(продуктивна форма експериментування). Тому саме діяльність експериментування, з 
погляду психолога, є стрижнем будь–якого процесу дитячої творчості. При цьому 
М.Поддьяков підкреслював, що діяльність експериментування пронизує всі сфери 
дитячого життя, всі дитячі діяльності, враховуючи ігрову [4, с. 6]. 

Діяльність експериментування у дошкільному закладі може реалізовуватися як 
в організованих формах пізнавальної діяльності (заняття, екскурсія, ігри тощо), так і 
в самостійній пізнавальній діяльності. Слід зауважити, що самостійна пізнавальна 
діяльність має особливе значення для розвитку дошкільника, оскільки самостійність і 
активність виступають як важливі риси майбутньої навчальної діяльності. 
Пізнавальна самостійність, за визначенням учених, тісно пов’язана з пізнавальною 
активністю. Обидві риси властиві навчальній діяльності, але в різних умовах 



Інтелектуально-мовленнєвий розвиток  
дошкільників і молодших школярів 

 

197

виявляються різною мірою. Пізнавальна активність є необхідною умовою 
виникнення пізнавальної самостійності. Проте пізнавальна самостійність 
відрізняється здатністю дитини без сторонньої допомоги здобувати нову інформацію, 
самостійно аналізувати і узагальнювати її, використовувати в різних ситуаціях, а 
пізнавальна активність може бути як виявом власної активності, так і активності, 
стимульованої дорослим. Стимулювання пізнавальної самостійності здійснюється за 
рахунок збагачення предметно–розвивального середовища. Чим різноманітнішим 
буде розвивальне середовище, тим легше дитині виявляти пізнавальну активність, 
самостійність, творчі здібності. Тому доцільно доповнити розвивальне середовище за 
рахунок атрибутів до розвивальних ігор, створення ігротеки, книжкового куточка з 
літературою пізнавального змісту та яскравими ілюстраціями, наявності 
різноманітних посібників: карта, глобус, різноманітні схеми тощо. 

Важливою умовою оптимізації пізнавальної діяльності дошкільників, з нашого 
погляду, є також індивідуалізація взаємодії педагога з дітьми. Роль вихователя при 
цьому полягає у зацікавленні дітей до певних видів пізнавальної активності, у 
створенні умов, які стимулюють дослідницьку і творчу діяльність, надають 
можливість для самостійного розв’язання проблем з урахуванням індивідуальних 
проявів пізнавальної діяльності дітей. У дослідженні С.Ладивір [2] за рівнем 
пізнавального розвитку старших дошкільнят визначено 3 групи дітей (з високим 
рівнем активності, з демонстративно активною поведінкою, з низьким рівнем 
научуваності), які потребують урахування індивідуального стилю пізнавальної 
діяльності як на заняттях, так і в самостійній пізнавальній діяльності. 

Висновки. Реалізація означених умов оптимізації пізнавальної діяльності 
дошкільників, розвиток пізнавальної активності і самостійності дасть змогу 
цілеспрямовано сприяти розумовому розвитку дітей та формуванню інтелектуальної 
готовності старших дошкільників до шкільного навчання. Проте проблема 
підготовки вихователя до ефективного керівництва пізнавальною діяльністю 
дошкільників потребує подальшого теоретичного вивчення і розробки практичних 
рекомендацій для педагогів.  

Резюме 
В статье определяется роль познавательной активности в формировании 

готовности ребенка к школьному обучению, уточняется сущность понятия 
«познавательная активность», выделяются оптимальные условия развития 
познавательной активности у дошкольников.   

Summary 
In the article the role of cognitive activity in forming the child’s readiness for schooling is 

determined, the essence of the notion «cognitive activity» is defined, the optimal condition for 
developing the cognitive activity in nursary–sehool children are detailed.  
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КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ В СИСТЕМІ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В даній статті висвітлюється питання ролі і можливостей комп'ютерних 
технологій в системі розумового розвитку дітей, зокрема, на стику дошкільного і 
молодшого шкільного віку засобами комп'ютерних ігор. Відзначаються можливості 
комп'ютерних ігор для загального інтелектуального і емоційно–особистісного 
розвитку дітей. Представлені попередні результати дослідження проблеми.  

Ключові слова: Комп’ютерні ігри – ігри, що представлені у вигляді спеціальних 
програм і здійснюються через  використання комп’ютерної техніки. Комп’ютерні 
технології – система методів організації навчального процесу з використанням 
комп’ютерної техніки. Здатності саморегуляції – здатності до виділення певної 
послідовності цілей, їх ієрархізації, віддзеркалення в плані уявлень всієї динаміки 
умов, в яких ці цілі задані. Програми дидактичного типу – програми, спеціально 
призначені для навчання окремим предметам. Розважальні програми – програми що 
не містять педагогічних завдань.  

Постановка проблеми. З розвитком сучасної інформаційної технології, 
система «людина і комп'ютер» швидко перетворилася на проблему, яка стосується 
всіх членів суспільства, а не тільки фахівців, тому взаємодія людини з комп'ютером 
повинна бути забезпечена шкільною освітою. 

Використання дитиною комп'ютера в своїй діяльності робить істотний вплив на 
різні сторони його психічного розвитку. У всій повноті проявляються такі процеси 
як: мислення, уявлення, пам'ять і т.д., виникають і функціонують на рівні прогнозу 
становлення особи нові горизонти розвитку. Горизонти розвитку – це не тільки  зона 
найближчого розвитку (по Л.С. Виготському), а «своєрідний прогноз розвитку особи, 
даний в змісті пізнавальної мотивації» [2, c.34].  

Оскільки, як відомо, ігрова діяльність в дошкільному і молодшому шкільному 
віці є провідною, то і серед нових видів діяльності, пов'язаних з  комп'ютерними 
технологіями, провідне місце займають комп'ютерні ігри (комп'ютерне 
конструювання, творче експериментування, гра–уява та ін.). 

Однією з проблем сучасної педагогіки є проблема пошуку ефективних шляхів 
розумової діяльності в процесі навчання. Проте роль і  можливості комп'ютерних 
технологій в цьому процесі на сьогоднішній день ще дуже мало вивчені. Цей чинник і 
визначив мету нашого дослідження – вивчити роль і можливості комп'ютерних 
технологій в системі розумового розвитку дітей, зокрема, на стику дошкільного і 
молодшого шкільного віку засобами комп'ютерних ігор. 

Об'єктом дослідження є адаптація молодших школярів до умов школи. 
Предметом дослідження – комп'ютерні ігри  як  засіб розумового розвитку дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку в період адаптації до шкільного навчання. 

Наша гіпотеза полягає у наступному:  комп'ютерні ігри є ефективним засобом в 
розумовому розвитку дітей на стику дошкільного і молодшого шкільного віку, який 
сприяє успішній адаптації до навчання в школі за умов, якщо: 
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– застосування комп'ютерних ігор дозволяє моделювати різні життєві ситуації, 
що дозволяють швидше адаптуватися дітям до школи; 

– підвищує інтерес до навчальної діяльності;  
– розвиває творчі і пізнавальні здібності учнів. 
Нами були поставлені наступні завдання: 
– вивчити психолого–педагогічні і методичні аспекти використання 

комп'ютерних ігор в системі розумового розвитку  в процесі адаптації дітей на стику 
дошкільного і молодшого  шкільного віку до школи; 

– експериментально вивчити ефективність використання комп'ютерних ігор в 
процесі розумового розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного 
віку; 

– на основі отриманих даних розробити комплекс методичних рекомендацій із 
застосуванням ЕОМ в цьому процесі. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що досліджуються психолого–
педагогічні умови використання комп'ютера як чинник розумового розвитку дітей в 
період адаптації  до школи. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що матеріали роботи 
можуть бути використані в практиці початкової школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комп'ютер як інтелектуальне знаряддя принципово відрізняється від книги. 

Книга – засіб накопичення знань, але не операції ними. Людина оперувала знаннями, 
інформацією у всі століття, але на сьогоднішній день їх накопичилося стільки, що 
операція ними стала досить складною проблемою. Тому комп'ютер виник з 
практичної необхідності накопичення, пошуку і обробки інформації і, як наслідок, 
набув властивостей повчального засобу, засоби обміну знаннями, засоби управління 
процесами.  

Оволодіння комп'ютером благотворно впливає на формування особистості дитини 
і додає йому вищий соціальний статус. У дітей  з'являється новий напрям спілкування – 
вони активно обговорюють комп'ютерні ігри, свої досягнення і промахи при виконанні 
важких завдань, технічні і логічні можливості апарату та ін. Значно збагачується дитячий 
словник, діти легко і з задоволенням опановують нову термінологію, істотно зростає 
самооцінка дитини. Все це сприяє розвитку мови дітей, значно підвищує рівень 
довільності й усвідомленості дій. Але головне полягає в тому, що „комп'ютерні 
технології дозволяють осягати логіку тих процесів, які діти здійснюють при виконанні 
комп'ютерних завдань, у тому числі і навчальних” [1, с.17].  

Одним з найважливіших достоїнств комп'ютерних навчальних технологій є 
формування навичок і умінь, пов'язаних з управлінням. Вони більшою мірою, чим 
які–небудь інші, вимагають орієнтування на істотні відносини в умовах завдання. У 
зв'язку з цим вони можуть набувати надзвичайно узагальненого характеру і легко 
переноситися в нові, незвичайні обставини. Прості види такого роду умінь 
формуються вже в дошкільному віці. 

Комп'ютерні ігри в цьому процесі набувають особливого значення. Завдяки їм у 
дітей формуються узагальнені уміння управляти різноманітними ситуаціями за 
допомогою клавіатури, маніпуляторів або інших засобів управління. Велику роль у 
формуванні таких умінь грають спеціально створені для цього комп'ютерні ігри 
„Світлофор”, „Колобок”, „Давайте познайомимося”, „Лабіринт”, „Черепашка”, 
„Космодром” та ін. 

В умовах комп'ютерної гри значення набуває уміння планувати свої дії, 
передбачати їх результат. Значно ускладнюється процес дитячої діяльності: діти 
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повинні діяти руками, натискаючи пальцями кнопки клавіатури, що вимагає від 
дитини посиленої уваги і специфічних навичок: одночасно з маніпуляційними діями 
спостерігати за зображеними на екрані предметами і явищами, що змінюються.  

Часто результат натиснення на ту або іншу клавішу позначається не одразу і 
проявляється в надзвичайно опосередкованій, складній формі, викликаючи 
ланцюгову реакцію подій на екрані. Створюється принципово новий зв'язок між 
ручними діями дитини і їх результатом. Саме цей момент надає потужного впливу 
на загальний психічний розвиток дітей, формує у них нову позицію відносно 
пізнання і зміни навколишнього світу.  

Одна з основних здібностей дитини, що лежить в основі, як розумового, так і 
інших ліній розвитку, – це здатність до побудови (усвідомленому або інтуїтивному) все 
більш складних структур власної зовнішньої діяльності, а потім і діяльності 
внутрішньої, психічної. Цю здатність можна розглядати як одну з форм прояву загальної 
фундаментальної здатності саморегуляції. Як приклад можна привести спеціальні 
методики використання  комп'ютерних програм «Склади узор», «Калейдоскоп». 

Розвиток даної здатності значною мірою визначає широту і глибину взаємодії 
дитини з навколишнім світом, тобто визначає загальну психічну активність. Ця 
здатність універсальна, оскільки вирішення будь–якого більш менш складного 
завдання вимагає виділення певної послідовності цілей, їх ієрархізації, 
віддзеркалення в плані уявлень всієї динаміки умов, в яких ці цілі задані. 

Пізнавальні комп'ютерні ігри сприяють формуванню у дітей розумової 
здатності, що забезпечує розуміння інтелектуальних завдань, ухвалення їх дитиною, 
що є необхідною умовою розгортання дитячої діяльності. 

Особливе значення при цьому мають уявлення, що відображають основну мету, 
на досягнення якої направлена діяльність дитини. Якщо дитина нечітко уявляє собі, 
що потрібно отримати в ході розв’язання тієї або іншої задачі, то процес мислення 
взагалі може не розвернутися або розгортається зовсім в іншому напрямі, чим це 
необхідно в заданих умовах. Саме чітке представлення кінцевого результату, який 
повинен бути отриманий в ході рішення, дозволяє дитині цілеспрямовано аналізувати 
умови завдання.  

У складних завданнях  у дітей можна спостерігати конфліктні відносини при 
сприйнятті мети і умов, в яких дана ця мета. Лише поступово у дітей формується 
загальна розумова здатність направленого аналізу умов з погляду основної мети дії. 
Використання комп'ютерних ігор стимулює формування подібних умінь. Діти 
вчаться розчленовувати основну мету діяльності на допоміжні цілі, встановлювати 
зв'язки між ними і конкретними умовами завдання. 

Ряд  ігор („конструктор”) направлені на формування у дітей здатності 
самостійно ставити  перед собою цілі і самостійно їх досягати. У цьому процесі у 
дітей формується діяльність творчого експериментування. В ході такого 
експериментування діти виступають як творці нових об'єктів. Вони ставлять перед 
собою нові цілі, що все більш ускладнюються, і намагаються їх реалізувати. У цьому 
процесі формується нова, більш складна структура діяльності, що характеризується 
супідрядністю основних і допоміжних цілей. 

Різні форми дитячого творчого експериментування формують інтелектуальні 
здібності. 

Специфіка наочно–дієвого мислення полягає в тісному взаємозв'язку розумових 
і практичних дій. Якщо дитині з яких–небудь причин не дають діяти руками, то і 
завдання виявляється невирішеним. При такому мисленні мають місце послідовні 
взаємопереходи від практичних перетворень предмету до аналізу результатів і 
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побудови на основі отриманої інформації подальших практичних дій, здійснення 
яких дає нову інформацію про об'єкт. 

Значні можливості в цьому відношенні розкриваються при роботі дітей з 
комп'ютером. В процесі дій із зображеними на екрані предметами і  явищами у дітей 
формуються гнучкі, рухомі уявлення і образи, які служать основою для переходу від 
наочно–дієвого до наочно–образного мислення. 

Аналіз програмного забезпечення, що рекомендується дітям дошкільного і 
молодшого шкільного віку (як у нашій країні, так і за кордоном), показує величезні 
можливості комп'ютерних ігор для загального інтелектуального і емоційно–
особистісного розвитку дітей і їх навчання. Існує безліч програм, спеціально 
призначених для навчання окремим предметам: математиці, літературі, розвитку 
мови, рідній та іноземній мовам і т.д. Є також розважальні програми, що не містять 
педагогічних завдань, але які також можуть ефективно застосовуватися в освітніх 
цілях завдяки різноманітним методичним прийомам. 

У різноманітному асортименті дитячих програм виділяється велика група 
навчальних і розвиваючих комп'ютерних ігор, які спеціально створюються для 
використання в освітніх цілях.  

Існує багато різних підходів до систематизації комп'ютерних програм. Вже сама 
назва „Ігрові програми для школярів” показує їх місце в загальній масі програмного 
забезпечення персональних комп'ютерів – програми орієнтовані на дітей дошкільного 
і молодшого шкільного віку, приблизно від 3 до 9–10 років. Ігрові за формою, вони 
враховують, що гра – це провідний вид діяльності у дітей даної вікової категорії. 

Класифікація програм потрібна не тільки для зручності споживача: педагогам 
легше орієнтуватися у всьому їх різноманітті, якщо рубрики відразу дають відповіді 
на питання типу «Які програми сприяють розвитку мови?», «У яких програмах є 
зображення тварин?», «Чи є програми, в яких управління здійснюється тільки 3–4 
клавішами?» і т.д. Вона полегшує відбір необхідної програми за різними критеріями. 

Виходячи з різних критеріїв, можна виділити програми вікового рівня 
складності, сюжетної тематики, рівня складності ігрового завдання, складності 
управління, завдань розвитку розумових здібностей і інших характеристик. На наш 
погляд, доцільною є така класифікація освітніх програм за [3]: 

а) розвиваючі ігри; 
б) навчальні ігри; 
в) ігри–експериментування; 
г) ігри–забави; 
д) комп'ютерні діагностичні ігри; 
Згідно цієї класифікації передбачається наступний зміст: 
а) розвиваючі ігри. 
Це комп'ютерні програми, призначені для формування і розвитку у дітей 

загальних розумових здібностей,  здібності формування кінцевого образу дії і 
співвідношення своїх дій по управлінню грою із зображеннями, що створюються, в 
комп'ютерній грі. При цьому розвивається фантазія, уява, підтримується високий 
потенціал пізнавального інтересу. Ці програми не містять в собі конкретної заданої 
мети – вони є тільки інструментами для творчості. До програм цього типу 
відносяться програми, що припускають різні графічні побудови, зокрема програми 
для малювання, розфарбовування, всілякі конструктори, програми, що припускають 
корекції малюнка. До них відносяться і звичайні текстові редактори для, редагування, 
зберігання і друку тексту, і „музичні редактори”, що дозволяють писати прості 
музичні звукові і нотні тексти, і „конструктори казок”, що дозволяють суміщати 
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можливості текстового і графічного редакторів для формування і відтворення 
ілюстрованих текстів; 

б) навчальні ігри. 
Це ігрові  програми дидактичного типу,  в яких в ігровій формі пропонується 

вирішити дидактичні задачі. До них відносяться ігри, пов'язані з формуванням у дітей 
початкових математичних знань; програми, що допомагають навчанню граматиці, 
формують навички читання з рідної та іноземної мов, програми естетичного 
характеру та ін.; 

в) ігри–експериментування. 
У іграх цього типу мета гри і правила приховані в сюжеті гри або способі 

управління нею. Тому дитина, щоб добитися успіху в рішенні ігрової задачі, повинна 
шляхом пошукових дій прийти до усвідомлення мети і способу дії, що і є ключем до 
досягнення загального рішення ігрової задачі; 

г) ігри–забави. 
У таких іграх не міститься в явному вигляді ігрові завдання або завдання 

розвитку (це видно з назви групи). Вони просто надають можливість дітям 
розважитися, здійснити пошукові дії і побачити на екрані результат у вигляді якого–
небудь „мікромультика”. До цієї групи, зокрема, можна віднести популярну серію 
програм типу „Живі книжки”; 

д) комп'ютерні діагностичні ігри. 
Ці ігри дозволяють фахівцеві (педагогу або психолог) отримати інформацію, яка 

цікавить його про дитину. Це, перш за, тестові програми, а також програми, що 
реалізують ті або інші педагогічні або психологічні методики. При цьому така 
програма фіксує задані параметри, обробляє їх і відкладає в пам'ять комп'ютера. 
Надалі ці результати обробляються фахівцем і виводяться у вигляді рекомендацій для 
вчителів і батьків [3]. 

На сьогоднішній день, отримані нами попередні результати дослідження 
проблеми, а також вивчення досвіду вчителів–практиків з використання 
комп'ютерних технологій для розумового розвитку дітей і адаптації їх до шкільного 
навчання на стику дошкільного і молодшого шкільного віку приводять нас до думки 
про виняткову їх ефективність. Проте специфічні властивості, які має комп'ютер, 
містять і багато негативного, що може спричинити тяжкі наслідки психічного і 
фізіологічного характеру, особливо в цей віковий період. Тому першими 
рекомендаціями в справі використання комп'ютерних технологій для досягнення 
задекларованої мети є: 

– обмеження в часі. Бажано, щоб тривалість гри не перевищувала вимоги 
санітарних норм для дітей даного віку: у нашому випадку – не більше 15 хвилин за 
монітором з електронно–променевою трубкою і не більше 30 хвилин за монітором на 
рідкокристалічній основі; 

– відсутність в грі чинників агресії; 
– гра повинна бути орієнтована на успіх; 
– гра повинна носити спокійний характер, не вимагати високих швидкостей 

реакції, у будь–який момент може бути зупинена, а потім продовжена; 
– гра повинна носити багатоваріантний характер, бажано по наростаючому 

ступеню трудності, щоб підтримувати тривалий інтерес до  неї і, завдяки цьому, 
бажана бути повтореною. Такі ігри дозволяють формувати міцні навички; 

– результатом кожної гри повинен бути елемент нового, що поповнює 
пізнавальний багаж того, хто грає (нові слова, нові правила, нові знання про процеси, 
речі, події та ін.); 
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– оскільки навчання повинне бути таким, що виховує, гра повинна нести в собі 
позитивний виховний елемент. 

– гра повинна носити аналітичний характер, тобто в процесі гри учень не тільки 
повинен виконувати автоматичні дії, які визначаються алгоритмом програми, а 
аналізувати свої дії і вибирати свої шляхи в грі.  
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ДІАГНОСТИКА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

У статті представлена комплексна діагностика мовленнєвого розвитку, яка 
дозволяє оцінити рівень розуміння і рівень розвитку активного мовлення дітей 
третього року життя. У рамках цих напрямів розроблені критерії і відповідні 
показники мовленнєвого розвитку. Описані результати діагностики мовленнєвого 
розвитку, проведеної в рамках констатуючого етапу експериментального дослідження. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, діагностика, розуміння, говоріння. 
Постановка проблеми. Розвиток мовлення дітей на різних етапах навчання є 

суттєвою проблемою сучасної освіти. Забезпечення наступності в роботі з розвитку 
мовлення на всіх ступенях дошкільного дитинства – одне з ключових завдань. У 
зв’язку з цим зростає науковий інтерес до проблем раннього дитинства. Своєчасне  
формування і повноцінний розвиток мовлення в ранньому дитинстві – передумова 
розумової активності в подальшому дорослому житті. 

Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя в процесі 
художньо–предметної діяльності, що є предметом нашого дослідження, будується з 
урахуванням результатів діагностичного обстеження.  

Метою статті є представити критеріальний апарат та аналіз результатів 
діагностики рівнів мовленнєвого розвитку дітей означеного віку. 

При визначенні критеріїв та показників мовленнєвого розвитку дітей раннього 
віку, ми спирались на дослідження Н.Аксаріної, А.Богуш, В.Гербової, Д.Ельконіна, 
М.Кольцової, К.Крутій, Г.Ляміної, Т.Науменко, Л.Павлової, Т.Румер, Т.Юртайкіної 
[1, 2, 3, 4] та ін. 

У більшості досліджень, присвячених мовленнєвому розвитку дітей раннього 
віку, домінують переважно кількісні характеристики фонетичної, лексичної та 
граматичної сторін мовлення.  

Для вивчення в сукупності різних аспектів мовленнєвої активності було 
розроблено комплексну методику визначення рівнів мовленнєвого розвитку дітей 
третього року життя, а також для утворення об’єктивної картини мовленнєвого 
розвитку дітей, анкети для батьків і педагогів. 
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Виходячи з того, що акт розуміння і акт говоріння є основними компонентами 
мовленнєвої діяльності дітей третього року життя, в діагностиці було визначено два 
напрямки: розуміння мовлення та активне мовлення. Відповідно були визначені 
критерії та показники.  

Першим критерієм розвитку розуміння дитиною мови дорослого було 
визначено володіння узагальненням (М.М.Кольцова), що характеризується 
наступними показниками: вмінням ідентифікувати предмети та вмінням 
систематизувати предмети.  

Наступний критерій – інтерес до мовлення – констатується такими 
показниками: виконання мовленнєвих інструкцій, усвідомлене сприйняття 
художнього тексту. 

Третім критерієм розвитку розуміння було обрано засоби вираження 
розуміння, основними показниками якого є наявність у дитини мови жестів та 
знакового мовлення. 

Іншим напрямком діагностичного дослідження було вивчення  активного 
мовлення дітей третього року життя за наступними критеріями:  

ініціативність, що характеризується: здатністю до мовленнєвих імпровізацій та 
наявністю в мовленні елементів словотворчості; самостійність, що визначається  
мовленнєвими реакціями на побачене (прості  – розгорнуті) та повторення дитиною 
слів та фраз за дорослим; адекватність, показниками якої були: словесна 
ідентифікація дитиною предметів, якостей, дій, усвідомлення зв’язків між 
предметами та явищами й вміння коментувати та мотивувати власні дії. 

Розроблені методики дозволили констатувати рівень мовленнєвого розвитку 
дітей третього року життя, які пізніше розподіляться на   контрольну та 
експериментальну групи. Звернемося до результатів дослідження мовлення за 
кожним з напрямків. Кількісні результати оцінювання розуміння мовлення 
представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Результати дослідження розуміння мовлення (%) 

Рівні Інтерес до 
мовлення 

Володіння 
узагальненням 

Загальна 
оцінка 

 К.г Е.г. К.г. Е.г. К.г. Е.г. 
Високий 3 0 25,6 23,8 13,5 11,6 
Достатній 41,7 42,6 30,2 14,3 36,6 28,4 
Середній 22,6 44,7 16,3 33,3 20,5 40 
Низький 32,8 12,8 27,9 28,6 29,4 20 

 
Розглянемо детальніше дані обстеження за окремими критеріями та 

показниками. 
Володіння узагальненням 
Щоб оцінити вміння ідентифікувати предмети, дитині в індивідуальній бесіді 

було запропоновано серію питань за змістом сюжетних картинок. Відповіді на 
питання не передбачали включення дитини до активного мовлення, а вимагали лише 
розуміння мовлення дорослого. Наведемо приклади: 

1. Покажи дерева 
2. Покажи листя які падають з дерева 
3. Хто сидить під деревом? 
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Результати дослідження показали, що більшість дітей експериментальної та 
контрольної груп ідентифікують предмети з їх назвами на рівні розуміння, про що 
свідчать наступні результати: 69,1% достатнього та середнього рівня в дітей 
контрольної групи й 70%  – в дітей експериментальної групи. Значна кількість дітей 
(25,9% контрольної та 27% експериментальної групи виявили низький рівень). На 
наш погляд, причиною цього могли бути незвичність ситуації, збуджений емоційний 
стан дитини на момент опитування, індивідуальні особливості психіки малюків тощо.  

Для виявлення вміння систематизувати предмети за ознакою, дітям 
пропонувалось з представленого ряду 4 предметних картинок обрати предмети за 
спільними ознаками. Кожне із завдань передбачало визначення ступеня узагальнення 
(II–III), наприклад:  

Завдання 1. Покажи всі картинки з  кошенятами (II ступінь) 
Завдання 2.  Дай мені іграшки (III ступінь) 
За результатами дослідження, 46,5% дітей контрольної та 52% 

експериментальної груп успішно виконали всі запропоновані завдання. Це діти, які 
вже опанували другим, інколи третім ступенем узагальнення. Більшість завдань (3 з 
4) виконали 18,6% контрольної та 19% експериментальної груп. Слід зазначити, що 
досить велика кількість дітей (32,5% контрольної та 19,1% експериментальної груп) 
впорались лише з одним з завдань, а при виконанні інших припускались помилок. 

За загальною оцінкою, 55,8% дітей контрольної й 38,1% експериментальної 
груп мають достатній та високий ступінь узагальнення, хоча показник низького рівня 
виявився також високим (30% дітей в кожній групі). 

Інтерес до мовлення 
Для оцінки виконання мовленнєвих інструкцій експериментатор протягом тижня 

вів щоденне спостереження за дітьми в процесі режимних моментів, ігор та занять. 
При оцінюванні фіксувалось наступне: як дитина виконувала мовленнєві інструкції 
(завжди, часто, інколи або ніколи), що відповідало чотирьом рівням мовленнєвого 
розвитку. Окрім кількісної характеристики, експериментатор фіксував наявність 
мовленнєвих проявів дітей під час виконання інструкції: коментарю власної дії, 
мотивації цієї дії.  

Як показали результати дослідження, мовленнєві інструкції дорослого 
виконують на достатньому рівні 34,9% дітей контрольної та 36,8% 
експериментальної груп, при цьому в виключних випадках можна було зафіксувати 
мовленнєві прояви самої дитини, як от коментар, мотивацію дій тощо. Наприклад: 

Вихователь: Лесю, надінь капці! 
Леся:  Леся надіває – холодно. 
На низькому рівні зафіксовано 55,8% дітей контрольної групи. Можна 

припустити, що такий результат, спричинений з одного боку, недостатньою увагою 
батьків, адже значна кількість дітей третього року життя тільки починає відвідувати 
дитячий садок, а, з іншого, – недоліками виховного процесу: відсутністю або 
недостатньою кількістю мовленнєвих інструкцій вихователя, звернених до 
конкретної дитини в режимних моментах, на заняттях, в ігрових ситуаціях тощо.  

Усвідомлене сприйняття художнього тексту оцінювалося за  шкалою, яка 
мала лише якісні характеристики: високий рівень  визначався, якщо дитини завжди 
уважно слухала художній текст, ставила питання, намагалась переказувати окремі 
частини. Достатній рівень визначався коли дитина слухала художній текст, сама або 
за допомогою дорослого могла відповісти на питання. Середній рівень визначався 
коли дитина не слухала текст до кінця. Низький рівень констатувався  в тих 
випадках, коли дитина взагалі не реагувала на читання художнього тексту. 
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Дослідження особливостей розвитку мовлення за означеним показником дали змогу 
констатувати наступне: лише 5% дітей контрольної та 3% експериментальної груп 
завжди уважно слухали художній текст, питали незрозуміле та намагалися 
переказувати окремі моменти. Уважно слухали та могли відповісти на 1–2 питання за 
змістом прочитаного 40,4% дітей контрольної та 47% експериментальної груп. На 
низькому рівні зафіксовано досить мала кількість дітей в обох груп (відповідно 6,7%  
й 6,9%), що доводить наявність в дітей третього року життя природного стійкого 
інтересу до художнього слова. Слід зазначити, що дані спостереження за дітьми в 
дитячому садку та результати анкетування батьків з означеного показника 
співпадають. Ми вважаємо це позитивним фактом, оскільки книжки та спілкування 
за їх змістом – могутній чинник розвитку мовлення. 

Дані обстеження мовленнєвого розвитку за другим напрямком, а саме 
активного мовлення  дітей відображені в табл. 2. 

Таблиця 2. 

Результати дослідження активного мовлення (%) 

Рівні Адекватність Самостійність Ініціативність Загальна 
оцінка 

 К.г Е.г. К.г. Е.г. К.г. Е.г. К.г. Е.г. 
Високий 7 9,5 0 3 0 0 2.5 4 
Достатній 34,9 23,8 27,9 63,7 0 0 21 29 
Середній 25,6 33,3 11,6 9,5 20,9 10,5 19 18,8 
Низький 32,6 33,3 60,5 23,8 79,1 89,5 57,5 48,2 

 
Порівнюючи результати дослідження мовленнєвого розвитку за двома 

напрямками, ми констатували значно вищі показники розвитку розуміння (низький 
рівень розуміння виявили 29,4% контрольної й 20% дітей експериментальної груп), 
на відміну від показників розвитку активного мовлення, де низький рівень склав 
57,5% й 48,2% відповідно).  

Проаналізуємо особливості активного мовлення за кожним  критерієм. 
Ініціативність 
При оцінюванні наявності мовленнєвих імпровізацій, експериментатор 

констатував, як дитина використовувала мовленнєві імпровізації завжди, часто – в 
цих випадках ми фіксували якісний зміст мовленнєвих імпровізацій, виокремлюючи 
серед них репродуктивні та творчі, інколи або ніколи. Результати дослідження 
показали, що у 32,6% дітей контрольної та 14,3% експериментальної груп лише 
інколи мали місце мовленнєві імпровізаційні реакції з приводу побаченого чи 
почутого. Умовно ми називаємо дане явище імпровізацією, акцентуючи увагу на 
відсутність стимулювання мовлення з боку дорослого та безпосереднього мовного 
зразка. Наведемо приклади: Яна (2,8), побачивши на картинці качку з каченятами: 
«Он купается, а он не хочет, он маленький..». Даша (2,5), побачивши бджолу на 
квітці: «Села, будет мёд пить... дззз…». Ігор (2,6), побачивши лікаря на картинці: 
«Доктор Айболит. Придёт деток всех полечить. Игоря полечил завтра».  У більшої 
кількості дітей обох груп мовленнєвих імпровізацій взагалі не спостерігалось (67,4% 
й 85,7% відповідно). 

Вивчення наявності елементів словотворчості не виявили жодної дитини  на 
високому та достатньому рівнях. Прояви словотворчості були одиничним випадками 
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в дитячому мовленні, серед них «світлофора (різнокольорова) машина», «манюські 
(курчата)», «коровьонок (теля)», «морна» (морська) та інші. 

З огляду на такі низькі показники ми констатували відсутність в дітей обох груп 
проявів ініціативності в мовленні. Так, на низькому рівні зафіксовано відповідно 
79,1% й 89,5% дітей контрольної та експериментальної груп. 

Самостійність 
Експериментатор констатував частоту та якість мовленнєвих реакцій (завжди,  

часто,  інколи або ніколи). Окрім кількісної характеристики надавалась якісна оцінка: 
серед мовленнєвих реакцій ми виокремлювали прості та розгорнуті. Численні 
показники тут дуже низькі: високий рівень не виявила жодна дитина контрольної та 
лише 6% експериментальної груп.  

Щоб оцінити повторювання слів, фраз, віршів, окрім результатів спостереження 
експериментатора за дитиною в дитячому садку, були опрацьовані дані спеціально 
розроблених анкет для батьків. Враховуючи психологічний фактор, а саме 
можливість негативного результату зумовленого перебуванням дитини в дитячому 
садку, при оцінюванні перевагу було надано  результатам відповідей батьків. Проте й 
за цим показником, високий рівень не виявила жодна дитина. 

Адекватність 
Оцінка словесної ідентифікації предметів, якостей, дій, передбачала відповіді 

дітей на питання за сюжетними картинками. За результатами дослідження, на 
високому рівні зафіксовано 7,1% дітей контрольної групи, це діти, які відповіли 
більше ніж на 90% питань. В експериментальній групі на високому рівні не було 
жодної дитини. На достатньому та середньому рівнях з завданням впорались 69,1% 
контрольної та 61,9% експериментальної групи. Слід зазначити, що саме в 
експериментальній групі було багато випадків, коли дитина розуміла зміст 
запитання, але відповідь була неправильною, наведемо кілька прикладів: 

Експериментатор: Якого кольору метелик? (жовтого) 
Оля (2,4): Зелёный 
Експериментатор: Якого кольору зайчик? 
Даніл (2,4): Другого (іншого).(Серед кольорів хлопчик правильно називав тільки 

червоний). 
Експериментатор: Скільки тут ялинок?(багато). 
Даша (2,7): Один–два. (Така відповідь була на всі питання пов’язані з кількістю, 

рахуванням). 
Разом з тим були і випадки, коли дитина не розуміла питання, наприклад: 
Експериментатор: Якого кольору машина? 
Даніл (2,4): Камаз большой!!! 
Значна кількість дітей обох груп виявили низький рівень: 23,8% й 38,1% 

відповідно. 
Оцінка усвідомлення зв’язків між предметами та явищами проводилась за 

допомогою низки запитань, які відображали зв’язки різного характеру між 
предметами та явищами, наприклад: Там багато ялинок, а тут …(співвідносність за 
кількістю). Що залишилось від зими? (причинно–наслідковий зв’язок). У трактора 
одне колесо велике, а друге … (співвідносність за розміром). Хто сидить під кущем? 
(розташування у просторі).  

Кількісні результати схожі в контрольній та експериментальній групах: на 
високому рівні 6,2% й 5%, на достатньому та середньому 53,8% й 58% та на 
низькому – 40% й 37% відповідно. 
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При оцінюванні характеру коментарю та мотивації власних дій у процесі 
предметної діяльності експериментатор фіксував частотність цих дій (завжди, часто, 
інколи або ніколи). Результати спостереження та опитування батьків довели, що в 
обох групах на високому рівні не зафіксовано жодної дитини. На достатньому та 
середньому 41,8% й 38%. При цьому більша кількість дітей обох груп свої дії взагалі 
не коментують, а тим більше не мотивують (на низькому 58,1% й 61% відповідно). 

Шкали вимірювання всіх показників мовленнєвого розвитку за критеріями були 
істотно різними, тому при визначенні загальних рівнів розуміння та активного мовлення 
дітей було застосовано кластерний аналіз (кластерний аналіз був використаний й при 
визначенні загальної оцінки розвитку мовлення за окремими критеріями).  

За результатами проведеного дослідження ми констатували наступне: на 
достатньому та високому рівнях розуміння дорослого виявилось 50% дітей 
контрольної та 40% експериментальної групи. Щодо активного мовлення, то 
численні показники тут значно менші, а саме: лише 23% дітей контрольної та 33% 
експериментальної груп сягають високого та достатнього рівнів. При цьому 57% 
дітей контрольної та 48% експериментальної груп знаходяться на низькому рівні 

При порівняльному аналізі рівнів мовленнєвого розвитку дітей контрольної та 
експериментальної груп, зроблено висновок, що загальні тенденції мовленнєвого 
розвитку дітей третього року життя зберігаються. 

З огляду на те, що спілкування дитини з дорослим є визначальним фактором 
розвитку мовлення в ранньому віці, ми намагалися з’ясувати, чи спілкуються діти з 
батьками, чи приділяється особлива увага розвитку мовлення малюків? 

Аналіз результатів анкетування батьків показав, що серед опитаних тільки 7% 
батьків постійно граються з дитиною, 67% намагаються робити це постійно, а 26%  
лише інколи займаються зі своїм малюком.  

Ми намагались з’ясувати характер ігор, в які діти грають зі своїми дітьми. 
Результати були такими: 9% батьків грають з дітьми переважно в рухливі ігри, 18% 
граються з іграшками, а 73% батьків не змогли назвати або прокоментувати жодної з 
ігор. 

Безумовно зведене до мінімуму повсякденне спілкування дітей з дорослими 
спричинює низку недоліків мовленнєвого розвитку. Таку ситуацію батьки 
пояснюють по–перше, обмеженістю в часі для спілкування, адже значний час вони 
зайняті роботою, а по–друге нестачею  інформації щодо методично правильної 
організації предметної, ігрової та мовленнєвої діяльності малюків. 

На наступних етапах експерименту планується простежити динаміку 
мовленнєвого розвитку, а саме розвитку активного мовлення дітей з метою 
доведення ефективності запропонованої методики розвитку активного мовлення в 
процесі художньо–предметної діяльності. 

Резюме 
В статье представлена комплексная диагностика речевого развития, 

позволяющая оценить уровень понимания и уровень развития активной речи детей 
третьего года жизни. В рамках этих направлений разработаны критерии и 
соответственно показатели речевого развития. Описаны результаты диагностики 
речевого развития, проведённой в рамках констатирующего этапа 
экспериментального исследования.  

Summary 
The article deals with the complex diagnostics of speech development that allows to 

estimate the understanding level and the oral speech development level of the third–year–
old children. The criteria and indicators of speech development are worked out. The results 
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of speech development diagnostics conducting within the defining stage of the experimental 
research are described. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО–ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
У статті представлені теоретичні основи знаково–символічних засобів 

виразності як форма існування, висловлення знань і емоцій з акцентом на плані 
висловлення. В практичному напрямі розглянуто стан використання репродукцій 
художніх картин в практиці роботи сучасних дошкільних установ. Представлені 
критерії і показники сформованості емоційно–виразного мовлення дітей під час 
сприйняття репродукцій картин. Також розглянута характеристика рівнів 
сформованості емоційно–виразного мовлення дітей старшого дошкільного віку, 
отриманих в результаті констатуючого експерименту. 

Ключові слова: культурологічна парадигма, емоційно–виразні засоби мовлення, 
знаково–символічні засоби виразності, художня картина. 

Постановка проблемы. В современном обществе доминантой 
цивилизованного развития становится обращенность к культуре, человеку и его 
духовному миру. Понятие “культура” определяется как совокупность достижений 
общества в его материальном и духовном развитии, используемые обществом, 
составляющих культурные традиции и служащих дальнейшему прогрессу 
человечества. Одним из явлений цивилизации выступает образование, в котором 
происходит та же ориентация на индивида, на развитие личности. Именно в 
результате этого процесса, культура становится важнейшим фактором обновления 
внутреннего мира человека и общества в целом. 

Культурологический подход в образовании ребенка отражает в себе все ее 
наследие благодаря знакам и символам, где знак обозначает содержание, а символ 
раскрывает его сущность (изображает, выражает отношение к нему). Ребенок, в свою 
очередь, воспринимая их, познавая, осмысливая, совершенствует себя, свой 
внутренний мир и, соответственно, весь окружающий его мир. И очень большую 
роль в совершенствовании внутреннего и окружающего мира играет тот факт, 
насколько рано ребенку стало доступно духовное наследие предыдущих и 
нынешнего поколений. Чем раньше ребенку будет доступна культура, тем более 
отзывчивым, счастливым, умным он вырастит. Одним из универсальных аспектов 
культуры личности является эмоционально–эстетическое развитие как процесс 
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творчества и актуализации неповторимого мира эстетических чувств и эмоций 
ребенка, направленный на профилактику возникновения, развития эстетической 
глухоты, развитие его эмоциональной, духовной культуры, обогащение 
эмоционального опыта, т.е. формирование, развитие его душевных сил, его души 
вцелом, осуществляющееся на основе средств изобразительного искусства.   

В педагогике сущность культурологического подхода отображена в принципе 
культуросообразного воспитания, создателями которого являются Дж. Локк, К.Гельвец, 
И.Песталоци, он был впервые сформулирован в 19 веке Ф.Дистервегом. В современной 
трактовке культурологический подход предполагает, что воспитание должно 
основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 
непротиворечащими общечеловеческими ценностями и нормами национальных культур 
и особенностями, присущими населению тех или иных регионов [2, с.217].   

В многочисленных интерпретациях феномен культуры предстает как 
исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах организации жизни и деятельности 
людей. О значимости соприкосновения с миром культуры, создающей уникальное 
первоначальное образование и направляющей развитие внутреннего мира ребенка, 
писали Б.Ананьев, Л.Выготский, Н.Гусева, Э.Гусинский, А.Запорожец, Э.Ильенков, 
А.Леонтьев, В.Розин и др.  

Наиболее приемлемы в русле предпринятого исследования по формированию 
эмоционально–выразительных средств речи взгляды и результаты исследования 
культурологического направления Р.Чумичевой. Автор выделяет как наиболее 
развитую и социально значимую для личности – вербальную знаковую систему – 
естественный язык с рядом характеристик, позволяющих ставить его первым в ряду 
знаковых систем. Язык выполняет одну из важнейших функций в деятельности 
(гносеологической, коммуникативной, прагматической и т.д.) – интеграцию всех 
систем и знаков, обуславливает средства их взаимного перевода. Общение же 
использует разные знаково–символические средства – вербальные, невербальные, 
звуковые, письменные, кодовые системы и др. Исключительна в нем роль речевой 
коммуникации в силу универсальности языка и широкого употребления его во всех 
сферах деятельности, начиная от житейско – практической, игровой до научной. Это 
создает особо благоприятные условия для эффективного усвоения языка, 
неосознанного у носителей языка в устной речи и сознательного в условиях 
специального обучения – в письменной. Так, Р.Чумичева, классифицируя знаково – 
символическую систему, используемую в общении – оптико – кинетические (жесты, 
мимика), пара – и экстралингвистические (системы вокализации, пауза, темп), 
проксемантические (пространство, время) и визуальные средства, отмечает, что 
усваиваясь эти средства, становится автоматизированными, хотя могут 
употребляться и сознательно [5, с.126]. По мнению Р.Чумичевой, язык как знак 
деятельности и общения представляет собой не только свод определенных правил, но 
и прежде всего он образует «среду», где эти правила образуются или преобразуются. 
Знаки же разграничивают поля означаемого, сочетаются с другими функциями, 
посредством которых смысл (высказывания, знака) производится и воспроизводится 
в контекстах коммуникации [6, с.25]. 

Таким образом, знаково–символические средства можно определить как форму 
существования, а также выражения знаний и эмоций с акцентом на плане выражения, 
включающую, кроме того, фиксацию функциональных различий между знаком и 
символом («обозначение» – в знаке и «выражение» – в символе). Исходя из этого 
положения, мы допускаем соотношение знака как самостоятельной единицы, и 
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выразительной речи как знака языкового. На основе функциональной сущности 
символа, согласно которой он строится на определенных аналогах (линия, цвет, 
форма и т.д.), мы допускаем соотношение символа как такового и символического 
содержания произведения искусства живописи – художественного образа картины.   

Обсуждение проблемы формирования эмоционально–выразительных средств 
речи старших дошкольников с использованием художественного образа картины 
является целью нашей статьи. 

Проблема выразительности речи рассматривается лингвистами (О.Ахманова, 
Н.Бабич, Б.Головин и др.) в общем аспекте культуры речи; психологами 
(В.Артемова, К.Изард, А.Ковалев, С.Рубинштейн, А.Чебыкин, П.Якобсон и др.) в 
рамках психологии эмоций, где выразительные средства речи изучаются наряду с 
другими средствами внешнего проявления эмоций; в рамках социальной психологии, 
где выразительность выступает коммуникативным качеством, а средства речевой 
выразительности определяются как средства общения (Г.Андреева, А.Бодалев, 
Н.Горелов, С.Кулачковская, Е.Кульчицкая, М.Лисина, Т.Репина и др.) и др. 

Суть ряда психолого–педагогических исследований (Л.Выготский, 
А.Запорожец, Б.Теплов, П.Якобсон, Е.Флерина, Н.Сакулина, Н.Ветлугина и др.) 
состоит в том, что при целенаправленном обучении по восприятию репродукций 
художественных картин детям дошкольного возраста доступно понимание 
символического содержания произведений изобразительного искусства, в процессе 
чего дети соотносят восприятие с созданием словесного образа выражая эмоции с 
помощью вербальных и невербальных средств речи. В свою очередь, результаты 
педагогических наблюдений показали, что репродукции художественных картин не 
нашли своего места в формировании эмоционально–выразительных средств речи у 
детей старшего дошкольникого возраста. 

Влияние репродукций художественных картин на развитие речи исследовало 
ряд ученых: А.Богуш, А.Бородич, Н.Зубарева, М.Конина, Э.Короткова, 
Г.Подкурганная, Л.Пеньевская, И.Слита, О.Соловьева, Е.Тихеева, О.Ушакова и др. 
Обобщая опыт прошлых исследований и современных, ученые характеризуют 
художественную картину как универсальное средство воспитания дошкольников. 
Как средство умственного развития картину использовала в своих исследованиях 
Е.Тихеева. Она отмечает, что «рассматривание картин в раннем детстве преследует 
тройную цель: 1) развитие способности к наблюдению; 2) задействование 
сопровождающих наблюдение интеллектуальных процессов (мышления, 
воображения, логической мысли); 3) развитие речи ребенка [4, с.72]. 

Художественные картины как средство развитие речи детей, в частности, 
образной речи, были предметом исследования Н.Зубаревой. Именно использование 
образной речи детьми при передаче содержания картины, по ее мнению, 
свидетельствует о зрелости эстетического переживания: «Для того, чтобы 
использовать в речи образ, его необходимо прочувствовать, а для того, чтобы 
почувствовать, его необходимо в соответствующей мере осмыслить», – пишет 
Н.Зубарева [1, с.24]. 

Более эффективное влияние, по мнению Г.Подкурганной,  на развитие образной 
речи детей художественная картина будет оказывать в процессе использования данного 
средства в дидактических играх. По ее словам: “Умение детей эмоционально, образно 
выражать суждения о произведении живописи успешно закрепляется в процессе 
дидактических игр. Использование  дидактических игр вызывает интерес детей к 
искусству живописи, формирует умение “читать” картину, анализировать ее средства 
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выразительности, учит подбирать эпитеты и сравнения, давать образную характеристику 
при выражении собственных высказываний” [3, с.15]. 

Рассматривая современные исследования использования репродукций 
художественных картин в работе с дошкольниками, обратим внимание на взгляды 
психологов, которые связывают использование наглядности с формированием 
конкретных представление и понятий, обогащением чувственного опыта, а также с 
развитием восприятия, образной памяти, логики мышления, воображения, 
способностей к поиску наиболее точных и выразительных языковых средств 
(В.Артемов, Д.Богоявленский, Л.Венгер, У.Давидов, О.Дьяченко, Н.Жинкин, 
З.Истомина, О.Леонтьев). Ученые, рассматривая процесс развития изобразительного, 
музыкального творчества, художественно–речевой деятельности, подчеркивают 
важную роль восприятия и воображения детей (Н.Ветлугина, Л.Выготский, 
А.Запорожец, Т.Козакова, Н.Сакулина, К.Тарасова, Б.Теплов, Е.Флерина). 

Изучение теоретических основ формирования эмоционально–выразительных 
средств речи дошкольников при восприятии репродукций художественных картин 
привело к необходимости исследования феномена культуры как фактора развития 
внутреннего мира ребенка, где внутренний мир человека понимается как 
совокупность свойств личности.  

Анализ научного фонда по проблеме развития выразительности речи 
свидетельствует, что при целенаправленном обучении детям дошкольного возраста 
доступно понимание художественных картин, их символического содержания и средств 
выразительности. В изобразительной деятельности дети сталкиваются с образной 
эстетической характеристикой предмета или явления, воспринимают художественный 
образ живописного произведения и соотносят это восприятие с созданием словесного 
образа, который передают в собственном речевом сочинении. Но, не овладев связной 
образной речью, невозможно выразить свои мысли и чувства на тему произведения 
живописи. Этому нужно учить, как и любому другому виду деятельности. Учитывая 
огромное эмоциональное и эстетическое влияние произведений изобразительного 
искусства на чувства ребенка, побуждающее его выражать свое эмоциональное 
состояние в словесной форме, нами были избраны в экспериментальном исследовании 
репродукции художественных картин как средство развития эмоционально–
выразительных средств речи детей старшего дошкольного возраста.  

Изучение основного материала исследования. На первом этапе 
экспериментальной работы был проведен поисково–разведовательный эксперимент 
задачами которого выступили: а) анализ действующих государственных документов, 
программ обучения и воспитания в дошкольном учреждении; б) анализ планов 
учебно–воспитательной работы воспитателей; в) анкетирование воспитателей; г) 
анкетирование родителей; д) анализ репродукций художественных картин 
имеющихся в ДУУ. Результаты данного этапа экспериментальной работы 
засвидетельствовали о недостаточной работе дошкольных учебных учреждений с 
репродукциями художественных картин. Причины такого положения мы видим в 
том, что на Украине не издаются учебные пособия для дошкольных учреждений; 
отсутствуют не только репродукции художественных картин, но и серии 
обязательных дидактических картин; отсутствуют наборы художественных 
открыток, которые иллюстрируют содержание сказок и рассказов для детей. 
Воспитатели сами особо не знакомы с творчеством украинских художников, кроме 
Т.Г.Шевченко, Т.Н.Яблонской, М.И.Ивасюка, не знакомы с творчеством других 
художников. Современные родители не интересуются сами изобразительным 
искусством и не приобщают к нему детей.  
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Следующим этапом исследования был констатирующийо эксперимент на 
котором были определены уровни сформированности эмоционально–выразительных 
средств речи детей старшего дошкольного возраста. В  констатирующем 
эксперименте принимали участие 350 детей старшего дошкольного возраста ДУУ 
№106, 91 “Сказка” и НВО „Надежда” г. Одессы, №43, 77 г.Николаева.  

Исходя из теоретических основ формирования эмоционально–выразительных 
средств речи на констатирующем этапе эксперимента были разработаны критерии и 
к ним показатели сформированности эмоционально–выразительной речи детей при 
восприятии репродукций художественных картин. Опишем их. 

Когнитивный критерий с показателями:  
– осведомленность детей с художественными картинами; 
– осведомленность с художниками – авторами картин: а) украинскими; б) 

зарубежными;  
– понимание детьми содержания репродукций художественных картин. 
Репродуктивно–речевой критерий с показателями: 
– полнота воспроизведения содержания репродукции художественной 

картины; 
– соответствие рассказа содержанию картины; 
– самостоятельность построения текста. 
Эмоционально–выразительный критерий с показателями: 
– наличие языковых (интонационных) средств выразительности; 
– наличие лексико–семантических и синтаксических средств выразительности 

(образные выражения, слова в переносном значении, омонимы, синонимы, 
пословицы, крылатые выражения, поэтические строки и т.д.); 

– наличие неязыковых средств выразительности (мимика, жесты, поза, 
движения и т.д.). 

К каждому критерию по показателям были подобраны репродукции 
художественных картин разных жанров в соответствии с программными 
требованиями по данному возрастному периоду с учетом особенностей восприятия 
художественных картин детьми старшего дошкольного возраста. А также были 
разработаны задания, которые предлагались детям как в индивидуальной беседе так 
и во время групповых занятий. Опишем их.  

Выше достаточного уровня: дети легко и самостоятельно узнают и правильно 
называют все жанры картин, название картин и художников, написавших их; 
понимают содержание картины любого жанра, в своих рассказах передаются 
содержание картины, ее художественный образ. Дети самостоятельно составляют 
связные сюжетные рассказы, в соответствии с содержанием картин. Дети понимают и 
с легкостью описывают эмоциональные проявления в картинах с помощью языковых 
и неязыковых средств выразительности речи: темп, сила голоса, ударение, паузы, 
ритм; мимика, жесты, поза, движения и т.д.; в своей речи используют до 5 образных 
выражений, 5 слов в переносном значении, легко подбирают омонимы, синонимы, 
знают пословицы, крылатые выражения, поэтические строки, отрывки из песен 
близкие к содержанию картин. 

Достаточный уровень: дети узнают и правильно называют жанры тех 
репродукций художественных картин, которые часто используются на занятиях: 
пейзаж, портрет, натюрморт; знают название картины и художников; понимают и 
описывают содержание этих картин. Однако испытывают трудности в названии 
отдельных картин и художников. Дети самостоятельно составляют связные рассказы 
в связи с содержанием картин. Дети понимают и описывают эмоциональные 
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проявления в картинах с помощью языковых и неязыковых средств выразительности 
речи: темп, сила голоса, ударение, паузы, ритм; мимика, жесты, поза, движения и 
т.д., с подсказкой  и помощью воспитателя. В своей речи дети используют до 3 
образных выражений, до 3 слов в переносном значении, подбирают омонимы, 
синонимы, пословицы, крылатые выражения, поэтические строки, отрывки из песен 
близкие по содержанию к картине с помощью педагога. 

Удовлетворительный уровень: дети не всегда правильно называют  жанры, 
название картин, затрудняются назвать художника, написавшего эту картину. 
Понимают содержание картины; рассказы их носят, в основном, описательный 
характер. Дети составляют рассказы с помощью воспитателя. Речь этих детей 
маловыразительна. Интонационные и невербальные средства выразительности речи 
используют с помощью педагога. При подсказке воспитателя могут вспомнить 
выражение, слово в переносном значении; слова–синонимы, могли вспомнить 
отрывки из поэтических произведений, пословицы. 

Неудовлетворительный уровень: дети не узнают и не называют ни жанров 
картин, ни их названия, ни художников, написавших их. Содержание картины 
передают перечислением отдельных предметов, изображенных на картине. Речь 
невыразительна, детьми не используются интонационные средства выразительности, 
мимика, жесты, движения, трудно передать им настроение героя картины; 
отсутствуют образные выражения, слова в переносном значение, омонимы, 
синонимы, отрывки из поэтических произведений, песен, крылатые выражения. 

Количественные данные уровней сформированности эмоционально–
выразительной речи представлены в табл.  1. 

Таблица 1. 

Уровни сформированности эмоционально–выразительной речи детей 
старшего дошкольного возраста (констатирующий срез) (%) 

Уровни (%) 

Гр
уп
па

 

Выше достат. Достаточный  Удовлетворител. Неудовлетворите
л.  

ЭГ – 3.4 43.6 53 
КГ – 4 43.4 52.6 

 
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что никто из 

детей не достиг уровня «выше достаточного»; на достаточном уровне 
сформированности эмоционально–выразительной речи было 3.4% детей 
экспериментальной и 4% – контрольной групп. На удовлетворительном уровне 
находилось 43.6% детей экспериментальной и 43.4% – контрольной групп. 
Большинство детей были на неудовлетворительном уровне сформированности 
эмоционально–выразительной речи: 53% детей экспериментальной и 52.6% –  
контрольной групп. Полученные результаты привели к необходимости проведения 
формирующего эксперимента по формированию эмоционально–выразительных 
средств речи детей старшего дошкольного возраста при восприятии репродукций 
художественных картин.  

Резюме 
В статье представлены теоретические основы знаково–символических средств 

выразительности как формы существования, выражения знаний и эмоций с акцентом 
на плане выражения. В практическом направление рассмотрено состояние 
использования репродукций художественных картин в практике работы современных 
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дошкольных учреждений. Представлены критерии и к ним показатели 
сформированности эмоционально–выразительной речи детей при восприятии 
репродукций художественных картин. Также рассмотрена характеристика уровней 
сформированности эмоционально–выразительной речи детей старшего дошкольного 
возраста, полученных в результате проведения констатирующего эксперимента. 

Summary 
Theoretical bases of sign–symbolic facilities of expressiveness as forms of existence 

are presented in the article, expressions of knowledges and emotions with an accent on the 
plan of expression. In practical direction is considered consisting of the use of 
reproductions of artistic pictures of practice of work of modern preschool establishments. 
Criteria are presented and to them indexes of formed of emotionally–expressive speech of 
children at perception of reproductions of artistic pictures. Description of levels of formed 
of emotionally–expressive speech of children of senior preschool age, got as a result of 
conducting of establishing experiment is also considered. 
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О.П.Тельчарова 

УДК 372.2 

ВПЛИВ СЮЖЕТНОЇ ГРИ НА МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Стаття розглядає теоретичні аспекти взаємозв’язку розвитку гри та 
мовлення в дошкільному віці, нові підходи  у теорії і практиці до організації 
режисерських ігор як найбільш сучасного виду ігрової діяльності, їх роль у вихованні 
й розвитку дітей, зокрема мовленнєвому. 

Ключові слова: сюжетна гра, режисерська гра, мовленнєвий розвиток, 
метакомунікація. 

Постановка проблеми. Серед багатьох важливих завдань, які стоять перед 
дошкільними закладами в зв’язку з переходом дітей до школи, значне місце посідає 
забезпечення їх мовленнєвого розвитку [1]. 

Підготовка до школи органічно входить до життя дитини, якщо дорослі 
враховують психологічну специфіку дошкільного віку, не забуваючи про провідну 
роль гри на цьому етапі розвитку особистості [7]. 

Взаємозв'язок сюжетної гри та мовлення є загальновідомим. Його характер та 
зміст постійно вивчаються дослідниками. Д.В.Менджерицька вказувала на існування 
двостороннього зв'язку між грою та мовленням: з одного боку мовлення розвивається 
в грі, а з іншого боку – сама гра розвивається під впливом розвитку мовлення [6]. 

Метою статті є визначення впливу сюжетної гри на розвиток мовлення. 
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Аналіз досліджень. Представники прогресивної вітчизняної педагогіки 
(О.Дорошенко, П.Ф.Лесгафт, С.Ф.Русова, Є.І.Тихеєва, К.Д.Ушинський та ін.), 
численні дослідники (А.М.Богуш [2], В.П.Ждан, Н.В.Кудикіна, Л.В.Лідак, 
О.Негнєвицька,  К,Ю.Протасова, Г.В.Чулкова та ін.)  оцінюють сюжетну гру як засіб 
мовленнєвого розвитку з огляду на її практичний характер та наявність у ній умов 
для спілкування дитини з оточуючими дорослими та ровесниками. На думку 
науковців, передумови для формування словника, звукової культури, зв'язного 
мовлення закладені у предметно–чуттєвій та комунікативній діяльності граючих. 
Предметно–чуттєва діяльність сприяє розвиткові практичного аналізу, синтезу, а на 
їх основі – формуванню словесного мислення, котре базується на узагальнюючій 
функції слова. Спілкування з оточуючими  під час гри є однією з найважливіших 
умов збагачення та активізації словникового запасу дошкільника та формування  
навичок діалогічного мовлення [4].  

Д.В.Менджерицька стверджувала, що роль слова є особливо значною у 
створенні ігрового образу.  Слово допомагає дитині виявити свої думки і почуття, 
зрозуміти переживання партнерів, узгодити з ними свої дії. Розвиток 
цілеспрямованості, здатності до  комбінування різних подій в єдиному сюжеті 
пов'язані з розвитком мовлення, з поступово зростаючою здатністю виражати в 
словах свої задуми. У молодшому дошкільному віці дитина, позначаючи словом 
власні дії, осмислює їх. Пізніше вона користується словом для доповнення дій, 
висловлювання своїх думок та почуттів [6]. 

Успішність сукупної сюжетно–рольової гри, як стверджують С.С.Кулачківська, 
С.О.Ладивір, Т.О.Пироженко, залежить від рівня розвитку комунікативних 
здібностей, оскільки вона будується на спілкуванні дітей поміж собою. На думку 
Н.Я..Михайленко, Н.О.Короткової, психологічна складність сукупної сюжетно–
рольової гри пов'язана із взаєморозумінням партнерів, оскільки задуми дітей 
реалізуються через умовні (небуквальні) ігрові дії. Взаємодія в грі пов'язана з 
постійним подоланням невизначеності задумів та багатозначністю ігрових дій 
партнерів. Специфічним саме для сукупної гри є той прошарок "реальних стосунків" 
між партнерами, який забезпечує подолання цієї багатозначності [7; с.32]. 

У зарубіжній психології (Г.Батесон, Г.Фейн та ін.) для позначення цього 
специфічного прошарку введено поняття "метакомунікації" [7; с.35].. Під 
метакомунікацією розуміють особливу розмову дітей – обмін висловлюваннями, які 
пояснюють умовне, ігрове значення дії, що дозволяє встановити смислові зв'язки 
ігрових дій, якими обмінюються партнери.  На думку К.Гарві, успішність сукупної 
гри значною мірою пов'язана з умінням дітей переходити з рівня рольової 
комунікації (гри) до рівня метакомунікації (негри) та навпаки. У сукупній сюжетній 
грі дітей  мають місце як висловлювання, що позначають, так і висловлювання, що 
планують, тобто виконують функцію погоджування. 

Отже, у психолого–педагогічній науці існують певні уявлення про 
взаємозв'язок та взаємовплив розвитку мовлення та ігрової  діяльності. Проте варто 
зазначити, що ці уявлення ґрунтуються переважно на вивченні особливостей 
сукупної форми сюжетної гри, а саме сюжетно–рольової гри дошкільників. 
Індивідуальні форми сюжетної гри, що є не менш важливими для розвитку мовлення 
та особистості в цілому, тривалий час залишалися поза увагою дослідників. 

У дошкільному віці індивідуальна сюжетна гра існує у двох різновидах: а) гра, 
в якій дитина бере на себе конкретну (частіше головну) роль, а решту розподіляє 
поміж іграшками (такі ігри близькі до сукупних ігор, але в них партнерами дитини 
виступають іграшки); б) гра, в якій дитина розподіляє поміж іграшками всі ролі, а 
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сама виконує функцію режисера, що організує  стосунки між персонажами та події в 
грі.  Ця форма гри у дошкільній педагогіці позначається як режисерська. Саме вона є 
провідною формою індивідуальної гри дітей віком від 4,5 до 7 років. Слід зазначити, 
що режисерська гра є найменш вивченою в педагогіці. Численні питання, зокрема 
щодо специфіки режисерської гри, її структури, особливостей побудови та 
педагогічного керівництва, до цього часу залишаються дискусійними та потребують 
детального вивчення [5]. 

Під режисерською грою розуміють індивідуальну гру з використанням 
персонажів (Д.В.Менджерицька, О.П.Усова); гру наодинці, яка увібрала досвід 
сукупної гри, де дитина виступає як режисер у театрі (Л.А.Венгер, В.С. Мухіна); гру 
з дрібними іграшками, в якій дитина розгортає події з персонажами–іграшками, 
ототожнюючи себе з ними а відокремлюючись від них (І.Кирилов, Н.О.Короткова).  
На думку Ж.Піаже, режисерська гра – це створення за допомогою дрібного ігрового 
матеріалу уявних світів, які охоплені єдиним поглядом  дитини–творця. 

У вітчизняній психології вперше було описано режисерські ігри в дослідженні 
Г.Д.Лукова (1937). Вивчення автором усвідомлення дитиною 2–3 років мови 
відбувалося в іграх, де діти не виконували ніяких ролей, а керували діями іграшок у 
ході  розгортання сюжету, виконували функції як людей, так і предметів 

Г.Д.Луков не дає в роботі психологічного аналізу режисерської гри, а 
використовує її лише з діагностичною метою як самостійну ігрову діяльність, яка дає 
можливість виявити міру усвідомлення мови дітьми. Недарма С.Ф.Русова зазначала, 
що індивідуальна гра дозволяє краще пізнати дитину–дошкільника, "знайти ключ до 
розуміння її душі", оскільки в такій грі найбільш повно виявляються індивідуальні 
особливості дитини, її особистісні якості. 

Упродовж тривалого часу в педагогіці та психології більшість дослідників 
вважала режисерські ігри притаманними лише дітям раннього та молодшого 
дошкільного віку,  розглядала їх як підґрунтя для формування сукупних форм  гри, 
які з'являються пізніше (Ф.І.Фрадкіна, О.П.Усова). 

Дослідження, проведені останнім часом О.М. Гаспаровою, В.А. Кожевніковою, 
О.Є. Кравцовою, А.А.Нурахуновою, результати наших спостережень свідчать, що 
режисерська гра зберігаються впродовж дошкільного віку, розвивається й набуває 
найбільшого розквіту в старшому дошкільному віці, що пов'язується з розвитком 
уяви дитини [4]. 

Доречно зауважити, що на притаманність режисерської гри саме дітям 
старшого дошкільного віку вказувала Д.В.Менджерицька. На її думку, режисерська 
гра є достатньо складною діяльністю, в якій значну роль відіграє слово, оскільки 
дитина змушує іграшки "діяти" та "говорити". Це вимагає від неї вміння регулювати 
свою поведінку, обмірковувати свої слова, стримувати рухи. Проте позиція 
Д.В.Менджерицької свого часу не знайшла однодумців . Зусилля дослідників були 
спрямовані на вивчення сукупної форми гри, яка вважалася провідною в старшому 
дошкільному віці та активно культивувалася. Поза всяким сумнівом, сукупна 
сюжетна гра є цінним виховним засобом, але ігнорування індивідуальної форми гри 
позбавляє можливості краще пізнати дитину, зрозуміти її потреби та нахили, надати 
необхідну допомогу.  

В дошкільній педагогіці режисерські ігри майже не вивчалися, а в психології 
вони досліджувалися переважно у зв'язку з різними психічними вадами дитина 
(ОІ.Захаров. Є.С.Слєпович, Н.Д.Соколова, А.С.Співаківська та ін.). Значно більше ці 
ігри вивчалися в дефектології (Г.Л.Виготська та ін.). Традиційно вважалося, що 
режисерська і гра є типовою для малоактивних та замкнутих дітей (О.М.Гаспарова, 
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А.В.Алексєєва), обмежених у контактах з ровесниками, дітей, які відчувають 
труднощі у спілкуванні. страждають на неврози (О.І.Захаров), не володіють ігровими 
вміннями (Т.О.Рєпіна, А.А.Рояк та ін.). Дослідники переважно застосовували 
індивідуальну гру як засіб корекції поведінки дітей. 

Останнім часом режисерські ігри психічно здорових дітей все більше привертають 
увагу науковців. Усамітнення дитини в грі розглядається як важлива потреба, що зростає 
з віком. Чим доросліша дитина, тим виразніше вона відчує; необхідність час від часу 
вести діалог сама з собою або з вигаданим персонажем. Це дозволяє дитині краще 
пізнати себе висловити свої почуття, позбутися негативних емоцій. 

Предметом нашого дослідження є педагогічні умови організації 
індивідуальної сюжетної гри дітей. Ми намагаємося досягти оптимального 
поєднання сукупної та індивідуальної гри з урахуванням потреб, інтересів, досвіду, 
можливостей, настрою кожної дитини. Завдання вихователя під  час керівництва 
грою полягає в тому, щоб розвивати самостійну, творчу активність дитини, надати їй 
право власного вибору, збільшити міру її свободи, щоб дитина змогла відчути себе 
володарем ігор та іграшок, за власним розсудом будувати гру. Оскільки мова є 
головним компонентом режисерської гри, нами приділяється значна увага 
мовленнєвому розвитку дитини. Спостереження за режисерськими іграми дітей 
різного віку свідчать, що в них мають місце різні форми мовленнєвих висловлювань; 
розповідальні, описові, а також такі, що інструктують. Дитина, активно діючи з 
іграшками–персонажами, опановує вмінням орієнтувати своє висловлювання на 
різних партнерів та на різні ситуації спілкування, тобто у дошкільника відбувається 
інтенсивний розвиток продуктивної мовленнєвої діяльності, створюються 
передумови для вироблення вміння здійснювати комунікативний вплив на партнера 
спілкування. 

Summary 
The агtісlе dеаls with the ргоblеm оf thеоretical basis оf corrеlesioon оf subject 

gаmе and sреасh  development оf рге–school childen. Моdern methods of approach to 
produser game are described and its role in the development and upbringing of children. 
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НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В 
ДОШКІЛЬНОМУ ТА МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
У статті висвітлена проблема наступності у формуванні мовної особистості 

дошкільників і молодших школярів, представлені результати рівнів оволодіння 
дітьми середнього дошкільного віку звуковою культурою мовлення. 

Ключові слова: наступність, мовна особистість, фонетична система, звукова 
культура мовлення. 

Метою статті є висвітлення проблеми наступності у формуванні мовної 
особистості дошкільників і молодших школярів, визначення рівнів розвитку звукової 
культури мовлення в дітей середнього дошкільного віку і їхньої обізнаності з малими 
фольклорними жанрами. 

На сучасному етапі модернізації національної освіти України у ХХ1 столітті 
гостро постає проблема забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку, зокрема у формуванні мовної особистості в контексті 
національного мовленнєвого середовища. Слідом за М.І.Пентилюк, під мовною 
особистістю розуміємо дитину, яка виявляє достатньо високий рівень мовної і 
мовленнєвої компетенцій, поважає, цінує, береже рідну мову і знає твори 
українського фольклору. Складовою загальної культури мовленнєвого спілкування є 
звукова культура мовлення. За визначенням учених (О.М.Лещенко, О.І.Максаков, 
О.І.Соловйова, Є.К.Сухенко, М.Ф.Фомічова), звукова культура мовлення – це 
фонетично правильна і чиста вимова звуків і слів рідної мови; орфоепічно правильна 
вимова слів і фраз, що відповідає літературним нормам вимови з правильними 
наголосами, паузами, інтонаціями і відповідним темпом; чітка дикція, правильне 
мовне дихання, вміння контролювати силу голосу та розвинутий фонематичний слух. 

Під звуковою культурою мовлення ми розуміємо правильну і чітку артикуляцію 
та вимову звуків, слів і фраз рідної мови; володіння мовним диханням, певний рівень 
розвитку фонематичного слуху та інтонаційної виразності мовлення. 

Проблема виховання в дітей звукової культури мовлення досліджувалася 
сучасними науковцями дошкільної галузі лінгводидактики в різних аспектах: 
становлення правильної звуковимови (М.Александровська, В.Городілова, 
О.Жильцова, Є.Радіна, М.Фомічова та ін.), формування фонетичного сприймання (Н. 
Дурова, Л.Журова, Т.Філічова та ін.), особливості розвитку уявлень щодо звукової 
дійсності мови (Е.Труве та ін.), усвідомлення дітьми звукової будови мови 
(Д.Ельконін, Ф.Сохін, Л.Ткачова, Г.Тумакова та ін.). Ученими накреслено послідовні 
періоди та стадії становлення звукової культури мовлення у дітей (В.Бельтюков, 
А.Салахова, М.Швачкін та ін.), визначено поняття «звукова культура мовлення», 
висвітлено методи, прийоми та засоби виховання звукової культури мовлення у дітей 
раннього та дошкільного віку (А.Богуш, М.Генінг, Н.Герман, В.Городілова, Є.Радіна 
та ін.). Водночас, як у науковій, так і методичній літературі не була піднята проблема 
формування мовної особистості, зокрема вдосконалення звуковимови дітей на ранніх 
етапах дошкільного дитинства засобами українського фольклору, що й зумовило 
обрати нас цей напрям дослідження. 

Засвоєння всіх чинників звукової культури мовлення в дошкільному віці є 
міцним підґрунтям для подальшого успішного навчання читання та письма дітей у 
школі. Адже відомо, що діти, які мають недоліки мовлення, зокрема вимови, є 
мовчазними, сором’язливими, вони уникають спілкування з однолітками й 
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дорослими. Діти, які прийшли до школи і не оволоділи в дошкільному віці 
елементарними навичками спілкування, читання, вчаться цьому паралельно із 
засвоєнням шкільної програми, що дуже важко дітям. Тому особливої значущості 
набуває своєчасно організована робота щодо формування мовної особистості, 
зокрема звукової культури мовлення, в дошкільних навчальних закладах. У зв’язку з 
цим наступність в означеній роботі старшого і молодшого шкільного віку є 
об’єктивною потребою, оскільки дошкільна освіта є основою початкової ланки 
загальноосвітньої школи. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз чинних програм виховання і навчання 
дітей дошкільного віку  (Малятко, Дитина, Дитина в дошкільні роки, Українське 
дошкілля) засвідчив, що в них досить повно висвітлено змістову сторону виховання 
звукової культури мовлення. Зазначимо, що з кожним віковим періодом завдання з 
розвитку звукової культури мовлення ускладнюються, тобто прослідковується 
наступність у цій роботі. 

Хоча процес оволодіння фонетичною системою мови закінчується в 
дошкільному віці, проте вивчений матеріал у дошкільному навчальному закладі 
повторюється на складнішому матеріалі і продовжується розвиватися в молодшому 
шкільному віці. У «Програмах середньої загальноосвітньої школи 1–4 (1–3) класи» 
визначено такі завдання: формування поняття про смислорозрізнювальну роль звуків 
мовлення, про складотворну роль голосних звуків; уміння розрізнювати звуки на 
слух та за артикуляційними особливостями; виділяти зі слів окремі звуки, ділити 
слова на склади, визначати наголос у двоскладових словах; ознайомлення дітей з 
основними органами мовлення з метою активізації й усвідомлення мовленнєвої 
діяльності, з алфавітними назвами букв на позначення голосних і приголосних 
звуків; удосконалення фонетичної правильності мовлення. Як бачимо, означені 
завдання щодо розвитку фонетичної системи мови в першому класі повторюються й 
ускладнюються. 

За результатами досліджень психологів (Є.А.Аркін, С.Бернштейн, 
Д.Б.Ельконін, О.Р.Лурія, М.Х.Швачкін), діти вже до п’яти років за умов правильного 
виховання оволодівають фонетичною правильністю рідного мовлення, що є якісним 
психічним новоутворенням цього віку. Водночас практика і результати 
констатувального етапу дослідження засвідчили, що переважна більшість дітей 
випускних груп дошкільних навчальних закладів мають різного роду відхилення 
звукової культури мовлення. Так, метою першого етапу констатувального етапу було 
вивчення особливостей звуковимови дітей середніх груп дошкільних навчальних 
закладів. Задля цього дітям було запропоновано низку експериментальних завдань: 
«Допоможи зайчику», «Виправ чебиряйчика», «Закінчи речення», ігри «Ходить 
гарбуз по городі», «Хто живе в будинку?». Результати виконання першої серії 
завдань засвідчили, що значна частина дітей чотирьох років ще не оволоділа 
правильною вимовою звуків рідної мови. Виявилося, що дітям цього віку важко 
дається вимова свистячих звуків. Так, звук (с) спотворювали 26% експериментальних 
і 28% – контрольних груп, відсутнім цей звук був у 12% дітей ЕГ і 8% – КГ; у 24% ЕГ 
і 22%–КГ спостерігалися вади у вимові звука (з), у 12% ЕГ і 14% КГ цей звук був 
відсутній; звук (ц) спотворювали 30% дітей ЕГ і 28% КГ, у 14% ЕГ і 18% кг звук (ц) 
був відсутній. Щодо шиплячих звуків, то 28% дітей ЕГ і 26% КГ спотворювали звук 
(ш), у такої ж кількості дітей цей звук був відсутній. 20% дітей як ЕГ, так і КГ мали 
вади у вимові звука (ж), спостерігалася відсутність цього звука у 24% дітей ЕГ і 22% 
КГ; 70% дошкільників ЕГ і 72% КГ спотворювали звук (ч): вимовляли пом’якшено. 
Більшості дітей  (62% – в ЕГ і 64% –КГ) важко давалася вимова сонорного звука (р). 
68% дітей ЕГ і 64% КГ зовсім не вміли правильно вимовляти задньоязичний звук (г). 
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На другому етапі констатувального експерименту вивчалися особливості 
вживання дітьми інтонаційних засобів виразності мовлення. Задля цього дитині було 
запропоновано три завдання: «Допоможи Телесикові», «Повтори фразу», «Скажи так, 
як я». Завдання були спрямовані на з’ясування вміння дошкільників регулювати силу 
голосу, темп мовлення, адекватно змінювати інтонацію залежно від ситуації 
спілкування.  За одержаними даними, діти середнього дошкільного віку зазнають 
значні труднощі  у вживанні інтонаційних засобів виразності. Так, в обох групах не 
було виявлено жодної дитини, яка б відтворила всі запропоновані нами емоції 
(радість, гнів, острах, подив, сум). Найбільш високий показник вживання 
інтонаційних засобів виразності було виявлено у знаннях дітей про інтонацію радощі 
(82% в ЕГ і 80% КГ). 60% дошкільників ЕГ і 64% КГ змогли правильно відтворити 
інтонацію гніву; у 40% дітей ЕГ і 42% КГ було відмічено правильне відтворення 
інтонації суму. Щодо подиву, то його відтворили 26% ЕГ і 30%КГ. Відносно 
інтонації остраху, то нами не було виявлено жодної дитини як в експериментальних, 
так і в контрольних групах, яка б відтворила означену інтонацію правильно.  

За результатами дослідження, було виявлено, що в дітей цього віку переважає 
швидкий темп мовлення (88% як ЕГ, так і КГ); промовили речення із середнім 
темпом мовлення 42% дітей ЕГ і 44%КГ, з повільним темпом мовлення – по 14% в 
обох групах. Щодо розвитку сили голосу, то 76% дошкільників ЕГ і 78% КГ 
відтворили речення тихим голосом, 38% як ЕГ, так і КГ – середньою силою голосу. 
Голосно вимовили речення 48% ЕГ і 50% КГ. І лише 10% дітей ЕГ і 12% КГ 
відтворили речення пошепки.  

На третьому етапі з’ясовувався рівень розвитку фонематичного слуху  в дітей. 
Дітям пропонувалася низка завдань («Що сказав ведмедик?», «Знайди зайве слово», 
«Будь уважним», «Хто краще чує» та ін.), які були спрямовані на виявлення вміння 
дітей розрізняти на слух свистячі, сонорні, шиплячі, шиплячі–свистячі, дзвінкі–глухі 
приголосні звуки. Виявилося, що найкраще діти диференціювали  на слух шиплячі–
свистячі: 84% ЕГ і 86% КГ. Шиплячі звуки розрізняли на слух по 50% дітей в обох 
групах. Низький показник розвитку фонематичного слуху було зафіксовано під час 
розрізнення дзвінких–глухих приголосних: у 28% дітей ЕГ і 30% КГ. 

За результатами констатувального етапу експерименту було визначено 4 рівні 
звукової культури мовлення: високий, достатній, середній, низький. 
Охарактеризуймо їх. 

Високий: дитина правильно й чітко артикулює всі звуки рідної мови ізольовано, 
у словах і словосполученнях, дотримується літературних норм вимови; має добре 
розвинутий фонематичний слух, самостійно виправляє мовленнєві помилки; може 
регулювати силу голосу (тихо, голосно, пошепки, середня сила голосу), адекватно 
змінює темп мовлення (швидкий, середній, повільний), з допомогою інтонації вміє 
передавати різні почуття (сум, радість, острах, гнів, подив). 

Достатній: дитина правильно вимовляє всі звуки рідної мови, водночас 
спостерігається нечітка вимова шиплячих і сонорних звуків у словах і 
словосполученнях, дотримується орфоепічних норм вимови; диференціює схожі 
звуки на слух, правильно їх відтворює, самостійно виправляє мовленнєві помилки; 
регулює силу голосу, темп мовлення, використовує в мовленні засоби інтонаційної 
виразності за вказівкою дорослого. 

Середній: дитина вимовляє всі звуки рідної мови, крім шиплячих і сонорного 
(р), не володіє літературними нормами вимови; не диференціює подібні за звучанням 
звуки, самостійно не виправляє мовленнєві помилки; за вказівкою дорослого вміє 
передати різний темп мовлення і змінити силу голосу, використовує в мовленні 
окремі інтонаційні засоби виразності. 
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Низький: дитина спотворює більшість звуків рідної мови, не дотримується 
орфоепічних норм вимови, має нечітку дикцію; фонематичний слух недостатньо 
розвинений, не помічає й не виправляє мовленнєві помилки; самостійно не регулює 
силу голосу, темп мовлення; не користується інтонаційними засобами виразності. 

За результатами констатувального етапу виявилося, що переважна більшість 
дітей (60% в ЕГ і 58% КГ) знаходилися на середньому рівні розвитку звукової 
культури мовлення. 

Четвертий етап констатувального експерименту передбачав вивчення 
обізнаності дітей з малими фольклорними жанрами. Критеріями обізнаності дітей з 
малими фольклорними жанрами виступили: 1) знають малі жанри фольклору і 
розповідають напам’ять; 2) добирають малі жанри фольклору на відповідний звук; 3) 
виділяють потрібний звук у фольклорному тексті; 4) використовують знайомі 
фольклорні тексти в різних видах діяльності. Задля цього була розроблена гра–
подорож до Країни казок, в якій були визначені певні завдання на здійснення 
означеної мети. Як виявилося, переважна більшість дітей (по 76% в обох групах) 
була обізнана з колисанками. Забавлянки пригадали і розповіли 70% дітей ЕГ і 66% 
КГ, утішки – 62% і 64% відповідно.  Щодо обізнаності дітей із лічилками,  то їх 
назвали 12% дітей ЕГ і 14%  КГ. Примовки розповіли лише 2% дошкільників ЕГ і 4% 
КГ, заклички – 4% і 6% відповідно. Ні в експериментальних, ні в контрольних групах 
ніхто із дітей не змогли пригадати жодної мирилки і скоромовки, і не змогли також 
дібрати малі фольклорні жанри на відповідний звук. 

Висновки. Результати експерименту засвідчили низький рівень обізнаності з 
малими жанрами фольклору (58% ЕГ і 60% КГ), а також незадовільний стан розвитку 
звукової культури мовлення  в дітей середнього дошкільного віку. Така ситуація 
спонукає нас до розробки методики формування мовної особистості дошкільника 
засобами українського фольклору, про що буде висвітлено в подальших статтях.  

Резюме 
В статье освещена проблема преемственности в формировании речевой 

личности дошкольников и младших школьников, представлены результаты уровней 
овладения детьми среднего дошкольного возраста звуковой культурой речи. 

Summary 
The article deals with the problem of succession in forming of vocal personality of 

pre–school age children and junior schoolboys, the results of levels of mastering by the 
voice culture of speech by the children of middle preschool ages are represented. 

І.А.Хижняк 

УДК 372. 461 

УМОВИ ТА ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ІНТЕРФЕРЕНТНИХ 
ЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК У ДИТЯЧОМУ МОВЛЕННІ 

У статті висвітлюються питання формування мовленнєвої компетенції 
російськомовних дошкільників та учнів початкових класів під час оволодіння усним і 
писемним українським мовленням. Основну увагу приділено визначенню умов і 
практичних шляхів запобігання інтерферуючих впливів російської мови. 

Ключові слова: інтерференція, транспозиція, наступність і перспективність, 
дошкільний вік, молодший шкільний вік, мовлення, мовленнєві помилки, 
попередження помилок. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими і практичними завданнями. Усі аспекти формування мовленнєвої 
культури, від дитячого садка до вищої школи, взаємопов’язані між собою, але єдність 
двох ланок – дошкільної та початкової шкільної – посилюється додатково, адже вони 
символізують початок становлення мовленнєвої компетенції кожної окремої дитини. 
І від того, наскільки вдалим буде цей початок у дошкільному закладі, наскільки 
результативно застосує набуте дитиною в дошкільному віці, поширить, розвине й 
удосконалить учитель початкових класів, рівно настільки в майбутню життєву 
програму дитини буде закладено одне з найважливіших базових умінь, що часто 
визначає нашу загальну життєву успішність – уміння спілкуватися.  

З огляду на це принцип наступності й перспективності в галузях дошкільного та 
початкового шкільного мовленнєвого розвитку дитини практично посідає чільне 
місце. Це твердження підкреслюється й науковими розвідками відомих методистів 
у галузі дошкільної (А.Богуш, В.Гербова, С.Русова, Л.Федоренко, А.Фомічева та ін.) 
та шкільної освіти (О.Біляєв, Л.Варзацька, М.Вашуленко, Н.Воскресенська, 
С.Дорошенко, А.Каніщенко, О.Хорошковська та ін.) 

Інший аспект обраної проблеми – мовні особливості нашого регіону. Вочевидь, 
що історичні передумови, географічне положення, постійні економічні, політичні, 
громадські стосунки мешканців Донеччини з росіянами не могли не позначитися на 
переважній мові спілкування. Навіть за значного піднесення української мови з часів 
незалежності й до сьогодні, для більшості мешканців нашого регіону вона 
залишається державною, а не рідною. Варто послатися на одне з останніх 
соціолінгвістичних досліджень мовлення студентів Північної Донеччини, автор 
якого, О.Зубарєв, ще раз засвідчив, що переважна більшість мешканців нашого 
регіону російськомовні і їхнє мовлення містить багато інтерферентних помилок, 
зокрема лексичних [2].  

Виходячи з цього, діти дошкільного та молодшого шкільного віку не можуть 
опанувати правильне й грамотне українське мовлення довільно – вони не мають 
перед собою повсякчасного зразка, прикладу, адже мовлення батьків та оточуючих 
послугується засобами російської мови. У той же час знання державної мови 
необхідно нашим дітям насамперед для майбутньої соціальної адаптації, а також як 
носіям культури, традицій українського народу, адже виховуючи національну 
гідність та самосвідомість, ми не можемо спиратися на російське або неграмотне 
українське мовлення учнів. Відповідно, основна роль у формуванні умінь і навичок 
дітей спілкуватися державною мовою належить дошкільним та шкільним навчальним 
закладам. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, важливість 
системного розвитку не просто мовлення, а, з урахуванням умов нашого регіону, 
грамотного українського мовлення російськомовних дітей в освітньому комплексі 
„дошкільний заклад – початкова школа” наразі є важливою й актуальною методичною 
проблемою, що недостатньо  комплексно висвітлена у фаховій літературі.  

З огляду на це мета статті – висвітлити умови та практичні шляхи запобігання 
інтерферентних лексичних помилок в мовленні дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. 

На нашу думку, першою й базовою умовою ефективного запобігання 
інтерферентних помилок в мовленні дітей нашого регіону є постійне дотримання 
принципу наступності й перспективності між дошкільною та початковою шкільною 
ланками навчання й виховання. Хоча ця умова є загальновідомою і мовби зрозумілою 
сама собою, ми все ж вважаємо за необхідне винести її на перший план формування 
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комунікативної компетенції дітей у дошкільних закладах, не заперечуючи важливої ролі 
інших загальнодидактичних принципів навчання й виховання.  

Інакше кажучи, і вихователь у дошкільному закладі, і вчитель початкових 
класів мають послугуватися однаковими методами й прийомами впливу на 
українське мовлення дітей,  зважаючи на їхню російськомовність: «…методи і 
прийоми… мають бути спрямовані на формування умінь чітко розмежовувати явища 
української та російської мови, вироблення диференційних установок на мовлення» 
[5, с. 23]. Якщо уміння розмежовувати явища різних мов формується й 
відпрацьовується переважно в початковій школі, то диференційні установки на 
мовлення мають закладатися в дошкільному закладі. Це змушує дещо переглянути 
попередні загальні методичні положення щодо розвитку мовлення в дошкільних 
закладах та початковій школі.   

Говорячи про запобігання інтерферентних помилок в мовленні дітей, не можна 
обійти увагою величезну роль використання явища транспозиції, що за вмілої 
організації навчального й виховного процесів є могутнім засобом попередження 
інтерференції. Тож, другою умовою запобігання лексичних помилок вважаємо 
постійне відпрацювання транспозиційних зв’язків російської та української мови. 
Для цього вихователь у дошкільному закладі й учитель початкових класів мають 
постійно послугуватися прийомами зіставлення мовних явищ і засвоювати 
українську лексику в постійному порівнянні з відомою російською. Наприклад, 
слова, що мають в російській та українській мовах однакове звучання й значення 
(риба, марка тощо) не потребують спеціального вивчення, а є фундаментом для 
засвоєння української (державної) мови [3].   

Поняття «інтерферентні помилки» суміжне для галузей лінгвістики та методики 
розвитку мовлення: «початковою стадією інтерференції на лексичному рівні є 
спорадична девіація від нормативного слововживання, яка спершу з’являється в 
розмовній мові» [2, с.7]. Лінгвісти класифікують інтерферентні помилки, як правило, 
за розділами мовознавства або походженням, наприклад: лексичні, словотвірні, 
калькування, семантичні, фразеологічні калькування [2, с.8].  

Обсяг та мета статті не дозволяють розкрити шляхи запобігання всіх груп 
помилок, особливо зважаючи на те, що більшість їх з’являється в мовленні дітей під 
час становлення граматичного, словотвірного чи фразеологічного ладу мовлення. У 
той час як у дошкільному та молодшому шкільному віці переважає усна форма 
мовлення, для якої вагоме значення має дотримання лексичних норм української 
мови: «формування першооснов культури українського мовлення 
російськомовних дітей неможливе без засвоєння певної кількості лексичних 
одиниць, а також постійного уточнення, збагачення словникового складу, його 
активізації, без чого першокласники на достатньому рівні не оволодіють такими 
основними комунікативними ознаками мовленнєвої культури, як точність, 
багатство (різноманітність), чистота і логічність»  [1, с.11]. 

Для того, щоб запобігати цим помилкам у мовленні дітей вихователь та вчитель 
початкових класів мають насамперед знати, які це помилки і яких заходів слід 
вживати для попередження кожної з них. Таким чином, третьою обов’язковою 
умовою запобігання інтерферентних лексичних помилок в дитячому мовленні є 
докладне знання педагогами дошкільної та початкової шкільної ланок груп лексичних 
помилок в мовленні дітей та методики запобігання кожної з них. 

На основі аналізу лексики української мови в порівнянні з російською 
В.Трунова [4, 45–46] виділила 7 груп слів. Користуючись цією класифікацією, 
ми розробили такі лінгвометодичні різновиди опрацювання української лексики 
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російськомовними школярами (тут же висвітлюємо й загальну методику 
попередження  помилок): 

1. Транспозиційна лексика. 
Ця група вміщує: 
− слова, що мають однаковий звуко–буквений склад і лексичне значення 

(школа, парта); 
− суто багатозначні слова, у яких звукобуквений склад повністю 

ідентичний, але вони мають багато значень: ручка – від дверей, навчальне 
приладдя, у дитини.  

Про цю групу слів ми говорили вище, вона є підґрунтям для використання в 
розвитковому процесі явища транспозиції. Знання звукового оформлення та 
значень цих слів з російської мови допомагають швидше опанувати тією чи 
іншою мірою вільне спілкування державною мовою як у дошкільному закладі, 
так і в початковій школі. 

2. Імітаційна лексика.  
До складу групи входять: 
− слова, що мають близький звуко–буквений склад та спільне для обох мов 

значення (сіль – соль, дошка – доска).  
− слова, що мають один і той же корінь або утворені від однієї основи. 

Вони можуть відрізнятися морфемами (зимний – зимовий). 
Щоб попередити інтерференцію у випадку засвоєння слів цієї групи 

вихователь у дитячому садку має спиратися на імітаційний метод розвитку 
комунікативних умінь і навичок, наприклад: 

– Послухайте уважно як я вимовляю слово «кот» українською мовою – «к–
і–і–іт».  Хто може повторити, як я? Давайте тепер скажемо всі разом. 

У початковій школі до імітаційного методу додається попередній звуко–
буквений розбір слів. При цьому учні мають чітко розмежувати й сказати, яким 
або якими звуками різняться аналогічні слова російської та української мов. 

Основне опрацювання слів, що різняться морфемами, припадає на шкільне 
навчання, коли учні знають морфеми й можуть виділити та порівняти їх, але 
пропедевтична робота має відбиватися вже в дитячому садку. Тут засвоєння цих 
слів відбувається практичним шляхом: імітаційний метод та паралельно прийом 
запам’ятовування. 

3. Порівняльна лексика: 
− слова, що мають однаковий або близький звуко–буквений склад, проте 

відрізняються лексичним значенням, наприклад, речь (рос.) – здатність говорити, 
мовлення; річ (укр.) – матеріальний предмет, пожитки, майно; 

− багатозначні слова, що співпадають в одному чи декількох значеннях 
(голова (рос.) – частина тіла; голова (укр.) – частина тіла, голова товариства – у 
значенні керівник.   

Методика опрацювання слів цієї групи однакова у дошкільній та 
початковій шкільній ланках: їх можна засвоїти з дітьми лише через введення у 
контекст та постійне застосування протягом певного терміну, наприклад, тижня, 
у спілкуванні з різних приводів.  

У старших групах дитячих садків та молодших класах доцільно 
пропонувати дітям складати словосполучення, речення, міні–тексти з цими 
словами за завданням педагога чи поданим зразком.  
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4. Контекстуальна лексика позначає слова, що мають однакове 
лексичне значення, але різний звуко–буквений склад (олівець – карандаш, зошит 
– тетрадь, крейда – мел).  

Ці слова російськомовні діти сприймають як нові, незнайомі. І в 
дошкільному закладі, і у початковій школі їх слід пояснювати шляхом 
перекладу, який доцільно супроводжувати показом предмета чи предметного, а 
за необхідності – сюжетного малюнка (веселка – райдуга – радуга). Можна 
використати добір синонімів (героїчний, відважний, хоробрий, сміливий), 
антонімів тощо. Ці слова також доцільно вживати у спілкуванні з дітьми 
протягом певного часу, як і порівняльну лексику.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Отже, 
за допомогою дотримання виділених умов запобігання інтерферентних 
лексичних помилок у дитячому мовленні та застосування спеціальних вправ 
педагоги дошкільних закладів і вчителі початкових класів мають допомогти 
російськомовним дітям уникати лексичної інтерференції, оволодіти лексичними 
нормами сучасної української мови,  формуючи тим самим такі основні 
комунікативні ознаки мовленнєвої культури, як багатство та різноманітність 
словника, точність, доречність  мовлення. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у різноаспектному теоретичному 
обґрунтуванні процесу удосконалення українського мовлення російськомовних дітей у 
освітньому комплексі „дошкільний заклад – початкова школа”. 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы формирования речевой компетенции 

русскоязычных детей дошкольного и младшего школьного возраста при овладении 
государственным украинским языком. Основное внимание уделяется проблеме 
упреждения лексических речевых ошибок, возникающих под влиянием 
интерференционного воздействия русского языка. 

Summary 
This article deals mith the questions of forming speech competence of Russian 

speaking children in pre–school and primary school age during the process of studying of 
the state Ukrainian language. The main attention is paid to the problem of prevention of 
lexical speech mistakes that occure under the influence  of interferation of Russian 
language. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ 

Ключові слова: соціальна компетентність, комунікативні здібності, соціальна 
адаптація.  

Постановка проблеми. Державна базова програма заявлена Законом “Про 
дошкільну освіту” й зорієнтована на розвиток дошкільника як особистості 
гармонійної, різнобічної, життєво компетентної, здатної в міру своїх вікових 
можливостей самостійно й свідомо визначати свою позицію серед інших людей. 

Сьогодні пріоритетною метою всієї освітньої системи виступає морально–
духовна вихованість підростаючої особистості. Ознайомлення дітей зі світом людей 
належить до компетенції розумового та морального виховання. Проблеми людини, 
шанобливого ставлення до неї, ознайомлення із соціальною дійсністю завжди були 
важливими у вихованні дошкільників. С.Л.Рубінштейн так визначав суть 
спрямованості особистості: “серце людини все зіткане з її людських ставлень до 
інших людей: те, чого вона варта, цілком визначається тим, яких людських взаємин 
вона прагне, яке ставлення до людей, до іншої людини вона здатна встановлювати”. 

Актуальними проблемами морального виховання є питання формування у дітей 
початкових уявлень про норми моралі, гуманного ставлення до навколишнього, 
ціннісних орієнтацій. Формування соціального досвіду дитини в процесі морального 
виховання набуває гуманного спрямування, що сприяє розвитку початків духовності 
особистості. Інтегруючи моральний, духовний і соціальний компоненти, процес 
виховання спрямовується на цілісний розвиток особистості, який реалізується у 
гармонії із зовнішнім світом та із самою собою.  

Соціалізація  сучасного дошкільника з вадами у розвитку відбувається у досить 
складних умовах. Дефектологи, вихователі та психологи роблять все можливе, щоб 
дитина включалася у певну корекційно–виховну систему й ставала носієм 
відповідного способу життя.  

У дошкільному віці формуються основи соціальної компетентності дитини: 
вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, незнайомі люди; люди 
різної статі, віку, роду занять тощо); здатність розуміти іншу людину, ії настрій, 
потреби, особливості поведінки; уміння поважати інших людей, допомагати, дбати 
про них; обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності. Соціально 
компетентна дитина здатна відчувати своє місце у системі відносин між людьми й 
адекватно поводитися [1]. 

Спрямованість на комунікацію, потреба й прагнення зрозуміти інших і бути 
зрозумілим ними змушують дошкільника з вадами будувати і перебудовувати 
мовленнєві висловлювання, емоції, поведінку у таких повних формах, які 
забезпечують взаєморозуміння.  

Тож постає важливе завдання виховувати у дітей з вадами культуру людських 
взаємин, прищеплювати навички взаємної поваги в спілкуванні та спільної 
діяльності, формувати вміння дотримуватися простих норм співжиття, керуватися 
соціально значущими цінностями.  

Мета статті – вивчити шляхи виконання означених завдань. 
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Спілкування з людьми є своєрідним видом пристосування дошкільника до 
життя через узгодження власних дій з діями інших членів суспільства. 
Компетентність у напрямі соціального “Я ” становлять уявлення дитини дошкільного 
віку про необхідність сприймати себе в  контексті відносин з іншими, розвинена 
потреба в контактах з однолітками й дорослими, соціальні мотиви спільної 
діяльності, регуляція поведінки і діяльності, моральні почуття. Активність у 
спілкуванні вважають одним із показників не лише повноцінного розвитку 
особистості, а й емоційного благополуччя, душевного комфорту, радості від 
індивідуальної дії і т. д. Успіх у досягненні взаєморозуміння залежить насамперед від 
того, як дитина виявляє себе, своє ставлення, своє бажання спілкуватися з іншими, 
тобто від комунікативної активності. 

Комунікативні здібності це індивідуально–психологічні особливості 
особистості, які забезпечують успішність її спілкування з іншими людьми. 

У спілкуванні формується здатність до психологічного “читання” невербальної 
поведінки. Найближче соціальне оточення є фактором формування та реалізації 
комунікативних здібностей особистостей. Існують багато чисельні данні про те, що 
отриманий в дитинстві досвід у неблагополучних сім’ях  відображається на 
загальному соціально–емоційному та моральному розвитку дитини, призводить до 
порушень взаємовідносин з оточуючим, пов’язаний з труднощами у вербалізації 
власних переживань, бідністю словника.[3,6] 

Соціально–емоційний та моральний розвиток дітей з порушенням інтелекту 
вивчався як вітчизняними, так і зарубіжними педагогами та психологами 
(А.М.Прихожан, М.М.Толстих, Л.М.Баряєва, Л.М.Шипицина, Т.Л.Зинкевич–
Євстігнєєва та інші). 

Вони визначають, що однією з важливих характеристик особистості дитини з 
вадами інтелекту є незрілість ії  емоційної сфери. Почуття та поведінка дітей з вадами 
інтелекту за своєю динамікою часто бувають неадекватними, непропорційними впливам 
зовнішнього світу. Важливим завданням психокорекційної роботи з такими дітьми є 
розвиток доступних їй способів ефективної адаптації до свого оточення і нормалізації ії  
взаємодії, спілкування з людьми [3]. 

Виклад основного матеріалу. Спостерігаючи за дітьми з порушеннями 
інтелекту у різних видах діяльності, ми помітили, що переважна більшість 
дошкільників має певні труднощі в спілкуванні. Так у 30% дітей виявлені серйозні 
проблеми у спілкуванні з вираженими афективними проявами поведінки, пов’язані з 
негативним відношенням до інших дітей та дорослих. У 60% дітей труднощі в 
спілкуванні обумовлені невмінням встановлювати контакт з однолітками та 
дорослими, униканням контактів з ними, невмінням співвідносити свої дії з 
партнерами по спілкуванню, адекватно виражати свою симпатію, співпереживання, 
переживання. Все це є наслідком вад у розвитку, порушень емоційно–вольової сфери, 
недостатнього досвіду спілкування, мовленнєвих недоліків, невміння 
висловлюватись. Труднощі в спілкуванні 10% дітей ситуативні та/або обумовлені 
деякими індивідуальними особливостями дитини (конфліктність, замкненість, 
сором’язливість тощо). 

Спілкування дошкільнят з вадами має певні характерні особливості, що 
проявляються у мотивах спілкування, його загальному рівні, дотриманні норм 
поведінки, ставлення до співрозмовника, наявності певних засобів спілкування. 
Знання цих особливостей допомагає правильно будувати роботу з кожною 
конкретною дитиною [4, 6, 8].   
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Якщо уважно проаналізувати Програму навчання та виховання розумово відсталих 
дошкільників, можна дійти висновку, що головним методом є засвоєння моральних 
норм і правил поведінки, але майже мало приділяється уваги розвитку комунікативних 
вмінь. Стан сучасної корекційної педагогіки свідчить про необхідність розробки 
програми розвитку комунікативних здібностей дошкільників з вадами, яка б розкривала 
систему роботи, необхідні психолого–педагогічні принципи та умови [7].   

Розроблена нами система роботи має на меті: розвиток комунікативної компетенції 
та вміння доцільно використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування для 
більш ефективного виразу своїх думок у конкретній ситуації, уміння встановлювати та 
підтримувати емоційний контакт з партнером по спілкуванню, добитися 
взаєморозуміння та взаємодії з ним, формування вмінь дотримуватися простих норм 
культури людських взаємин, керуватися соціально значущими цінностями. 

Правильно добрані психокорекційні прийоми та методи повинні допомогти 
дитині з недоліками удосконалити потрібні їй способи соціально–емоційної адаптації 
до оточуючого, забезпечити максимально можливий комфорт у контакті з світом. 
Були передбачені такі методи та прийоми: комунікативні доручення; ранкові 
привітання; бесіди вихователя з дітьми та організація їх мовленнєвого спілкування; 
створення проблемних ситуацій; розповіді вихователя й дітей на теми з власного 
досвіду; розігрування художніх творів у формі діалогу; ігри–драматизації, сюжетно–
рольові ігри, словесні дидактичні ігри; підготовка проведення свят, розваг, днів 
народження, днів дитини; організація спільних видів діяльності та спілкування у 
процесі їх виконання; моделювання ситуацій спілкування на заняттях та в інших 
видах дитячої діяльності, організація спілкування між дітьми різного віку; створення 
в групі доброзичливої атмосфери, налагодження вихователем  емоційно–
особистісних стосунків з кожною дитиною, індивідуальний підхід до дитини у 
процесі мовленнєвого спілкування . 

Для оптимізації комунікативно–мовленнєвої діяльності І.Луценко пропонує 
дотримуватися наступних принципів організації спілкування з дошкільниками: 

• Гуманізація комунікативних установок педагога. 
• Товариськість та рівноправність у спілкуванні. 
• Конструктивна позиція у спілкуванні з дітьми. 
• Добір оптимальних мовленнєвих форм. 
• Діалогічна орієнтація у спілкуванні. 
• Дотримання професійної етики та мовленнєвого етикету. 
• Встановлення емоційної довіри і збереження позитивної атмосфери 

спілкування. 
• Врахування індивідуальних особливостей та ситуативного стану дитини. 
• Застосування прийомів активного слухання та зворотного зв’язку.  
• Задоволення потреби дітей у спілкуванні, розвиток мотивів спілкування, 

інтересів. 
• Досягнення особистісно–розвивального ефекту в процесі спілкування 

вихователя з дітьми. 
• Емоційно–мовленнєва насиченість предметно–практичної взаємодії з 

дітьми.[5]. 
Згідно з цими принципами створена система роботи з розвитку комунікативних 

здібностей дітей з порушенням інтелекту. Система включає такі напрямки роботи, як: 
• створення сприятливих умов у дошкільному закладі для розвитку  

комунікативних здібностей дітей; 
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• формування навичок використання вербальних  та невербальних засобів 
спілкування;  

• розвиток здібностей до емпатії; 
• розвиток вмінь інтерактивних взаємодій з однолітками та дорослими. 
Цілеспрямована робота з дітьми передбачала розв’язання цілої низки 

корекційно–виховних завдань. Тому були розроблені зміст та завдання кожного 
напрямку роботи з розвитку комунікативних здібностей дітей з урахуванням їхнього 
віку та рівня розвитку.  

Висновки. Розвиток комунікативних здібностей у дітей сприяє становленню та 
розвитку особистості дитини, зміцненню її психологічного здоров’я. В процесі 
спілкування дитина засвоює досвід, накопичений людством, отримує знання про те, 
що її оточує, у неї інтенсивніше формується пізнавальна діяльність, розвивається 
сприймання, пам’ять, підвищується активність мислення, встановлюється та 
вдосконалюється мовлення, краще формується уявлення про довкілля, точніші 
узагальнення, вміння виражати власні почуття та розпізнавати почуття інших людей 
через міміку, жести, виразні дії, інтонації, підвищує емоційну стійкість дитини. 

Summary 
The bases of child’s social competence form in the nursery age: ability of orient in the 

people’s world; aptitude to understand another people; ability of respect another people; 
help and take care about them; choose the proper situation of intercourse and common 
activity. The social–competence child is capable to feel his place in the system of relation 
between the people and right behave. 

Socialization of the contemporary handicapped preschooler does on in a very difficult 
condition. Defectologists and psychologists do greatest possible to join the child in proper 
correctively–educational system and they wand him to become the bearer of corresponding 
way of life. 
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О.Б.Поспєлова, І.М.Сторчева  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО–МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ –
ВИМОГА ЧАСУ 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства в нашій 
незалежній державі відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти на 
основі народності, що дає змогу формувати духовно багате покоління людей. 

Принцип народності реалізується через вивчення мови, як втілення генія народу 
– носія, творення його розуму, серця, почуттів, ycix сфер багатогранної діяльності. 
Зазначений принцип покликаний виховувати у дітей любов до слова через фольклор, 
твори письменників та поетів, засвоєння норм літературної української мови на 
заняттях i в повсякденному житті. 

Виховання поваги та любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її 
красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її 
допомогою – міцний i найбільш надійний гарант національного виховання. 

Ми живемо на Сході України, де хоч i досить повільно, але триває перехід 
російськомовних дитсадків та шкіл на українську мову навчання. Сам по coбi цей 
факт дуже відрадний, бо він свідчить, що попри всі негаразди нашого життя, 
мешканці нашого краю вірять у майбутнє України. Педколективи повинні 
принципово переглянути i прийняти дієві рішення щодо виконання закону „Про 
мови", зосередити увагу на громадянському та національно–патріотичному 
вихованні, відродженні духовності. Ці рекомендації будуть дуже доречними для тих 
вихователів, які ще мають хибну думку про те, що вивчення дошільнятами 
української мови не може позитивно вплинути на їх гармонійний розвиток. Такі 
педагоги вважають, що лише російська мова, яка найбільш поширена на Донеччині, 
дозволяє дитині успішно розвиватись, вільно висловлювати свої думки, спілкуватись 
з дорослими та однолітками. Але наш досвід роботи з дошкільниками в 
україномовних групах свідчить про те, що розвиток мислення i українського 
мовлення взаємопов’язані, i цей тісний зв’язок має лише позитивні наслідки. 

"Найбільше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, ота жива 
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає i своє давнє 
життя, i свoї сподівання, розум, досвід, почування", – писав Панас Мирний. 

Програма гуманітарної освіти України – „Освіта. Україна XXI ст.." визначає, що 
одним із основних шляхів реформування виховання є перш за все реформування 
змісту виховання та навчання. Модернізація освіти у контексті завдань на сучасному 
eтапi орієнтована, насамперед, на забезпечення розвитку пізнавальних здібностей  
школяра (мислення, пам'яті, уявлень, мови), алгоритмічної культури, вмінь 
встановлювати причинно–наслідкові зв’язки між фактами, обґрунтовувати твердження, 
математизувати реальні ситуації. 

Сьогодні система дошкільного та шкільного навчання, на нашу думку, повинна 
давати дітям не лише знання, а і сприяти розвитку творчого мислення й інтелектуальних 
здібностей мислення. Завдання педагога – не просте накопичення дитиною знань. Дітей 
треба навчити самостійно і нестандартно міркувати, грамотно обґрунтовувати свою 
точку зору, самостійно приймати рішення, не боятись задач з багатьма варіантами 
розв’язку. Діти мають виявляти ініціативу, творчість, незалежність, елементарні 
критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити 
розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки. Для цього 
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дитині необхідний певний рівень знань, умінь, навичок, оскільки вони забезпечують її 
повноцінну життєдіяльність.  

Наукова достовірність змісту розділів програми “Дитина в дошкільні роки”, 
доступність їх для сприйняття дітей, послідовність викладу матеріалу, його 
систематичність, ускладнення відповідно до зростання вікових можливостей дітей 
перевірено психолого–педагогічними експериментами та апробовано на практиці 
багатьма педагогами. Не стали винятком і ми. Тому, взявши за основу цю програму і 
виходячи з положень концепції Базового компонента дошкільної освіти, ми поставили за 
мету сприяти розвитку творчих здібностей дітей  дошкільного віку в усіх видах 
діяльності. При цьому особливу увагу приділяючи інтелектуально–мовленнєвому 
розвитку дітей, починаючи з другого року життя. 

Актуалізація питання розвитку творчих здібностей дітей в усіх напрямках – це 
вимога часу, оскільки нова епоха висуває підвищені вимоги до вміння людини свідомо 
ставитися до життя. У кожної дитини повинні бути сформовані життєва компетентність, 
вміння орієнтуватися у змінному навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов 
життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям. 

На сьогодні актуальність проблеми активізації мислення дошкільників зросла у 
зв’язку з соціальним замовленням суспільства народній освіті, а саме: формувати 
творчу, ініціативну особистість. Одна із сторін формування такої особистості – розумове 
виховання дітей, яке здійснюється, зокрема, на інтегрованих заняттях. Заняття з дітьми 
ми  проводимо на високому теоретичному рівні, у тісній єдності розвитку мислення й 
українського мовлення. Окрім розумового розвитку ми намагаємось розвинути у 
малюків інтерес до навчання, вміння самостійно мислити, усвідомлено сприймати 
програмний матеріал, що реалізується на основі такого змісту, який забезпечує творче 
включення у пізнавальний процес кожної дитини. У зміст навчання ми  вносимо свої 
інноваційні ідеї, які позитивно впливають на розвиток і виховання кожної дитини. Для 
цього ми створюємо відповідні умови, або використовуємо різні життєві ситуації, 
застосовуємо цікаві методичні прийоми, які розробляємо під час творчого пошуку. Це 
дає змогу розширити обсяг знань, змістовних ліній логіко–математичного, еколого–
валеологічного, художньо–естетичного та інших аспектів програми “Дитина в дошкільні 
роки”, основуючись на викладанні матеріалу українською мовою. 

Ми живемо у дивний час, коли є можливість вибору: програми, дитячого садочка, 
школи, вчителя. Можна працювати традиційно, а можна за сучасними 
експериментальними методами. Наша практика засвідчує, що можна отримати велике 
моральне задоволення успішно навчаючи дітей, даруючи їм радість пізнання, 
підтримуючи цікавість до навчання, виховуючи ініціативну, творчу, мислячу людину. 

Вчителі початкових класів ЗОШ № 22,24,25,35 міста Краматорська, які 
неодноразово побували на наших заняттях, засвідчують, що мінімум труднощів мають у 
навчанні ті діти, котрі ще до школи мали високий рівень розвитку. А зараз це особливо 
актуально, тому що навіть у традиційній початковій школі перші класи вчаться за 
підручниками першого класу трирічної початкової школи або за додатковими 
посібниками, до яких увійшли завдання з логічним навантаженням. Нелегко дитині йти 
в ногу з такою шкільною програмою без надійної всебічної підготовки у дитячому садку. 
Тому і батьки з розумінням і схвальними відгуками відносяться до змісту нашої роботи. 
Бо кожна родина наших вихованців бажає, щоб дитина більш спокійно ввійшла у ритм 
шкільного життя, не відчуваючи великих труднощів перед новими для неї завданнями, 
була впевнена у собі та своїх здібностях. Враховуючи ці побажання ми продовжуємо 
творчу співпрацю з учителем 1 класу по застосуванню ігрових прийомів на традиційних 
та комбінованих уроках. Наступність в роботі дитячого садка і початкової школи 
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полягає ще й у тому, що викладання у школярів проводиться українською мовою у 1 
класі, який працює на базі нашого дитячого садка. 

Багато батьків розуміють: від того, як дитина буде себе почувати, піднімаючись по 
сходинках у країну Знань, залежить все її подальше життя у шкільному колективі, тому 
допомагають їй само впевнитися на початку трудового шляху, використовуючи наші 
рекомендації і відвідуючи відкриті заняття. Але при цьому, як правило, батьки провідну 
роль з розвитку дитини віддають знавцям, тобто нам – педагогам. Та нас це не 
задовольняє. Тому, спираючись на статтю 8  Закону України “Про дошкільну освіту”, ми 
запроваджуємо заходи по активізації участі сім’ї у вихованні, розвитку та навчанні дітей 
в родинному колі. При цьому звертаємо особливу увагу на важливість відродження 
мови, традицій та обрядів українського народу. 

Резюме 
Развитие старших дошкольников нужно рассматривать как целостный процесс 

умственного и украиноязычного развития, формирования жизненной компетентности, 
культуры суждений и поведения, воспитания творческой инициативной личности, 
гражданина и патриота нашего независимого государства. Объединение умственного 
развития с развитием украинской речи является очень актуальным в свете реализации 
закона “Про мову”, особенно в Донбассе. 

Процесс умственного и речевого развития дошкольников будет более успешным 
при условии объединения педагогических усилий, воспитателей, родителей, 
общественности. 
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УДК 81’23 

ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ТЕРМІНАХ 
ОПЕРАЦІЙ ГРАМАТИЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ 

На сучасному етапі розвитку психолінгвістики перед дослідниками стоїть 
завдання подальшої розробки питання про механізми мовлення. Зокрема, такого 
додаткового розгляду потребує питання специфіки породження мовлення в дітей 
дошкільного віку, для яких характерні труднощі актуалізації слів, їх вибору за 
формою, а також при побудові розгорнутих висловлювань тощо.  
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У даний час розвитку мовленнєзнавчих проблем недостатньо сказати, що в дітей є 
певні мовленнєві труднощі: важливо з’ясувати, які саме складності “переживає” в них 
висловлювання; який із компонентів функціональної системи говоріння “відстає” й 
утруднює оволодіння монологом? З’ясування цих питань дозволить правильно 
змоделювати корекційну допомогу, враховувати закономірності формування 
мовленнєвих функцій, їх динамічної організації й локалізації; дозволить здійснити 
корекційно-розвивальне навчання. Отже, вивчення особливостей мовлення дітей 
потребує вирішення цілого ряду завдань, пов’язаних з вивченням і уточненням 
механізмів побудови зв’язного висловлювання та його граматичного оформлення 
старшими дошкільниками. Водночас з’ясування цих особливостей є важливим і в 
практичному плані: відсутність усталеної психолінгвістичної традиції у вивченні 
мовлення дітей спричиняє те, що вихователі, постійно стикаючись у педагогічному 
процесі з дитячим мовленням або неправильно діагностують, або взагалі не аналізують 
його, і, як наслідок цього, робота з розвитку мовлення дошкільнят, подолання труднощів 
в його граматичному структуруванні проводиться вихователями-педагогами інтуїтивно, 
без конкретного адресного спрямування на певні механізми говоріння. Саме тому 
педагогічні впливи вихователів залишаються малоефективними. 

Отже, для наукового обґрунтування методики розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку необхідно знати не тільки закономірності процесу набуття 
мовленнєвих навичок і умінь, а й чітко уявляти механізми говоріння рідною мовою. 
Чим більше практична робота буде спиратися на ці знання, тим ширші будуть наші 
можливості у створенні досконалих методик, тим ефективнішим буде кінцевий 
результат щодо навиків спілкування й мовлення дошкільників. 

У зв’язку з необхідністю вирішення наукових і прагматичних проблем розвитку 
мовлення дітей нами поставлено завдання: дати детальний аналіз граматичного 
оформлення мовлення в дітей старшого дошкільного віку – як передумови 
ефективної реалізації перспективності й наступності в розвитку комунікативних 
здібностей у дітей на суміжних ланках мовної освіти – дошкільній і початковій. 

Для виявлення мовленнєвих особливостей дітей старшого дошкільного віку, як 
необхідної основи психолінгвістично коректного формування їхньої мовленнєвої 
діяльності, нами проведено функціональний аналіз вищих психічних функцій, 
зокрема усного висловлювання дітей поопераційно, враховуючи, що говоріння 
охоплює кілька операцій, близьких за органічною й функціональною ґенезою і 
топікою, за єдиним принципом роботи – “фактором” (О.Р.Лурія, Т.В.Ахутіна). 

Діагностика стану мовленнєвих функцій у дітей базувалася на уявленнях 
нейрофізіологів, нейропсихологів і нейролінгвістів про “нормативні значення 
досліджуваних психічних явищ” (Е.Д.Хомська), про “нейролінгвістику норми” 
(Т.В.Ахутіна), тобто типологію дитячої норми, що означає пояснення нормативного 
розвитку психічних функцій і їх індивідуальних відмінностей в онтогенезі як 
наслідку розвитку або роботи відповідних ланцюгів функціональних систем 
(нейропсихологічних факторів) [2], [7]. Така діагностика важлива як для аналізу 
готовності дітей до шкільного навчання, так і для виявлення причин труднощів 
(проявлених і потенційних) у формуванні мовлення. 

Вивчення мовлення дітей зосереджувалося переважно на аналізі недостатньо 
розвинутих ланцюгів функціональних систем, що забезпечують дитячу мовленнєву 
функцію, принципово впливають на розуміння причин неуспішного оволодіння 
мовленнєвою діяльністю. Нормативно розвинені діти в мовленнєвому сенсі 
порівнювалися з дітьми, що відстають від них у цьому відношенні, а також з 
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мовленнєвою нормою дорослої людини. Таким чином, вивчалася типологія “низької” 
дитячої норми, що спричиняє деякі труднощі в навчанні [2]. 

Мовлення дітей старшого дошкільного віку аналізувалося з огляду на 
виявлення рівнів володіння ними мовленнєвими операціями граматичного 
структурування й вибору слів за формою та з’ясування можливостей подальшого 
розвитку цих операцій в єдності з внутрішнім програмуванням й вибором мовних 
значень в найближчій зоні їх смислового розвитку. При цьому спиралися на існуюче 
в психолінгвістиці положення: врахування граматичних можливостей рідної мови і 
зв’язана з нею необхідність граматичних трансформацій – це галузь поверхової 
зовнішньої граматики, а не психологічного (смислового, змістовного) синтаксису [1]. 

Вивчення операцій граматичного структурування (граматичної структури 
окремого й розгорнутого висловлювання) як однієї з центральних ланок у структурі 
породження мовлення взагалі й реалізації мовленнєвої діяльності, зокрема, 
здійснювалося як через дослідження спонтанного мовлення дітей, так і через 
спеціально розроблені комунікативні завдання, що потребувало від дітей 
самостійності й активності в складанні плану висловлювань. Висловлення створені 
дітьми, є результатом їхнього мислемовленнєвого творення. Тому саме в них 
найяскравіше відображаються логічні операції граматичного структурування. 

Оскільки різні ступені розвинутості мовленнєвого структурування 
позначаються на співвідношенні частин мови у висловлюваннях дітей, нами 
проведено лінгвостатистичний аналіз слів за частинами мови.  

Таблиця 1. 
Розподіл слів за частинами мови у висловлюваннях 
дітей п’яти років у порівнянні з дорослими (у %)* 

№ Частини мови % використання у 
дітей 

% використання у 
дорослих 

1. Іменники 30% 28% 
2. Дієслова 38% 15,8% 
3. Займенники 9% 10,6% 
4. Прислівники 17% 7,6% 
5. Прикметники 2% 9,6% 
6. Службові слова 1% 20% 
7. Чисельники 0% 1,4% 
8. Дієприслівники 0% 3,3% 
9. Дієприкметники 2% 4,5% 
10. Окрема група слів 3% 0% 

 
* У зв’язку з тим, що ми здійснювали поділ слів за частинами мови, 

користуючись функціональним аналізом, а не традиційною мовною класифікацією, 
було доцільним виокремити в цій таблиці під № 10 окрему групу слів, які не несли і не 
виконували у висловлюваннях дітей ніякого формально-граматичного 
навантаження: їх не відносили до тієї чи іншої частини мови. Це зайві в 
зовнішньому мовленні слова, пусті словоформи. Але у функціональному відношенні 
наявність їх у реченнях дітей засвідчувала про несформованість операцій 
внутрішнього програмування, зокрема розгортання програми, про намагання дітей 
за допомогою таких зовні зайвих слів вказати на мисленнєвий образ ситуації і за їх 
допомогою, як компенсаторним засобом, здійснити подальший процес 
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висловлювання, продовжуючи відтворювати у такий спосіб в усному мовленні образ 
ситуації, не перериваючи висловлювань і не порушуючи (для себе, а не для 
співрозмовника, що сприймає інформацію) внутрішньомовленнєвої програми свого 
мислемовленнєвого задуму. 

Було виявлено, що: 30% усіх лексем у мовленні дітей – іменники; 38% – 
дієслова; 17% – прислівники; 9% – займенники; і лише 2% – прикметники і 1% – 
службові слова. Загальною для всіх дітей особливістю виявилась майже повна 
відсутність в їхньому мовленні дієприслівників і значно занижене використання 
дієприкметників, займенників, прикметників, прийменників – тих слів, вживання 
яких впливає на ступінь розгорнутості структури речення. Отже, незначне 
використання або повна відсутність у мовленні дітей саме цих частин мови, як 
зрозуміло, пов’язується з недостатньою сформованістю операцій граматичного 
структурування й вибору форм слів, що спричиняє нерозгорнутість речень, 
обмеження в диференціації, виборі синтаксичних структур і слів. 

Співвідношення в реченнях тих чи інших його членів (головних і другорядних) 
також є важливим показником розвинутості й стабільності логічних операцій 
граматичного структурування. Слова в реченнях, залежно від того, в ролі якого члена 
речення використовуються, можуть знаходитися в різних “дистантних позиціях” 
(М.Р.Львов) щодо підмета й присудка [5]. Виявлення в мовленні дітей “рангів 
дистантних позицій” буде показником не тільки певного рівня розвитку 
граматичного структурування, а й сформованості оперативної мовленнєвої пам’яті, 
яка відіграє провідну роль в утриманні програми висловлювання, тобто у здійсненні 
внутрішнього програмування, коли в процесі говоріння одна із структурних частин 
програми розгортається, а інші зберігаються в пам’яті нерозгорнутими, 
зафіксованими внутрішніми (скороченими) словами, які можуть бути редуковані до 
1-2х складів. Чим більше відсотків припадає на другорядні члени речення, тим вище 
ранги дистантних позицій слів у реченнях, тим більший обсяг оперативної 
мовленнєвої пам’яті, тим міцніше утримується програма висловлювання, смисл якої 
адекватно відтворює й передає істотний для мовця зміст мисленнєвого уявлення, що 
дає можливість ефективніше вибирати об’єктивні мовні значення.  

Таблиця 2. 

Розподіл членів речення у висловлюваннях дітей п’яти років (у %) 
Головні Другорядні 

Члени 
речення Підмет Присудок Додаток  

(при присудку)

Обставини 
місця і часу 

(при присудку) 

Означення 
(при додатку) 

% 
викори- 
стання 

25,38% 42,9% 10,12% 21,5% 0,1% 

 
Даними наведеної таблиці, укладеної на основі проведеного експерименту, 

засвідчується, що співвідношення членів речення у висловлюваннях дітей не дає 
підстав для їх нормативного розгортання й реалізації комунікативних намірів. Різке 
зростання кількості присудків відбувається за рахунок речень з однорідними 
присудками та неповних речень, в яких бракує одного або більше потрібних членів, 
про які можна, як правило, здогадатися з ситуації, якщо співрозмовник знає її. 

Порядок розміщення членів речення у висловлюваннях дітей, як правило, 
такий: слова знаходяться в першій і (як індивідуальні випадки вживання) в другій 
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дистантних позиціях, наприклад у реченнях: “Діти катаються на санчатах” – “на 
санчатах” – перша дистантна позиція; “Вони зліпили бабу… снігову” – “снігову” – 
друга дистантна позиція. Слово “снігову”, вжите в другій дистантній позиції, 
засвідчує, що утримання в пам’яті програми висловлювання становить для дітей 
певні труднощі: один із компонентів програми розгортається “зліпили бабу”, а інші – 
“снігову” не фіксуються й не зберігаються в пам’яті. Факт використання слова 
“снігову” в постпозиції відносно до слова “бабу” підтверджує нездатність дітей 
утримувати внутрішню програму висловлювань, а після закінчення речення “Вони 
зліпили бабу” знову повертатися до образу ситуації й добудовувати стару програму 
“бабу снігову”, “Сніжок падає з хмарки… падає з синьої темної такої”. Цим фактом, 
можливо, можна пояснювати також те, що в багатьох дітей дошкільного віку 
зберігається не прямий, звичний порядок слів, а інверсійний, коли використані члени 
речення не мають свого постійного, традиційно фіксованого місця. Висловлювання 
дітей з таким порядком слів сприймаються як незвичайні. Непрямий порядок слів є 
свідченням невміння утримати програму в пам’яті. Інверсія з’являється в тих 
випадках, коли процес смислового розгортання спонукає до перебудови внутрішньої 
програми. І це відбувається в дітей, саме тоді, коли в зовнішньому мовленні виникає 
потреба вжити слово в другій або третій дистантних позиціях. 

Нездатність дошкільників утримувати програму висловлювання проявляється і 
в тому, що їм щоразу потрібно повторно по-новому вибудовувати програму, щоб 
передати увесь зміст мисленнєвого образу наочної ситуації: “Вони катаються… вони 
катаються… у горі катаються на санках… і це санки вони катаються на санках на 
горі, а тут ялинка стоїть… замерзла”. 

Для того, щоб отримати детальніше й чіткіше уявлення про операції 
граматичного структурування дітьми, ми використали зручний для підрахунку 
показник ступеня розгорнутості синтаксичних структур, в якому у % співвідношенні 
виявляються використані дітьми частини мови в структурі речення при вираженні 
членів речення (див. табл. № 3). 

Таблиця 3. 

Розподіл частин мови при вираженні головних  
і другорядних членів речення у дітей 5 років у (%)* 

Частини мови 

Члени 
речення 
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Підмет 60% – 82% – – –   
Присудок – 100% – – 95% –  – 
Означення – – –  5% –  – 
Додаток 26% – 18% – – –  – 

Обставини 14% –  

80% – 
місця 
20% – 
способ
у дії 

– – –  

Всього 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 
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* Знаком “–” показано в таблиці № 3 можливі варіанти використання частин 
мови в ролі головних і другорядних членів, використання яких значно вплинуло б на 
довжину речень, а відтак і на рівень розвинутості операцій граматичного 
структурування. 

Так, таблицею № 3 засвідчується, що іменники (близько 60%) 
використовуються дошкільниками в називному відмінку для вираження підмета, 26% 
іменників у непрямих відмінках вживаються для вираження додатків (кладе 
пташенят; не догнав зайця; з’їв шматок кавуна; зварили з риби; намалював фарбами; 
полював за кізонькою; подарував другові; обіцяв Наталці; попливли до берега; у 
річці плавали тощо); 14% іменників уживається для вираження обставин (вийшов на 
вулицю; спостерігав з вікна; повернув до магазину; вибиратися з лісу). 

Характерною особливістю мови дітей є дієслівність. Основну їх групу складають 
дієслова руху. (Наприклад: ходить, бігає, йде, перебігає); дієслова, пов’язані з 
професійною діяльністю (Наприклад: співає, малює, розпушує, вчить). Дієслова діти 
використовують тільки у значенні присудка. Зі складених присудків дошкільники 
найчастіше вживають складені дієслівні (Наприклад: 1. Хмара стала відступати. 2. Сонце 
почало заходити. 3. Діти хочуть гратися). 4. Дівчинка стала годувати кошеня. 

17% у мовленні дітей становлять прислівники місця (близько летіли; недалеко 
ліс) та часу (спозаранку прийшов; спочатку вирішив). Значно рідше вживаються 
прислівники способу дії (іде спокійно; полювалося добре).  

Специфікою мовлення дітей є також і те, що вони рідко використовують 
прикметники і вживають їх, як правило, в значенні присудка (Наприклад: 1. У ляльки 
волосся – біле) або іменної частини складеного присудка (Наприклад: 1. Голос мами 
став строгим. 2. Петро був майстер гарний).  

10% у мовленні дітей становлять займенники, які в реченні функціонують як 
підмети (Наприклад: 1. Він намалював. 2. Вони знайшли їжачка); або додатки 
(Наприклад: 1. У нього є конструктор. 2. Їм бракувало сміливості).  

Отже, діти ще не використовують всі потенційні можливості частин мови при 
створенні й розгортанні структури висловлювання. 

Достатньо точним показником ступеня розвитку в дітей операцій граматичного 
структурування (особливо операцій вибору слів за формою при розгортанні 
мовленнєвих структур) є розподіл слів за відмінками, який залежить як від 
використаних видів словосполучень, так і видів речень, а також граматичних зв’язків 
слів у синтаксичних конструкціях. Тому нами зроблено аналіз розподілу відмінків у 
мовленні дошкільників, який засвідчує, з одного боку, їх одноманітність, а з другого, 
– труднощі в диференціації, виборі деяких відмінків та порушення синтаксичних 
зв’язків між словами.  

Таблиця 4. 

Розподіл відмінків у мовленні дітей старшого дошкільного віку 

Відмінки Діти Дорослі 
Називний 61% 32,5% 
Родовий 1% 22% 
Давальний 4% 4,1% 
Знахідний 20% 25,3% 
Орудний 7% 5% 
Місцевий 7% 11,1% 
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Аналіз розподілу відмінків у мовленні дітей старшого дошкільного віку 
показав, що майже 61% іменників, які використовуються в їхньому усному мовленні, 
вживаються скрізь однаково в називному відмінку; 20% – у знахідному; 7% – в 
орудному; 7% – у місцевому; 4% – у давальному, і лише 1% – в родовому, в той час 
як для розгортання висловлювання в дорослої людини (розмовне мовлення) 
вживається приблизно 32,5% слів в називному відмінку (на 28,5% менше ніж у 
дітей), 22% – в родовому (на 21% більше), 4,1% – у давальному (на 0,1% більше), 
25,3% – у знахідному відмінку (на 5,3% менше), 5% – в орудному відмінку (на 2% 
менше), 11,1% – у місцевому (на 4,1% більше). 

Найбільшу складність для дітей становить вживання непрямих відмінків з 
прийменниками та без них, у той час як відмінниково-прийменникові форми, їх 
значення виконують найважливішу в породженні мовлення функцію: в реалізації 
програми, створеної в процесі внутрішнього програмування й виборі ситуативних 
значень слів, а також у забезпеченні моделі подальшого розгортання висловлювання. 
Так, зокрема, значні труднощі діти відчувають у вживанні відмінків і прийменників 
при вираженні додатків, зокрема: – родового “читання книги”, “склянка молока”, 
“зустрічати товаришів”. Діти роблять помилки (“випити сік”, а треба – “випити 
соку”, “не знайшов гриби”, а треба – “не знайшов грибів” тощо); родового з 
прийменниками від, за винятком, крім, замість, на відміну, з, для, без, про; 
давального (“дітям радісно”); орудного (“намальована художником”); орудного з 
прийменником над (“нахилитися над столом”); – знахідного з прийменниками про 
(“згадувати про відпочинок”); місцевого з прийменником на (“грати на сопілці”). 

Не вміють дошкільники виражати обставини формами непрямих відмінків з 
прийменниками, зокрема: родовим з прийменниками з, навколо, мимо, через, 
внаслідок, від, з (із), до, біля; давальним із прийменниками по, в (у), з (із, зі), до, 
завдяки; знахідним із прийменниками за, на, через, з, в, під, крізь, об, незважаючи; 
орудним із прийменниками між, під, за, над, перед. 

Неабиякі труднощі зазнають діти і при вираженні означення різними формами, 
зокрема: родовим (книга товариша, крик дитини, сором’язливість товариша); 
родовим з прийменниками з (із), в (у), без, на зразок, подібно (син весь у батька, 
дочка ростом з батька, костюм із вовни, очі подібно небу, салат без олії); місцевим 
з прийменниками в, на (небо в хмарах, аплікація на футболці). 

Як засвідчує аналіз, дошкільники затруднюються використовувати в мовленні 
саме ті відмінки й прийменники, які потрібні для забезпечення повноцінної реалізації 
внутрішньомовленнєвого задуму й граматичних трансформацій, тобто для 
внутрішньомовленнєвого та поверхового розгортання “сентенціональних” 
висловлювань, утворення яких відбувається при здійсненні мовленнєвої діяльності 
через проходження усіх етапів породження мовлення: від мотиву й задуму до 
цілісного та розгорнутого висловлювання. 

Отже, реалізація наступності і перспективності на дошкільній та початковій 
ланках мовної освіти можлива лише в тому випадку, якщо вимоги, що ставляться 
перед дошкільниками щодо їхнього мовлення, відповідають розвиткові їхніх вищих 
психічних функцій, знаходяться в межах зони найближчого розвитку дитини; якщо 
формувальні впливи мають розвивальний характер, перспективно готують 
дошкільнят до подальшого навчання, своєчасно даючи їм адекватний мовний 
матеріал, для повноцінного розвитку їхніх мовленнєвих функцій. 

Але, на жаль, до цього часу програмні вимоги не переглядаються відповідно до 
оцінки стану розвитку мовлення дітей. Спроба побудувати навчальні технології з 
урахуванням мозкових механізмів мовленнєвого процесу і характерних для правої й 



Інтелектуально-мовленнєвий розвиток  
дошкільників і молодших школярів 

 

240 

лівої півкулі мозку способів переробки інформації представлено в колективній 
монографії [6]. 
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Резюме 
Статья посвящена актуальным проблемам психолингвистики развития, в 

частности исследованию операций грамматического структурирования у детей 
старшого дошкольного возраста, раскрытию значения этих экспериментальных 
данных как предпосылки совершенствования лингводидактики, а также реализации 
принципов перспективности и преемственности.  

Summary 
This article is dedicated to actual problems of psycho-linguistics of the development, 

particularly for research of grammar-structure operations with children of older pre-school 
age. It elucidates the opening of meaning of these experiment facts as preconditions of 
lingo-didactic perfection, realization of principles in perspective and continuation. 

Н.Г.Дзембак, Н.К.Вознесенська, Г.С.Засипка 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ 

В даній статті розкриті головні напрямки пошукової діяльності педагогів 
дошкільних навчальних закладів міста Красноармійська щодо забезпечення умов 
розвитку творчих  здібностей дошкільників. Особлива увага приділяється психолого-
педагогічному супроводу особистісного розвитку дитини, створенню змістовного, 
мобільного розвиваючого середовища в дошкільних закладах і вдома.  

Ключові слова: творчі здібності дошкільників, розвивальне середовище та його 
характеристики, методичне забезпечення. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування освіти держава 
приділяє велику увагу створенню умов для успішного навчання та розвитку 
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здібностей  обдарованої молоді. Це пов’язано з швидкими темпами науково-
технічного розвитку нашого суспільства, динамічності виробництва, культури, 
мистецтва, які вимагають нового бачення, оригінального, нестандартного підходу до 
рішення життєво важливих проблем. Отже, талановиті люди вкрай необхідні 
суспільству для розвитку промисловості, науки, освіти, мистецтва тощо. 

Актуальність проблеми розкриття потенційних можливостей дошкільників, 
формування значущих для творчості якостей, розвиток творчих сил і здібностей 
значно посилились в Україні в епоху свободи і демократії.  

Мета статті: проаналізувати спрямованість, специфіку та результати 
методичного забезпечення інтеграційних процесів розвитку творчих здібностей 
дошкільників.  

Виклад основного матеріалу. Очевидність суспільно-педагогічної цінності 
дитячої творчості доводили представники гуманістичної педагогіки 
В.Сухомлинський, О.Ушакова, Г.Костюк. Проблеми  прояву психологічних 
особливостей обдарованості, заохочення малюків до активних, творчих, ініціативних 
кроків, власного експериментування у ході пізнання навколишнього світу та 
розвитку творчого потенціалу дошкільнят інтенсивно досліджуються  і сучасними 
науковцями: О.Кононко, Н.Гавриш, С.Ладивір, Т.Поніманська, О.Запорожець та ін.  

Зокрема О.Запорожець висував завдання «створення педагогічних умов для 
активної творчої діяльності дитини у всьому її розмаїтті з урахуванням 
індивідуальних особливостей, інтересів, потреб» як пріоритетне у сучасному 
педагогічному процесі [1, с.7]  

Автор стверджує, що «центральне місце мають посісти експериментування з 
різноманітними об’єктами довкілля, коли перед дитиною відкривається широкий 
простір для власних дій; систематичні тривалі спостереження за різними явищами 
природи і навколишнього життя» [4]. 

Співзвучною даній проблемі є стаття С.Ладивір, у якій йдеться про 
закономірності співвідношення розвитку й саморозвитку дитини [3]. Як зразок 
оптимальної освітньої технології для розвитку особистісного потенціалу дитини, 
пропонується психолого-педагогічне проектування, розроблене науковцями-
психологами лабораторії дошкільного виховання інституту психології АПН України 
(С.Ладивір, Т.Піроженко) та педколективів м.Житомира на чолі з методистом 
Житомирського ВППО Ю.Манилюк. 

Педагогічну цінність пропонованої педагогічної моделі розкриває Т.Піроженко 
[5]. Вона акцентує увагу на обов’язковому дотриманні принципу інноваційної 
гуманістично-орієнтованої педагогіки: «Давати знання й виховувати особистість на 
основі свободи й творчості» і наголошує на важливості розвитку пріоритетних 
особистісних рис дитини: креативність, свобода поведінки, почуття власної гідності, 
ініціативність та відповідальність – необхідних  для самореалізації і творчого 
самовизначення дитини. 

О.Кононко розкриває сутність сучасних підходів до формування життєвої 
компетентності, чинниками якої є активність у різних формах життєдіяльності та 
сформованість базових якостей, значущих для творчості. Наголошує на необхідності 
неформального особистісно-орієнтованого підходу до педагогічного супроводу 
дитини – дошкільника [2].  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що усіх авторів об’єднує 
гуманістична позиція щодо здійснення дошкільної освіти в Україні. Ми цілком 
підтримуємо спрямованість науковців на створення прогресивних педагогічних моделей, 
які б забезпечили максимальний розвиток дитини на основі  творчого пізнання довкілля, 
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ціннісного ставлення до світу через активну діяльність, яка відображає внутрішній світ, 
особливості сприймання, уявлень, інтересів і здібностей особистості. 

Це вимагає від педагогів-практиків фундаментального перегляду усталених 
положень щодо організації життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах, 
переходу від надмірної регламентованості видів діяльності до домінування у режимі 
дня самостійної діяльності, спілкування та індивідуальних занять. Завдання не 
просте, оскільки вимагає подальшого вдосконалення індивідуалізації навчально – 
виховної роботи, науково обґрунтованого підходу до створення розвивального 
середовища як визначальних чинників розвитку здібностей дошкільнят, глибоких 
змін у плануванні навчально-виховної роботи, здійсненні моніторингу щодо 
особистісного розвитку малюків, вироблення демократичної стратегії співпраці з 
родинами, забезпечення наступності, перспективності та спадкоємності між 
дошкільною та початковими ланками освіти.   

Педагоги-дошкільники м.Красноармійська цілеспрямовано відпрацьовують 
експериментальну систему роботи щодо методичного забезпечення інтеграційних 
процесів розвитку здібностей дошкільнят і презентують окремі творчі напрацювання 
та ідеї, які входять до даної  системи роботи. 

Спираючись на народну практику, досвід психологів та педагогів, а також на 
власні результати в образотворчій діяльності дітей раннього віку, в  дошкільному 
закладі №5 «Івушка» створені сприятливі умови для  розвитку  творчих здібностей в  
художньо-естетичному напрямку.  

Педагоги практикують використання різних нестандартних технік 
зображувальної діяльності на різних поверхнях (папері, шпалерах, картоні): 
малювання пальчиками, долоньками, ниткографія, кляксографія, монотипія та ін. 
Зазвичай в дошкільних закладах використовують гуашеві фарби, але маленькі діти 
тягнуть в рот все – і фарбу також. То, чому б не запропонувати дітям «їстивні» 
фарби, наприклад, варення, сік з моркви, буряка, шпинату, малини? Така фарба 
називається відповідно до назви: моркв’яна, малинова, вишнева, бурякова. Дуже 
цікаві і неповторні малюнки створюють діти  різнокольоровим желатином на 
мокрому аркуші паперу Різнокольоровий  желатин, який пофарбовано в натуральні 
кольори - такі фарби, як вишнева, сунична, чорносмородинова, ананасова, ківова не 
тільки приємні на колір, але й мають чудовий запах. Коли малюк бере в пальчики 
сухий желатин, то він має зернисту структуру, а, насипаючи на мокрий папір, він 
починає розчинятися і стає слизьким, згодом липким і,  нарешті, коли висохне, знову 
стає зернистим. Таке різноманітне малювання не тільки  захоплююче заняття, яке 
викликає позитивні радісні емоції та естетичну насолоду, воно надає практичний 
досвід роботи, спрямовує на пошуково - дослідницьку  діяльність, до того ж  
розвиває сенсорні еталони, дрібну моторику руки. 

Дошкільний заклад № 8 "Ластівка" здійснює освітній процес на основі 
тематичного проектування, яке передбачає розвиток творчого потенціалу, 
спрямованого на формування комунікативних якостей, що забезпечує активну участь 
кожної дитини в спільній справі. 

Додатком до тематичного проектування є "Творчий зошит особистісного 
зростання дитини", який складається з 10 блоків та ведеться дитиною, вихователями 
в дошкільному закладі,  періодично вдома,спільно з батьками. 

• Блок 1 - "Психологічний автопортрет" - пропонує серію завдань, які 
сприяють формуванню самооцінки дитини та відображають  особистісні якості ("Моя 
улюблена тварина", "Моя рідна матуся", "Мої найкращі друзі»). 
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• Блок 2 - "Світ навколо мене" - пропонує завдання для збагачення життєвої 
компетентності кожної дитини в продуктивних видах діяльності ("Моє місто" 
"Предмети великі та маленькі", "Я подорожую…"). 

• Блок 3 -"Я- сам!" - передбачає завдання для збагачення емоційного досвіду 
дитини та формування естетичних поглядів в "Малюнках почуттів', які вона 
коментує, а в подальшому експонуються на виставці. ("Щасливий день", " Що мене 
здивувало?", "Кумедний портрет", "Коли мені сумно"...). 

• Блок 4 - "Таємниці довкілля" - творчі завдання для збагачення екологічного 
досвіду дитини, розвивають її пізнавальну активність ("Яскрава калина", "Перший 
сніг", "Хто така сова?", "Музика весни"...). 

• Блок 5 - "Розумні розмови з дітьми" - добірка вправ "Що для чого і чому?" 
або "Кожен предмет має секрет", які стимулюють пояснювальні вміння дитини, 
збагачують її економічний досвід. 

• Блок 6 - "Будьмо ввічливі " - пізнавальні завдання, які вчать дитину 
коментувати різні етичні категорії і забезпечують їй емоційний досвід ("Чи кожен може 
бути щедрим?", " Що таке "добро"?, "Про кого кажуть "боягуз"?"...). 

• Блок 7- "Моя сім'я-моя фортеця" - пропонує збірку домашніх спільних 
завдань, які дитина виконує разом з батьками, а потім обмінюється думками з 
однолітками в дошкільному закладі. ("Наша рідна бабуся", " План нашої квартири", 
"Тварини в нашому домі»..). 

• Блок 8 - "Хвилини спілкування" - передбачає добірку домашніх завдань, які 
спрямовані на становлення комунікативної компетентності дитини та формують 
культуру міжособистісної взаємодії ("Розпитай тата про професію шахтаря", "Дізнайся, 
які улюблені іграшки були в дитинстві у твоєї матусі", "Як ми робили ремонт"...). 

• Блок 9 - "Стимульний ланцюжок" - добірка орієнтовних стимульних 
засобів, які сприяють формуванню самооцінки дитини та заохочують до 
продуктивної діяльності ("Лист", "Подяка", "Побажання", "Медаль", "Повідомлення 
про добрі справи"...). 

• Блок 10 — "Народження особистості" - пропонує пошуково-творчі 
завдання, які розвивають творчий потенціал дитини та забезпечують її життєву 
компетентність ("Подарунки", "Комплімент", "Фабрика настрою"...). 

Апробація даної системи практичної діяльності показала високий рівень 
осмисленої продуктивної взаємодії  дитини із оточуючим соціумом, яка в подальшому 
проявляється у спілкуванні, пізнавальній та образотворчій діяльності і  забезпечує 
змістовний особистісний розвиток  кожної дитини. Виховання ціннісного ставлення 
до природного довкілля, розуміння його екологічних основ, формування пізнавальної 
та естетичної цінності, прищеплення практичних вмінь і навичок є основою роботи 
дошкільного навчального закладу №6 « Сонечко». 

Одним із напрямків розвитку здібностей дітей являється впровадження в 
практику роботи ознайомлення дошкільнят з основами флористики та дизайну. Даний 
напрямок сприяє формуванню життєвої компетентності дітей, екологічної культури, 
естетичного сприйняття навколишнього, розвитку творчих здібностей, практичних 
вмінь та навичок, надаючи можливість дитині самореалізуватися, враховуючи ті 
умови середовища, де вона знаходиться. 

Особливого значення при цьому набуває інтегрований підхід до організації 
навчально-виховного процесу в ДНЗ. Це перш за все творчі підходи до системи 
планування, передбачення колективних та індивідуальних форм роботи, створення 
розвивального середовища. 
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В процесі організації дослідницько-пошукової роботи діти набувають знань про 
особливості природного довкілля, розуміння взаємозалежності природи і людини, 
оволодівають поняттями про особливості росту та розмноження рослин способами 
догляду за ними. Саме формування творчого потенціалу, основ естетичних здібностей 
передбачає продовження в художньо – естетичному напрямку (підготовка творчих 
робіт, оформлення інтер’єру приміщень, екстер’єру території). Дошкільники 
набувають уявлень про нетрадиційні форми оздоровлення, оволодівають правилами 
еколого - безпечної поведінки, навчаються сприймати красу природного оточення, 
підтримувати її і створювати власними руками.  

Одним із пріоритетних, загальнозначимих напрямків сьогодення є співпраця з 
батьками. Дошкільними закладами міста напрацьований певний позитивний досвід 
використання сучасних методів  роботи з сім’ями. Для налагодження партнерських 
взаємовідносин з батьками, насамперед, важливо зацікавити їх, показати 
результативність діяльності та розвитку дитини, позитивні зрушення в емоційному 
стані, здоров’ї, навчальних досягненнях їхньої дитини порівняно з попередніми 
результатами без зіставлення з іншими дітьми. На основі цих даних з урахуванням 
побажань батьків та можливостей дитини вихователі проектують індивідуальну 
освітню роботу. 

З впровадженням інтерактивних підходів до організації співпраці, батьки та 
інші члени родини перестають бути пасивними об’єктами впливу з боку педагогів,  
починають безпосередньо взаємодіяти з вихователями та дітьми на засадах 
партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю. Саме спільна творча 
діяльність батьків і дітей є запорукою формування творчої особистості. Вирішення 
проблеми психолого-педагогічної освіти батьків відбувається за допомогою розробки 
і впровадження моделі організації психолого-педагогічної освіти, в яку входить 
система тренінгів для батьків по налагодженню партнерської взаємодії з дитиною, 
випуск батьківських газет та листівок кожним дошкільним закладом, організація 
сімейних клубів та віталень.  

Практика показала, що найбільш успішною формою роботи є просвітницька 
робота серед батьків,  яка дає можливість педагогам урізноманітнювати заходи і 
методи впливу. Особлива увага приділяється створенню розвивального середовища  
в кожній родині  вдома. 

Родини живуть у різних квартирних умовах і тому мають різні можливості для 
організації дитячого куточка вдома. Добре, якщо є окрема дитяча кімната. А якщо 
немає? Як же створити в родині такі обставини, в яких би дитина  активніше і глибше 
пізнавала навколишній світ, розвивала свої творчі здібності у всій їх взаємодії і лише при 
невеликому непрямому керівництві дорослих? Відповіді на ці питання батьки отримують 
під час тісного співробітництва з педагогами. 

Важливою умовою забезпечення  психологічного комфорту дитини  та 
сприятливих умов  для реалізації творчості в ДНЗ є наближення    оточуючого 
простору до домашніх умов. В своїх виступах О.Кононко наголошує на тому, що чим 
різноманітніше буде розвивальне середовище, тим легше зростаючій особистості 
виявляти самостійність, пізнавальну активність, творчі здібності.   

Педагогічний колектив ДНЗ №11 працює над проблемою змістовного і 
мобільного облаштування предметного середовища з оптимальним використанням 
усіх складових групових кімнат. 

Вимоги щодо діяльнісного підходу стали вихідними при створенні 
універсальних набірних полотен, дидактичних підвісних конструкцій, моделей різних 
явищ та об'єктів. 
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Прості підйомні механізми забезпечують роботу різноманітних підвісних 
конструкцій, на яких розміщують різноманітні матеріали інформаційного, виховного, 
розвивального, пізнавального характеру та регулюються на різній висоті відносно 
підлоги. Це дає можливість  вводити  нову  інформацію для дітей, з метою 
попередньої підготовки до певної теми або  організовувати практичну діяльність з 
матеріалами, розміщеними на підвісці (розглядання, відбір елементів, 
перегрупування, доповнення і т. ін.). 

Великі набірні полотна, розташовані здебільшого на стінах,  дають змогу діяти 
одночасно великій кількості дітей. Таке обладнання можна використовувати як на 
заняттях (всі діти виконують певні завдання), так і у самостійній діяльності (група 
дітей чи один, два малюки щось збирають, моделюють, обговорюють, обіграють, 
трансформують зроблене тощо). 

Дуже зручними, доступними та простими для виготовлення є набірні полотна з 
різноманітних тканин з прорізаними отворами, а також зроблені зі шнурів. 
Дидактичні та інші роздаткові матеріали, малюнки, естампи, площинні фігурки 
кріпляться на них за допомогою прищіпок, що сприяє розвитку дрібної моторики 
кисті руки. Корисно також використовувати різноманітні застібки: ґудзики, лискавки, 
різьби з кришечками та гачками, гачки та зав'язки. 

Спектр видів діяльності з даним обладнанням - дуже широкий. Окрім традиційних 
завдань або довільних дій з цифрами, буквами, предметними картинками, роздатковим 
матеріалом діти можуть створювати колажі, декорації для вистав, концертів, та 
сюжетно-рольових ігор, збирати та обігравати авторські казки, історії з площинними 
фігурками людей, тварин, казкових героїв, будівель, техніки, об'єктів природи. 

Обов'язковою умовою успішної практичної діяльності дітей є велика кількість 
різноманітних деталей, які б діти могли поєднувати та використовувати 
багатопланово на власний розсуд. Розміщувати такий матеріал доречно поряд з 
набірним полотном або в місцях, які є доступними для великої кількості дітей.        

Для полегшення усвідомлення механізмів різноманітних природних явищ та 
об'єктів (будова сонячної галактики, поняття: рік, місяць, тиждень), формування 
технічних та механічних уявлень (годинник, телебачення, фонтан, телефон, тощо) 
вихователі створюють  моделі-конструктори, моделі-таблиці, схеми, креслення. Зміст 
та структуру експериментальної моделі подано у таблиці 1. 

В ході експериментальної діяльності педагогічних працівників міста, чітко 
окреслилися проблеми, які стоять на заваді дотримання на практиці принципу 
індивідуалізації освітнього процесу як першочергової умови саморозвитку та 
самореалізації дитини: 

- надмірна зарегламентованість життєдіяльності дітей в ДНЗ, брак часу для 
самостійної реалізації і розвитку творчих можливостей; 

- недостатня компетентність педагогів у наступних питаннях: 
* спроможність аналізувати інформаційні системи;  
* володіння методами вивчення індивідуальних особливостей та соціальних 

умов розвитку кожної дитини; 
* проведення моніторингу; 
* розробка індивідуальної корекційної роботи, програм індивідуального 

розвитку особистості дитини з подальшим прогнозуванням. 
- домінування усталених, не підпорядкованих ергономіці дитинства, підходів до 

облаштування простору групових та інших приміщень, а також території ДНЗ; 
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Таблиця 1. 
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У ході аналізу та оцінки дослідної роботи, ми дійшли висновку, що 
удосконалення даної педагогічної моделі планується здійснювати в тісній співпраці з 
науковцями за наступними  напрямками: 

- перебудова організації життєдіяльності в ДНЗ відповідно до вимог 
особистісно-орієнтованої освіти з урахуванням прогресивного досвіду вітчизняних та 
зарубіжних педагогічних систем; 

- вироблення чіткої системи психолого-педагогічного супроводу розвитку 
дитини на основі педагогічного моніторингу її особистісного зростання. 

Резюме 
В данной статье раскрыты основные направления поисковой деятельности 

педагогов дошкольных учреждений города Красноармейска по обеспечению условий 
развития творческих способностей дошкольников. Большое внимание уделено 
психолого-педагогическому сопровождению личностного развития ребенка, 
созданию содержательной, мобильной развивающей среды в дошкольном 
учреждении и дома. 

Resume 
This article deals with the main directions of research activities of kindergartens 

teachers of the town of Krasnoarmeisk in providing conditions for developing creative 
abilities of children. Great attention is paid to psychologically- pedagogical guidance over 
the child’s personality, providing profound mobile developing atmosphere in the 
kindergarten and at home . 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 

Стаття присвячена огляду сучасних підходів до реалізації ідеї наступності у 
процесі пропедевтики шкільного навчання в роботі з дітьми  дошкільного віку. 

Ключові слова: наступність, пропедевтика, підготовка дитини до шкільного 
навчання, життєва і соціальна компетентності, психологічна готовність до навчання у 
школі.  

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Однією з головних ознак 
сучасних змін у системі української освіти, що вимагають відповідних 
управлінських, науково–методичних та організаційних рішень, є її реформування на 
засадах неперервності. У системі безперервної освіти, що розбудовується в Україні, 
дошкілля та початкова школа набувають високого соціального значення, є вихідними 
ланками становлення і розвитку особистості повноправного громадянина держави 
(Л. Артемова, А. Богуш, В.Волошина, Н. Гавриш, А. Гончаренко, Л. Долинська, 
О. Кононко, С. Кулачківська, С. Ладивір, Л.Лохвицька, Г.Назаренко, З. Плохій, 
Т. Поніманська та ін.). Г.Назаренко, спираючись на результати сучасних досліджень, 
виокремлює три домінанти цього процесу: здійснення його в контексті особистісно 
орієнтованої освітньої парадигми, спрямованість на виконання державних освітніх 
стандартів і забезпечення наступності між окремими ланками освіти [4]. 

Метою статті є огляд сучасних  підходів до реалізації ідеї наступності у процесі 
пропедевтики шкільного навчання в роботі з дітьми  дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Проблема наступності має комплексний і 
міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині проблемних сфер педагогіки, 
психології, філософії, соціології, фізіології. Тому сучасний стан реалізації ідеї 
наступності  характеризується різнобічністю охоплення багатьох питань та 
неоднозначністю їх трактування. О.Савченко зазначає, у шкільному середовищі 
сильними є дві тенденції. Перша – наступність трактується „зверху–вниз”, коли 
дитячий садок перетворюється в „міні–школу”. Друга – „головне, щоб до школи  
дитина навчилася бути самостійною, загально розвиненою, розкутою”[9]. 

В педагогічній літературі наступність дошкільного закладу та початкової школи 
визначається як „простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і 
школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання старших 
дошкільників і молодших школярів” та „передбачає врахування рівня розвитку дітей 
з яким вони прийшли до школи” [7]. Наступність між дошкільною і початковою 
ланкою – одна з умов безперервної освіти дитини і розуміється як двобічний процес, 
коли зберігається самоцінність дошкільного дитинства і створюються передумови 
для успішного формування навчальної діяльності першокласників [9].  
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Спираючись на результатами досліджень сучасних науковців, Г.Назаренко 
виділяє три етапи реалізації ідеї наступності  в навчанні дошкільників та молодших 
школярів: 1 етап – забезпечення готовності дошкільників до навчання в школі; 2 етап 
–  створення умов для найшвидшої адаптації дітей до шкільних умов; 3 етап – 
розвиток учнів початкової школи на основі надбань дошкільного дитинства та із 
застосуванням педагогічних технологій дошкільної освіти [4]. 

Зважаючи на завдання нашого дослідження, доцільним виявляється розгляд 
підготовки дітей до школи як цілісного процесу виховання та навчання результатом 
якого є забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти та 
готовності до навчання в школі.  

Діагностика готовності дітей до школи показує, що діти приходять до першого 
класу з різним рівнем її сформованості. При чому низький рівень готовності до 
школи може бути спричинений як суб’єктивними умовами (недостатній рівень 
життєвої та соціальної компетентності, мотивації шкільного навчання, розумового, 
фізичного розвитку дитини та ін.), так і об’єктивними обставинами (відсутність 
дошкільного закладу, курсів підготовки при школах та ін.) [2; 4; 6; 8; 10].  

Зазначене актуалізує пошук альтернативних форм пропедевтики шкільного 
навчання, що могли б  забезпечити наступність в навчанні дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку, рівні стартові умови для всіх майбутніх першокласників, 
незалежно від соціального, майнового стану сім’ї тощо, формування життєвої та 
соціальної компетентності.  

Життєва компетентність особистості – це широке поняття, яке узагальнює всі 
види компетентності в різних сферах діяльності, зокрема ігровій, навчальній, 
трудовій, побутовій, є складним утворенням, що включає загальні знання, уміння, 
навички, життєвий досвід, відповідні вимогам життя. 

Соціальна компетентність передбачає загальну здатність дитини до освоєння 
системи соціальних зв’язків та відносин в оточуючому середовищі внаслідок 
цілеспрямованого навчання, що сприяє успіху в будь яких напрямах життєдіяльності, 
зумовлює вміння жити повноцінним життям і адаптуватися в суспільстві [1]. 

Як свідчить аналіз численних теоретико–методологічних і науково–методичних 
робіт, у педагогіці підготовка дітей до навчання в школі розглядається в різних 
аспектах: і як складний специфічний процес по забезпеченню психологічної та 
предметної готовності до шкільного навчання (М.Безруких, О. Савченко, 
Н.Стадненко та ін.), і як головна передумова забезпечення ефективності навчально–
виховного процесу не тільки в першому класі, але й на наступних ступенях освіти 
(В. Волошина, Л. Долинська, О. Дусавицький, Т. Ілляшенко, Л. Лохвицька, 
А. Обухівська, З. Ольховська, Т. Поніманська, В. Прокопенко, I. Толмачова, 
Н.Череваня та ін.), і як найважливіша складова забезпечення наступності в 
освітньому процесі (А. Богуш, З. Борисова, О. Киричук, В. Кузь, О.Кононко, 
Г. Назаренко, Д. Ніколенко, О. Савченко, Д.Струннікова та ін.). 

Одним із суттєвих недоліків традиційної підготовки дітей до шкільного 
навчання є перекіс у бік спеціальної підготовки за рахунок загальної (фізичної, 
психологічної та соціальної).  

Такий підхід має особливо негативні наслідки саме для контингенту дітей, які 
не відвідували дошкільного закладу і, відповідно, не мають достатнього рівня 
мотивації, пізнавальної активності, образного мислення, уяви, комунікативних 
навичок. За короткий термін відвідування курсів (як правило, з лютого по травень) 
вони не встигають надолужити згаяне, тим більше, що найчастіше спеціальна 
корекційно–діагностична робота та комунікативні тренінги не проводяться. Як 
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наслідок, ставши учнями, діти виявляються психологічно не готовими до шкільного 
навчання, спілкування з однолітками та вчителями, роботи в колективі.  

О. Кононко підкреслює, що для реалізації наступності початкова школа 
(особливо два її перші роки), має максимально наблизитися до дошкілля. Базовий 
компонент як документ ставить у центр уваги не учня, а особистість дитини. І 
програмно–методичне забезпечення до нього повинно орієнтувати саме на реалізацію 
дитиною свого особистісного потенціалу. А от навчальні предмети – мова, 
математика… обслуговують особистість. Тільки в такому ключі школа має 
розглядати дитину й педагогічний вплив на неї[6]. 

Аналіз сучасного стану розробки досліджуваної проблеми показав, що 
пріоритетним напрямом підготовки дітей до шкільного навчання є поступовий 
перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно добутого 
досвіду з попереднім, який забезпечує наступність.  

Корисний досвід організації пропедевтики початкового навчання дітей в межах 
такого підходу напрацьовано педагогічним колективом Дитячої школи раннього 
розвитку (ДШРР м. Харків НУА завідувач кафедри початкового навчання О. Божко, 
завідувач кафедри дошкільної освіти С. Ігнат’єва), при загальноосвітніх школах №10 
м. Красний Луч, №16 м. Слов’янськ, адаптований до умов школи, який є своєрідним 
„тренінгом навчального спілкування” для майбутніх першокласників.  

Досвід традиційних та інноваційних форм організації пропедевтики 
початкового навчання, набутий названими вище навчальними закладами та іншими 
установами й організаціями України та близького зарубіжжя, став основою 
педагогічної діяльності Центру „Сузір’Я”.  

Метою діяльності Центру є створення організаційно–педагогічних умов для 
реалізації ідеї наступності у процесі пропедевтики шкільного навчання в роботі з 
дітьми, які не охоплені дошкільною освітою. 

Сформульована мета конкретизується через низку провідних завдань діяльності 
Центру, якими визнано: здійснення загальної (фізичної, психологічної, соціальної) 
підготовки дітей до шкільного навчання; здійснення спеціальної (математичної, 
мовленнєвої, природничої тощо) підготовки; розвиток особистості дитини у процесі 
різноманітних видів діяльності відповідно до її вікових та індивідуальних 
особливостей; надання кваліфікованої допомоги батькам у підготовці дітей до 
навчання в школі. 

Основними напрямами роботи  Центру стали: оновлення змісту, форм і методів 
підготовки дітей не охоплених дошкільною освітою на засадах розвивального 
навчання та моніторинг розвитку фізичної, психологічної та соціальної готовності 
дітей до навчання в школі; формування підґрунтя основних компонентів навчальної 
діяльності дітей; науково–методична підготовка педагогів до здійснення 
пропедевтики початкового навчання в школі; психолого–педагогічна просвіта батьків 
стосовно наукових засад  процесу підготовки дитини до школи. 

Враховуючи особливості контингенту дітей (не охоплені дошкільною освітою) і 
короткий термін підготовки (один рік), основними критеріями добору змісту, форм і 
методів пропедевтики початкового навчання дошкільників на засадах розвивального 
навчання було виокремлено: ефективність забезпечення єдиної лінії загального 
розвитку особистості та достатнього рівня мотивації; ефективність формування 
образного та словесно–логічного мислення, уяви, комунікативних навичок як 
передумов успішного шкільного навчання; ефективність оволодіння начатками 
грамоти, читання, письма, математики та елементами навчальної діяльності. 
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І. Загальна підготовка включає в себе формування: фізичної готовності дітей, 
психологічної готовності, соціальної готовності. 

В організації спеціальної підготовки особлива увага приділялась виокремленню 
таких знань, які необхідні  для навчання в початкових класах: знання про природу 
планети Земля та природу Космосу, формування мовленнєвої готовності, 
формування математичної готовності. 

ІІ. Формування підґрунтя навчальної діяльності дітей передбачає: усвідомлення 
дитиною та вмотивування у власній діяльності необхідності та потреби вирішення 
навчально–ігрової задачі, прийняття дитиною навчально–ігрової задачі, як власної та 
особистісно–значущої, розробку дитиною в співпраці з дорослим (однолітками) 
стратегії, плану, алгоритму вирішення навчально–ігрової задачі, добір дитиною в 
співпраці з дорослим (однолітками) конкретних способів вирішення навчально–
ігрової задачі, контроль і корекцію з боку дитини дібраних способів вирішення 
навчально–ігрової задачі, рефлексію дитиною процесу та продукту вирішення 
навчально–ігрової задачі (одержаних знань, відкритого способу та особистісних 
новоутворень та ін.) 

Формування підґрунтя основних компонентів навчальної діяльності дітей (що 
робити та як робити) відбувається, як під час занять, так і в процесі різних видів 
життєдіяльності:  

• ігрова діяльність – усвідомлення ігрового сюжету, ролі, правил, формування 
ігрового спілкування та ігрового використання предметів; 

• образотворча діяльність – уявлення про особливості видів образотворчого 
мистецтва, знання про спільні та відмінні риси основних видів образотворчого 
мистецтва, уміння виражати свої почуття, настрій  кольором, композиційним 
рішенням, послідовністю формотворення, відчувати задоволення та застосовувати 
творчий досвід у повсякденному житті; 

• музика та рух – розвиток адекватного емоційного відгуку на музику, 
спонукання дітей до самостійного визначення настрою, характеру музичного твору, 
вдосконалення вміння слухати музику та аналізу засобів музичної виразності, 
формування здатності створювати музичний образ в співі та рухах під музику, вміння 
втілювати у творчих рухах настрій, характер музичного образу, бажання передавати 
настрій у малюнку, в театральному дійстві; 

• театралізована діяльність – розширення уявлення дітей про театр, розвиток 
художньо–естетичного сприймання у процесі перегляду театральних вистав, 
відтворення сюжету художнього твору або самостійно складеного сюжету в грі–
драматизації чи імпровізованій грі, підготовка та показ вистав глядачам, створення 
сценічних образів у спеціально організованій роботі, що включає вправи та репетиції. 

Досвід засвідчив, що центральним елементом підготовки має стати розробка і 
реалізація індивідуальних програм адаптивного розвитку.  

На практиці фізична готовність формувалась в процесі: занять „Музика і рух” 
(Ю. Кротенко), роботи пластичного театру „Тонка лінія” (Л. Захарова), секції 
бадмінтону (В. Симаненко), занять–подорожей „Спортивна стежинка” (Т. Бондаренко).  

Практична реалізація психологічної підготовки дошкільників наскрізною 
лінією проходила через всі заняття та напрями життєдіяльності дошкільників: уявні 
подорожі з постійним персонажем Пустунчиком („Мовленнєва стежинка”, „Читацька 
стежинка” (Т. Бондаренко), „Математична стежинка” (О. Федюніна), „Комп’ютерна 
стежинка” (А. Бондаренко), „Естетична стежинка” (Л. Захарова, Ю. Кротенко), 
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„Спортивна стежинка” (Т. Бондаренко) та у світ незвичайних казок „Психологічна 
абетка для малят” (Т. Бондаренко).  

Соціалізації дошкільників, формуванню комунікативних навичок, розвитку 
необхідних форм спілкування з дорослими та однолітками найбільше сприяли ігрові 
години „Я росту”, участь у театралізованих концертах–акціях та ведення Щоденника 
Успіху.  

Постійна робота з Щоденником Успіху зосереджувала увагу дітей на розвитку 
особистісних цінностей, поступово привчала правильно бачити та оцінювати  самих 
себе, сприяла формуванню загальної та спеціальної готовності. Різноманітні форми 
спільної діяльності створювали сприятливе підґрунтя для узгодження своїх дій з діями 
однолітків, для регуляції рівня своїх домагань та усвідомленого ставлення до інших.  

Формування спеціальної підготовки відбувалося під час занять з використанням 
посібників “Дошкільникам про довкілля”, “Думаємо та пишемо”, “Говоримо та 
читаємо” і “Мислимо та рахуємо”. 

Формування підґрунтя основних компонентів навчальної діяльності дітей 
починалося з групових занять з опорою на посібник „Мислимо та вирішуємо” та 
системи розвивальних ігор (З. Богуславської, Н. Гуткіної та ін.). Освітня діяльність 
передбачала: поєднання в діяльності дитини елементів гри і навчання, поступовий 
перехід через гру–задачу до навчально–ігрової діяльності; усвідомлення різниці між 
роллю казкових героїв та героїв, які допомагали дитині стати справжнім учнем 
(Пустунчика треба вчити і допомагати в усьому, Звуковики – допомагають 
познайомитися з голосними та приголосними звуками та ін.); поступове ускладнення 
навчальної задачі, умов гри, зосередження уваги дитини не тільки на результаті гри, 
але й на її перебігу та дотриманні правил в процесі гри; підвищення розумової 
активності дитини у вирішенні запропонованих задач; органічний зв’язок та 
взаємозалежність між зовнішньою (фізичною) та внутрішньою (розумовою) 
активністю дитини, поступовий перехід до більш інтенсивної розумової праці. 

Ознайомлюючись з досвідом роботи вчителів початкових класів, що працюють 
за системою розвивального навчання, ми з’ясували найістотніші ознаки групової 
навчальної діяльності та адаптували її до навчально–ігрової: спільність цілей, що 
передбачена всіма структурними елементами діяльності об’єктів; підпорядкованість 
конкретних дій кожного члена групи загальній меті та їх взаємодія; зацікавленість 
всіх учасників групової роботи у спільному результаті, що сприяє співробітництву та 
взаємодії; ефективне спілкування між членами групи. 

Тобто, під час проведення групової роботи діти вчаться спілкуватися, 
аналізувати, переконувати, висловлювати свою думку, оцінювати свою роботу, 
порівнювати свої думки з думками інших, прислухатися до думки інших, виконувати 
різні ролі, відповідати за свій вибір, дотримуватись правил роботи в групі, захищати і 
відстоювати свою думку. 

Результати моніторингу реалізації програми, проведеного психологом 
І. Литвиновою та педагогами, стверджують, що кожен дошкільник засвоїв значний 
навчальний зміст інтегрованих курсів “Дошкільникам про довкілля”, “Думаємо та 
пишемо”, “Говоримо та читаємо” і “Мислимо та рахуємо”, які взаємодіють між 
собою змістовно та методично; побудовані на єдності парадигм особистісно–
орієнтованого, особистісно–розвивального навчання. 

Висновки. В умовах Центру підготовка дітей до навчання в школі набувала 
ознак цілеспрямованого організованого процесу. Формування  підґрунтя основних 
компонентів навчальної діяльності дітей, зміст, форми та методи підготовки сприяли 
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практичному вирішенню проблеми забезпечення життєвої компетентності та 
готовності до шкільного навчання дітей, які неохоплені дошкільною освітою. 

Однак, ефективність реалізації програми вимагали не тільки від дітей, але й від 
педагогів і батьків глибокого розуміння сутності життєвої  і соціальної компетентності 
та підготовки дітей до школи. Такий підхід передбачав пропедевтичне навчання не 
тільки дітей, але й психолого–педагогічну просвіту батьків. 

Перспективи подальших досліджень проблеми реалізації ідеї наступності у 
процесі підготовки дітей до шкільного навчання пов’язані, на нашу думку, з 
вирішенням низки окреслених питань, зокрема – чіткого визначення сутності 
соціального та особистісного значення забезпечення готовності дитини до навчання в 
школі та розробкою науково обґрунтованого методичного супроводу пропедевтики 
шкільного навчання. 
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РОЛЬ ЕКОЛОГО–РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 
ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті розкриваються питання екологічного навчання та виховання дітей 

дошкільного віку, зокрема обґрунтовується методика створення еколого–
розвивального середовища в дошкільному закладі. 

Ключові слова: екологічне навчання та виховання, еколого–розвивальне 
середовище, екологічна освіта, природне довкілля. 

Постановка проблеми. Останнім часом надзвичайно загострилися стосунки 
між людиною і довкіллям практично на всіх континентах земної кулі. Це зумовлено 



Наступність у діяльності дошкільного навчального 
закдаду і початкової ланки загальноосвітньої школи 

 

254

зростанням чисельності населення, інтенсивним розвитком промисловості і 
сільського господарства, а відповідно і збільшенням антропогенного навантаження 
на повітряне довкілля, наземне та водне середовище. А від стану довкілля залежать 
здоров’я та життя людей, і першою причиною погіршення їх стану здоров’я 
вважається ріст забруднення навколишнього середовища. Людина протиставила себе 
природі, забувши, що вона – її невід’ємна частка, а її конфлікт з навколишнім 
середовищем дійшов до загрозливо небезпечної межі, спотворив природні умови 
існування людського суспільства. Ці обставини зумовили життєво необхідне 
переосмислення свого місця в природі і відповідного ставлення до всіх її 
компонентів. Тому на початку третього тисячоліття, в зв’язку з величезною кількістю 
різних екологічних проблем, розпочато процес екологізації свідомості людей, 
озброєння їх екологічними знаннями. Це дає можливість  забезпечити формування в 
кожної особистості екологічної етики, виховання екологічної культури і, зрештою, 
спонукає людство до того, що воно повинне навчитися будувати свої взаємини з 
навколишнім світом із позицій поваги до Природи, до всього живого [5, с.3].  

Для подолання такого вкрай важливого питання не останню роль відіграє 
екологічне навчання і виховання підростаючого покоління у всіх освітніх ланках, 
розпочинаючи з дошкільних навчальних закладів. Адже виховання у людини з 
перших років її життя любові та дбайливого ставлення до природи у процесі 
екологічної освіти є підгрунтям духовного розвитку особистості, формування у неї 
стійкої моральної потреби і емоційних позитивних реакцій у спілкуванні з природою, 
готовності охороняти її своїми активними діями. Метою екологічної освіти та 
виховання є формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які 
закладають основи відповідального та дієвого ставлення особистості до 
навколишнього середовища. Все це є вагомим аргументом на користь екологічного 
виховання молодого покоління, якому належить реалізовувати нову стратегію 
ставлення до природного середовища на подальшому етапі соціального розвитку 
нашої держави. 

Вважаємо за доцільне сформулювати мету даної статті, яка полягає у 
визначенні сутності екологічної освіти та виховання дітей дошкільного віку. 

Для досягнення мети нами поставлена низка завдань: 
- визначитися із поняттям  “екологічна освіта і виховання”; 
- проаналізувати педагогічні основи екологічного навчання та виховання дітей 

дошкільного віку; 
- окреслити коло завдань, на які спрямована діяльність педагога щодо 

організації навчально–виховного процесу з даної проблеми; 
- розкрити один із методів екологічного виховання – створення еколого–

розвивального середовища в дошкільному закладі. 
Виклад основного матеріалу. Вперше новий термін – “екологічна освіта і 

виховання” – був уведений на Всесоюзній науково–практичній конференції з 
проблем екологічної освіти і виховання у 1980р., а Міжнародний конгрес з 
підготовки спеціалістів у галузі охорони довкілля (1987р.) розглянув екологічне 
виховання як складову частину комплексного формування особистості [7, с.3].  

Проблему екологічного виховання дітей різного віку досліджували видатні 
педагоги–класики різних епох. Так, у працях Ж.Ж.Руссо, Ф.Фребеля, Й.Г.Песталоцці, 
Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, П.Ф.Каптєрєва, Є.М.Водовозової та інших 
видатних учених звертається увага на різнобічний виховний вплив на дітей під час 
їхнього спілкування з природою та на нерозривність розумового, естетичного та 
морального виховання засобами природи Про значення екологічного виховання 
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дошкільників писав К.Д.Ушинський у книзі “Дитячий світ” [6, с.4] ще у 1870 році. 
Завдячуючи цій книзі, діти отримували не тільки елементарні знання про природу, 
вона була основою для подальшого екологічного виховання та навчання у 
навчальних закладах. 

Ряд видатних учених сучасності в своїх наукових дослідженнях розглядали 
вищеназвану проблему. Це О.Адаменко, Ю.Амброз, А.Волкова, С.Воронова, 
А.Дамасевич (Некос), Г.Денисик, О.Ковальов, І.Коротун, А.Кривульченко, Н.Кот, 
Р.Лєвіна, Н.Лисенко, В.Маршицька, В.Некос, С.Ніколаєва, З.Плохій, Г.Пустовіт, 
Н.Рижова, В.Сокиро, М.Шаргаєв, Н.Яришева, М.Швець та інші. Так, Г.Пустовіт 
вважає екологічне виховання складним соціальним процесом, спрямованим на 
передачу старшим поколінням суспільного досвіду взаємодії з природою. [8, с.169].  

За визначенням науковця М.М.Мусієнко, екологічне виховання – це 
формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої соціальної 
відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням 
навколишнього середовища, упевненості в необхідності бережливого ставлення до 
природи, розумного використання її багатств [4, с.75].  

Великого значення екологічному вихованню дошкільників надається у 
Базовому компоненті дошкільної освіти, зокрема у напрямку “Дитина і природа”, де  
акцентується увага на ознайомленні дітей з такими глобальними проблемами нашого 
суспільства, як забруднення навколишнього середовища, усвідомлення того, що 
погіршення екологічних умов відбивається на живій природі, що є конкретною 
загрозою найціннішому, що є в людини – здоров’ю, і що найголовніша причина цих 
загрозливих змін – сама людина, яка своїм нерозважливим ставленням, діяльністю і 
поведінкою псує оточуючий світ. Адже природа – живий цілісний організм, 
частинами якого є природні умови, рослини, тварини і від людської діяльності 
залежить стан всього природного довкілля. 

Головною умовою реалізації завдань сфери “Природа” Базового компоненту 
дошкільної освіти є створення еколого–розвивального предметного середовища, яке 
сприятиме формуванню в дошкільників такої особистої якості, як екологічна 
вихованість, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність, унікальність та 
неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, 
оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено 
поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.[2, с.11].  

Створення еколого–розвивального середовища – це неперервний педагогічний 
процес, який включає організацію “екологічних просторів”, їх удосконалення, 
щоденна підтримка умов, необхідних для повноцінного життя усіх живих істот. Така 
постійна діяльність є методом екологічного виховання, тому що вона привчає 
систематично думати і реально турбуватися про мешканців живого куточка, які 
перебувають в одному життєвому просторі з дітьми. Але методом ця діяльність стає 
лише у тому випадку, коли вона включена у педагогічний процес і виконується 
дорослими та дітьми разом. Спільна трудова діяльність у зеленій зоні дитячого 
закладу здійснюється у повсякденному житті, у різних формах; в неї діти та дорослі 
включаються за потребою. У процесі екологічного виховання еколого–розвивальне 
середовище виконує ряд функцій – реально зближує дітей з живими об’єктами, 
створює можливість ознайомлення дітей із різними формами життя. Середовище 
виконує роль “навчально–наочного посібника”, який дозволяє демонструвати 
універсальні екологічні закономірності.[3,с.18]. 

Еколого–розвивальне середовище в дошкільному навчальному закладі можна 
представити різними формами роботи: створення “екологічних стежинок”, які 
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останнім часом набувають все більшої популярності, зелених куточків природи, 
куточка дослідницької діяльності дошкільників, літературного куточка на екологічну 
тематику та інші.  

Навчальні “екологічні стежинки” – наймолодший різновид педагогічно 
організованого маршруту на місцевості для проведення навчання та 
пропагандистської природоохоронної роботи з дітьми. Головною метою 
“екологічних стежинок” є виховання екологічно грамотної поведінки дошкільників у 
навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу і людину як 
невід’ємну частину довкілля. Представлена форма роботи (“екологічна стежинка”) 
виконує ряд функцій: пізнавальну, розвивальну, естетичну, оздоровчу; їх виконання 
забезпечується під час занять, екскурсій, прогулянок, розваг.  

Під час роботи в зелених куточках природи у дітей розвивається 
спостережливість за живими мешканцями, дошкільники набувають навичок 
самостійної діяльності, хоча допомога вихователя ще залишається, а саме: виконання 
вихованцями реальних трудових операцій з метою покращання умов життя для 
тварин та рослин, що включає в себе життєву та педагогічну доцільність. 

Літературний куточок, де зібрана інформація, різний наочний матеріал, 
систематизовано дидактичний матеріал для ознайомлення дітей з об’єктами довкілля, є  
прекрасною можливістю для розвитку пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку. 

Куточок дослідницької діяльності дошкільників містить необхідне обладнання 
для проведення екологічних міні–досліджень та спостережень у природі, під час яких 
діти можуть спостерігати взаємозв’язки та взаємозалежності у природному довкіллі. 

Велику роль в екологічному вихованні дітей дошкільного віку відіграє 
формування емоційних відчуттів у конкретних життєвих ситуаціях. Саме завдяки  
емоційним відчуттям довкілля дитина може природно сприймати явища та об’єкти 
природи, виявляти свої почуття. Чуттєве пізнання природи здійснюється через різні 
форми сприйняття – зорові, слухові, тактильні, кінестетичні, нюхові. Під час 
правильної організації чуттєвого пізнання природних об’єктів у дошкільників 
формуються та розвиваються конкретні уявлення, естетичні почуття, оціночні 
судження. Формування екологічного мислення дошкільнят буде результативним, 
якщо діти навчаться усвідомлювати взаємозалежності та взаємозв’язки між живими 
організмами в природному довкіллі, а також середовищем їх мешкання та діяльністю 
людини. І після обґрунтованих вихователем доказів вони зрозуміють, що кожен 
організм на Землі має право на життя, а для цього людина повинна створювати і 
зберігати оптимальні умови [1, с.6]. 

Висновки. При створенні правильних умов для отримання дітьми екологічних 
знань та при правильному підході до вивчення екологічних проблем екологічна 
освіта має збуджувати емоційний відгук у дошкільників на найрізноманітніші 
об’єкти та явища природи, викликати бажання милуватися, стимулювати 
допитливість у пізнанні природи, насолоджуватися нею та берегти її як основу життя 
людини. Чим більше дитина знатиме природу, чим раніше у неї сформуються 
конкретні уявлення та поняття про явища, тим вагомішими будуть результати 
виховання бережливого ставлення до всього живого. І в цьому вкрай важливу роль 
відіграє система екологічного виховання в дитячому садку. 

Резюме 
В данной статье раскрываются вопросы экологического обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Акцентируется внимание на методе  создания эколого–
развивающей среды в детском саду, который включает  создание “экологических 
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дорожек”, зеленых уголков природы, уголка исследовательской деятельности 
дошкольников, литературного уголка  экологической тематики.  

Summary 
The article deals with the problems of ecological studying and pre–school children 

upbringing. Special attention is paid to the method of forming of ecological environment in 
kindergartens. It includes the formation of “ecological passes”, natural green sites, the sites 
of pre–school children’s literal sites on ecological topics. 
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НАСТУПНІСТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті розглядається питання наступності фізичного виховання дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку, представлені результати аналізу діючих 
програм.  

Ключові слова: принцип наступності, фізичне виховання дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку, програмне забезпечення. 

Постановка проблеми. Успішне вирішення завдань соціально–економічного 
розвитку України  потребує  від кожного громадянина не тільки високої професійної 
підготовки, а й належного рівня культури, зокрема фізичної. Важливо, щоб кожний 
член суспільства правильно ставився до свого здоров'я, своїх фізичних рис і 
здібностей, розумів їх особисте і соціальне значення, відчував і реалізував 
внутрішню потребу у фізичній і духовній досконалості. 

У період перебудови освіти в Україні фізичне виховання дітей є важливим 
напрямком у роботі педагогів шкіл та дошкільних навчальних закладів. Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні наголошує на турботі про фізичне здоров'я 
дитини, як одному з пріоритетів педагогічної роботи. Національна Доктрина 
розвитку освіти України у ХХІ столітті зазначає, що головним призначенням 
фізичного виховання як соціальної системи в Україні є реалізація мети суспільства у 
формуванні всебічно розвиненої особистості. Цілісну систему фізичного виховання 
дітей дошкільного віку розробив Е.С.Вільчковський; проблема забезпечення 
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рухового режиму в дошкільному закладі досліджена Т.Дмитренко, Н.Денисенко; 
удосконалення основних рухів під час різних форм організації фізичного виховання – 
Г.Шалигіна, О.Богінич. Вчені підкреслюють, що у перші шість років життя фізичне 
виховання є основою всебічного розвитку дитини, адже у цей період закладається 
фундамент здоров'я.  

Актуальність даної проблеми й увага до неї зумовлені тим, що за останні роки 
відбулися зміни в змісті програм, як дошкільної установи, так і початкової школи. 

Отже, цілком закономірно постають завдання дослідження стану реалізації  
наступності в роботі дошкільної установи і школи в сучасних умовах   пошуку 
ефективних шляхів її забезпечення. 

Мета статті – проаналізувати проблему наступності у фізичному вихованні 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Низка вчених (О.Богінич, Е.Вільчковський, 
Н.Денисенко, Ю.Короп, Н.Кот та ін.) розглядали різні аспекти фізичного виховання 
дітей дошкільного віку. В той же час, проблема наступності у фізичному вихованні 
між старшими дошкільниками і молодшими школярами спеціально не 
досліджувалась. Ми поставили собі за мету – проаналізувати її. Державна 
національна програма «Освіта (Україна ХХ1 століття)» оголосила, що фізичне 
виховання, як складова частина загальної системи освіти має закласти основи 
розвитку фізичного та морального здоров'я нації. Для визначення основних 
напрямків методики фізичного виховання дошкільників і молодших школярів було 
проаналізовано діючі програми підготовки дітей до школи та програму для 
початкової школи з огляду наступності. Сьогодні для дошкільних закладів України 
складено декілька програм навчання й виховання різними авторськими колективами. 
Ми зупинимось лише на програмах «Дитина», «Програма з фізичної культури для 
дошкільних закладів фізкультурно–оздоровчого напрямку» (Е.Вільчковський) та 
«Програма для середньої загальноосвітньої школи. 1–2 класи». Програму для 
дошкільних закладів фізкультурно–оздоровчого напрямку складено з урахуванням 
основних принципів, які обґрунтовано у концепції дошкільного виховання та 
Державному стандарті в освітній галузі «Фізична культура і здоров'я». Програма 
передбачає створення у дошкільному навчальному закладі режиму високої рухової 
активності, реалізації принципів виховання дошкільників у процесі активної 
діяльності з метою їх гармонійного розвитку. «Програма з фізичної культури для 
дошкільних закладів фізкультурно–оздоровчого напрямку» виокремлює такі головні 
завдання фізичного виховання: 

– зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток, загартування; підвищення 
фізичної та розумової працездатності дітей; 

– сприяння формуванню правильної постави та профілактиці плоскостопості; 
– формування життєво важливих видів рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, 

метання тощо; ходьба на лижах, плавання, їзди на велосипеді; рухів рук, ніг, тулуба; 
– розвиток фізичних (рухових) якостей: сили, швидкості, спритності, гнучкості 

та загальної витривалості; 
– формування ігрових дій; 
– виховання позитивних моральних і вольових рис характеру дитини; 
– сприяння набуттю уявлень про користь занять фізичною культурою, іграми, 

про освітні гігієнічні вимоги та правила, їх вплив на здоров'я та фізичне 
вдосконалення; 

– виховання інтересу до активної рухової діяльності та формування потреби у 
систематичних заняттях фізичними вправами [5, с.3–4]. 
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Програма «Малятко» найголовнішими завданнями дошкільного виховання 
вважає турботу про фізичне і психічне здоров'я дітей, забезпеченню якого має бути 
підпорядкована організація їхнього життя, предметного та соціального середовища, 
всіх видів діяльності. Основний показник – фізично розвинені, загартовані, активні 
діти. Зміст розділу «Виховуємо здорову дитину» програми спрямовує на поетапне 
фізичне вдосконалення дітей, передбачаючи гнучкий режим дня, оптимальний 
повсякденний руховий режим [3]. Основу обох програм для дошкільників становлять 
щоденні заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, рухливі ігри, гігієнічна 
гімнастика після денного сну та самостійна рухова діяльність дітей.  

Натомість програма початкової школи орієнтує вчителів на вирішення таких 
завдань: – розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей; 

– формування життєво важливих рухових навичок та вмінь; 
– набуття елементарних знань у галузі фізичної культури, гігієни та здорового 

способу життя; 
– виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами; 
– виховання бережливого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної 

цінності особистості; 
– формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; 
– формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати 

свої фізичні якості та рухові здібності; 
– виховання морально–вольових і психічних якостей особистості [2].  
Матеріал програми розрахований на три і більше обов'язкових занять на тиждень, 

де основними темами є рухливі й народні ігри та забави, гімнастика, легка атлетика, 
спортивні ігри, плавання, кросова та лижна підготовка, орієнтовний комплексний тест, 
теоретичні знання з фізичної культури та основ здорового способу життя. 

Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі здійснюється всією 
системою різноманітних організаційних форм та ефективними засобами. Воно сприяє 
фізичному розвитку дітей, розвитку в дітей фізичних якостей, формуванню постави, 
зміцненню здоров'я. 

Зазначимо, що у змісті навчання з формування вміння і навичок здорового способу 
життя підкреслюється певна наступність, принципові розходження відсутні. Проте 
програмові вимоги з даного розділу в дошкільному навчальному заклад  ще не повністю 
відповідають тій перебудові, яка відбулася в початковій школі. Програма недостатньо 
орієнтує вихователів на формування бережливого ставлення до свого здоров'я, як 
найвищої соціальної цінності особистості, на оцінку явищ, самооцінку і самоконтроль. 
Недостатня увага надається вправам спортивного характеру у програмі початкової 
школи. Істотна особливість цих вправ – комплексний характер впливу на організм 
дитини, а також на виховання морально–вольових якостей. При відповідному навчанні 
діти швидко опановують основи техніки цих рухів і ознайомлюються на практиці з 
«азбукою спорту». Отже, підготовка дітей до школи вимагає гармонійного розвитку, 
формування здорового способу життя дітей дошкільного віку. 

Слід зауважити, що у дошкільному закладі основна увага спрямована на фізичний 
розвиток, зміцнення здоров'я, формування рухових навичок і фізичних якостей.  

Фізичний розвиток дитини пов'язаний також із режимом рухової активності, яка є 
біологічною потребою організму і може бути задоволена в процесі фізичного виховання. 
Недоліками в організації рухового режиму дошкільного закладу і школи, в основному, є 
недостатньо створені педагогічні умови: відсутність належної матеріальної бази, 
низький рівень інтересу до різноманітних рухів та проведення організаційних форм 
фізичного виховання, обмежена активність дітей в самостійній руховій діяльності.  
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У фізичному вихованні дітей важливо дотримуватися принципу індивідуалізації 
та диференціації . Ці принципи найбільш повно реалізуються у початковій школі та 
дошкільних закладах фізкультурно–оздоровчого типу де діти тимчасово 
розподіляються на медичні групи з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня 
фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості. 

Висновки. Таким чином, система фізичного виховання передбачає широке 
застосування усіх засобів фізичної культури в різних організаційних формах, які 
забезпечують оптимальну рухову активність малят. Отже, необхідно інтегрувати 
діяльність дошкільних закладів і школи для створення в них єдиного педагогічного 
простору, що відповідає новому соціальному замовленню на формування здоров'я 
дітей, як найвищої індивідуальної та суспільної цінності,   форми співпраці 
дошкільного закладу й початкової школи під час вирішення питань наступності та 
підготовки до школи тих дітей, які не відвідують дошкільних закладів. 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы преемственности физического воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проанализированы 
действующие программы обучения детей относительно вопроса реализации 
принципа преемственности. 

Summary 
The questions of succession of physical education of children of preschool and junior 

school age are examined in the article. The operating programs of teaching of children are 
analyzed in relation to the question of realization of principle of succession. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ 

У статті розглядається проблема наступності і спадкоємності дошкільного і 
початкового навчання у контексті неперервної освіти, з’ясовуються причини 
деформації взаємовідношень між цими ланками, пропонується введення курсу 
педагогічної діагностики у підготовку відповідних фахівців. 

Ключові слова: неперервна освіта, наступність і спадкоємність дошкільної і 
початкової освіти, курс педагогічної діагностики. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства  принцип  
наступності розглядається  як одна з важливих умов неперервної освіти дитини. 
Реалізації  системи неперервної освіти в Україні сприяє впровадження в практику 
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державної 
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національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)» та Базового компоненту 
дошкільної освіти та інших.  

Під неперервною освітою розуміють  «систему неперервного навчання і 
виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей 
постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального 
потенціалу як найвищої цінності нації»; яка відкриває можливості для досягнення 
цілісності й наступності в навчанні й вихованні, перетворення освіти у «процес, що 
триває все життя»  [5, с.216]. 

Інакше, неперервність – це цілеспрямоване отримання людиною потрібних знань, 
умінь і навичок протягом усього життя в навчальних закладах або в процесі 
саморозвитку, самовиховання та самореалізації. Неперервність полягає в досягненні 
ефекту розвитку в процесі взаємодії з предметами оточуючого світу, безмежним числом 
стосунків у процесі навчально–виховної діяльності, завдяки чому досягаються зміни від 
простого до більш складного, саморух від нижчих до вищих ступенів розвитку. 

Основними складовими поняття «неперервність», які забезпечують цілісність 
освіти, є наступність, спадкоємність, перспективність. 

Розвиваючи думку М.Львова, що перспективність – це погляд знизу вгору, а 
наступність – погляд зверху вниз, А.Богуш стверджує, що наступність – ще вищий 
щабель розвитку, коріння якого проросли в попередньому ґрунті.  

Спадкоємність – це, по–перше, врахування школою рівня знань, умінь і 
навичок, з якими дитина прийшла до школи, опора на них та подальший розвиток; 
по–друге, літичний перехід від навчально–ігрової до навчальної діяльності за всіма її 
компонентами. 

Отже, наступність і спадкоємність є визначальними умовами неперервної 
освіти і водночас умовами забезпечення комфортності особистості на всіх етапах її 
розвитку і навчання, від дошкілля до вищої школи [2, с.26–31]. 

Одна з найбільш актуальних проблем сучасної освіти – це проблема 
наступності між дошкільною і початковою шкільною освітою. Актуальність розгляду 
її пов’язана з порушенням зв’язків наступності в цілях і задачах, змісті і методах, 
формах організації навчання і виховання, а також зі змінами вимог суспільства до 
якості виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  

З точки зору філософії, наступність – це об’єктивний необхідний зв'язок між 
новим і старим у процесі пізнання. Наступність – це не тільки підготовка до нового, а 
й збереження і розвиток необхідного та доцільного старого, основа  процесу розвитку 
особистості дитини. 

Основні завдання, які вимагають  розв’язання в даному напрямку, можна 
охарактеризувати таким чином: 

1.Встановлення загальних  і специфічних цілей освіти на кожному рівні і 
визначення на їх основі взаємозв’язку відповідних цілей і задач.   

2.Побудова єдиної узгодженої методичної системи освіти. 
3.Створення єдиної змістовної лінії в предметних галузях, що узгоджується з 

обґрунтуванням методичної системи і виключає необґрунтовані змістовні 
перевантаження освітніх галузей на дошкільному етапі.   

Виклад основного матеріалу. Проблема наступності – багатоаспектна та 
різнопланова, вона поширюється на широке коло соціальних явищ, а її педагогічна 
сутність, зокрема, розглядається у двох напрямках: змістовному та організаційному. 

Проблема наступності широко розглядалася  класиками світової та вітчизняної 
педагогічної думки, зокрема  Я.А.Коменським, К.Ушинським та А.Макаренком. 
Сучасні науковці (А.Богуш, О.Кононко, О.Савченко) та педагоги–практики 
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звертають увагу на неузгодженість у змісті, методах керівництва і формах організації 
педагогічного процесу дошкільних закладів і шкіл. Як наслідок, у першому класі не 
реалізується набутий дітьми в дитячому садку досвід, що призводить до зниження 
пізнавального інтересу  першокласників, ускладнює їх адаптацію до умов школи.  

Багато проблем існує в реалізації наступності між методами навчання: в останні 
роки в початковій школи почали широко застосовувати проблемні методи навчання, 
а в дитячому садку перевага надається різноманітним формам наочності та ігровим 
методам. Так розбіжність у методах навчання негативно впливає на його 
ефективність.  Розв’язання зазначених суперечностей можливе за умови наступності 
у роботі цих освітніх ланок. 

Розглядаючи психолого–педагогічний аспект  проблеми наступності, вітчизняні 
учені  (З.Борисова, В.Гурська, О.Киричук, Ф.Шелухін) виділяють три напрями її 
забезпечення  в роботі дитячого садка та школи.  

Перший напрям  пов'язаний із усією виховною роботою в дитячому садку, що 
спрямована на загальну підготовку дитини до шкільного навчання. 

Другий напрям передбачає  спеціальну підготовку дітей  до тих предметів, які 
вони вивчатимуть у початкових класах.  

Третій напрям наступності  у роботі дитсадка і школи – це з одного боку 
взаємодія дошкільної установи  і загальноосвітньої школи, а  з іншого – спільна 
діяльність школи, дитячого садка і батьків з підготовки дітей до шкільного навчання.  

В.Кудрявцев вважає, що причиною загострення проблеми  є те, що «дошкільне 
виховання» змінило свій статус, ставши «дошкільною освітою».  Виникає парадокс: у 
дитячому садку з дитини намагаються зробити «маленького школяра», після чого в 
початковій школі її знову  штучно повертають у дошкільний період, з якого вона вже 
виросла. Цим і пояснюється те, що досягнутий дитиною рівень уяви і накопичений 
досвід творчості, як правило, залишається  не використаним. 

В даному випадку дошкільна і початкова освіта демонструють «наступність», 
бо обидві системи не забезпечують розвитку дітей. 

В цілому така  модель наступності  характеризується рисами, які не 
забезпечують її на сучасному рівні: 

– відсутність диференційованого підходу до її побудови стосовно різних систем 
дошкільної та початкової освіти; 

– індиферентність по відношенню до загальних стратегічних пріоритетів 
неперервної освіти; 

– орієнтація на однобічну адаптацію дошкільного закладу до цілей і вимог 
початкової школи; 

– переважна спрямованість початкової школи  на використання  повсякденного 
чуттєвого досвіду, який вже сформувався в  дошкільному віці, і тепер лише 
систематизується по–новому всупереч розвитку теоретичного мислення; 

– неврахування психологічних змін дітей на етапі переходу від дошкільного до 
молодшого шкільного віку [4]. 

Сучасні підходи до вирішення проблеми наступності між дошкільною і 
початковою освітою ведуться в межах створення системи неперервної  особистісно–
орієнтованої освіти  та знайшли своє відображення в нормативно–методичних 
документах, а також в передовому педагогічному досвіді. Аналіз цих даних дозволяє 
розглядати наступність як умову (принцип) побудови системи неперервної освіти, 
суть якої полягає у визначенні загальних та специфічних цілей освіти у дошкільній і  
початковій її ланках, побудові єдиної змістовної лінії, що забезпечує ефективний 
розвиток дитини, її успішний перехід на наступний етап освіти; зв’язки і 
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узгодженості кожного компонента методичної системи освіти (цілей, задач, змісту 
методів, засобів, форм організації). Таке розуміння наступності вказує на 
двосторонність процесу, в основі якого знаходиться розвиток і саморозвиток 
особистості в освітньому процесі. 

Завдання дошкільної ланки полягає у формуванні фундаментальних 
особистісних якостей дитини, що служать основою успішності шкільного навчання. 
Задача школи – подальший розвиток досягнень дитини–дошкільника, накопиченого 
нею потенціалу.  

Сучасна ситуація в дошкільній і початковій освіті характеризується  рядом 
негативних моментів: 

– суперечність між запитами батьків, школи і необхідністю  утримання 
специфіки дошкільної освіти. 

– деформація істинної дошкільної освіти в напрямку підсилення неспецифічних 
для неї форм; 

– розвиток незавершеності ліній освітньої роботи, початої в дошкільному 
дитинстві, пов’язаний з переглядом термінів початкової освіти в бік більш   раннього 
навчання; 

– перетворення підготовки  і переходу до школи в психотравмуючу ситуацію 
для дитини і для її сім’ї [3, с. 210].  

Одна із суттєвих причин  вказаних вище деформацій – невміння педагогів 
застосовувати, синтезувати знання про закономірності розвитку дитини у змісті й 
організації тієї чи іншої діяльності дитини в методиках навчання тому чи іншому 
предмету, непідготовленість їх до створення умов для подальшого розвитку дитини  
при переході від дошкільного до молодшого шкільного дитинства. 

В зв’язку з цим необхідні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів 
дошкільної та початкової ланок освіти, пов’язані з формуванням у них готовності до 
здійснення наступності дошкільної і початкової освіти. 

Значну роль  в реалізації наступності в навчанні та вихованні дітей відіграє 
контакт  вчителів молодших класів з вихователями. Але практика свідчить, що увага 
звертається, в основному, на інтелектуальний розвиток дітей, а не на їх моральну 
вихованість і ціннісні орієнтації  у сфері спілкування і діяльності.  

Для вирішення цієї проблеми, на наш погляд, доцільно при підготовці 
майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти практикувати проведення курсу 
педагогічної діагностики, який складався б з двох модулів: діагностика дошкілля або  
діагностика початкового навчання і виховання та діагностика готовності дитини до 
навчання в школі. Цей курс сприяє формуванню у майбутніх педагогів професійного 
підходу і націлює на співпрацю між працівниками обох ланок освіти.  

Резюме 
В статье рассматривается проблема преемственности между дошкольным  и 

начальным школьным периодом обучения в контексте   построения непрерывной 
системы образования, и конкретизируются основные причины деформации 
взаимоотношений между её звеньями. В качестве одного из способов устранения 
этих причин  предлагается введение курса педагогической диагностики при 
подготовке специалистов дошкольного и начального образования.  

Summary 
In the article it is discussing the problem of the continuity the preschool and primary 

school period of studying in the context of continuous system of education it is making the 
specification of the basis reason of deformation of mutual relations between its parts. 



Наступність у діяльності дошкільного навчального 
закдаду і початкової ланки загальноосвітньої школи 

 

264

As the one of the ways of elimination of these reasons it is offered the introduction of 
the rate of pedagogical diagnostic by preparation of the experts of the preschool and 
primary education. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА БАТЬКІВ ІЗ ПИТАНЬ 
ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (КІНЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 
У статті розглянуті питання педагогічної просвіти батьків дітей 

дошкільного віку в періодичній пресі наприкінці ХХ століття. 
Ключові слова: виховання, сімейне виховання, дошкільне виховання, 

педагогічна просвіта. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими та практичними завданнями. Сім’я є персональним середовищем 
життя і розвитку дитини, яке зумовлює спосіб життя та її соціальне існування. 

У сім’ї дитина набуває вмінь і навичок людського спілкування. Перше, що 
характеризує сім’ю як фактор виховання – це її виховне оточення, в якій має бути 
організовано життя та діяльність дитини. Свої перші моральні навички і звички 
дитина набуває саме в сім’ї. Вона спостерігає взаємини між батьками, бачить їх 
ставлення до людей та своїх обов’язків. 

Дошкільний вік дитини має особливо важливе значення в її житті. Саме в цьому 
віці закладається фундамент фізичного та морального обліку людини. Чимало гарних та 
поганих рис дорослі мають своїм корінням в особливостях розвитку та виховання 
протягом дошкільного періоду. Тому виховання дітей дошкільного віку вимагає від 
батьків знання особливостей цього віку; знати, що складає силу та слабкість фізичного 
та морального розвитку малюка. Успіх виховання в значній мірі залежить від рівня їх 
педагогічних знань, наявності авторитету та від способу взаємовідносин в сім’ї. 

Для надання батькам відповідей на всі питання, які їх цікавлять, допомоги у 
вихованні здорового фізичного та морального образу дитини у 80–х роках ХХ 
століття в Радянському Союзі проводилась активна робота по педагогічній просвіті 
батьків в періодичній пресі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. Вивченню на науково–теоретичному та 
експериментально–методичному рівні підлягали різні аспекти досліджуваної 
проблеми: педагогічні умови ефективності взаємодії дитячого садка і сім’ї в 
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екологічному вихованні старших дошкільників (Н.Кот), моральне виховання дітей 
молодшого шкільного віку (І.Кононовський) та ін.. 

З питань педагогічної просвіти батьків у вихованні дітей дошкільного віку в 
Україні та країнах ближнього зарубіжжя в періодичній пресі (саме в журналі 
«Дошкільне виховання» та «Дошкольное воспитание») було надруковано значну 
кількість публікацій, серед яких заслуговують на увагу статті: Т. Алексєєнко, А. 
Назарової «Вплинути на дитину: Як?», О.Малигіна «Про деякі форми роботи з 
батьками», Т.Кунько “Дитячій садок і сім’я” та ін. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується 
означена стаття. Наприкінці ХХ століття і в наш час важливим питанням є проблема 
педагогічної просвіти батьків. 

Дуже часто у вихованні дітей допускаються помилки, які пов’язані з 
неправильним уявленням батьків про виховання, а також впливу на дітей устрою 
життя сім’ї та особистого прикладу дорослих. В ході розвитку суспільства процес 
виховання стає все більш довгим та складним. Це обумовлено дією багатьох 
факторів. У своїй виховній діяльності сім’я стала все більше залежною від допомоги 
з боку суспільства.  

Для малюків дошкільного віку сім’я є ніби маленькою країною зі своїми 
правилами, законами, буденними та святковими днями. Не завжди батьки в змозі 
надати гарні умови для будови мікроклімату своєї оселі. Але ж саме в цьому віці 
«дитина …чарує та притягує до себе наївною безпосередністю, з якою вона сприймає 
всі явища, вільною грою своєї фантазії, дякуючи якій вона одушевляє все мертве, 
надає людяності усьому живому яскравістю своїх швидкозмінних почуттів, тонкою 
спостережливістю та невгамовною допитливістю» [1, с. 87]. 

Коли дитина починає відвідувати дитячий садок, для неї немов відкривається 
другий світ з іншими почуттями та тривогами. Батькам та вихователям дошкільних 
закладів дуже важливо об’єднати свої зусилля для надання малюку знань, вмінь та 
навичок. А для цього потрібні міцні педагогічні знання батьків. 

З цією метою необхідно проаналізувати накопичений вітчизняний досвід 
педагогів кінця ХХ століття. 

Формулювання цілей статті (постановка завдань). Мета статті полягає в 
тому, щоб на основі аналізу навчально–методичної літератури та матеріалів 
періодики кінця ХХ століття визначити та узагальнити вплив педагогічної просвіти 
батьків на сімейне виховання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Дитячій садок та сім’я є головними колективами, 
які відповідають за життя і розвиток дитини та її підготовку до навчання у школі. 

Рівень виховання дитини в сім’ї залежить від педагогічної освіти дорослих. 
Основним компонентом педагогічної освіти батьків мають бути їх педагогічні знання. 

З метою розв’язання основних завдань дошкільної освіти робота виховних 
закладів має спрямовуватись на залучення сім’ї до навчально–виховного процесу та 
на гуманізацію відносин між членами родини та працівниками дошкільного закладу. 

Наприкінці ХХ століття багато уваги приділялось співвідношенню суспільного 
та сімейного виховання. 

Багато людей висловлювали думку про те, що необов’язково дитині дошкільного 
віку відвідувати дитячі садки, стверджували, що вдома їй буде більше приділено уваги з 
боку дорослих. Але дитина, яка виховується лише в сім’ї, отримуючи любов, опіку та 
прив’язаність з боку її членів, не вступаючи в спілкування з іншими дітьми, може 
вирости егоїстичною, не пристосованою до умов життя соціуму. 
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Але, якщо дитина більшу частку знаходиться в дитячому садку і не приймає 
посильної участі в справах своєї сім’ї, то у неї порушується емоційний зв'язок з 
близькими їй людьми, зв'язок між дитиною та сім’єю. 

Дошкільний заклад допомагає сім’ї ростити дитину і він зовсім не покликаний 
усувати батьків від тривог і турбот про її виховання. «Навпаки, віддавши сина чи 
доньку до дитячого садка, вони покладають цим на себе серйозні обов’язки: самим 
включитись у педагогічний процес, всіляко підтримувати зусилля педагогів, 
працювати з ними в одному напрямку, вчитись у них майстерності, ділитись своїм 
власним виховательським досвідом» [2, 1]. Тому необхідно в рівних частках 
виховувати малюка як в сім’ї, так і в дитячому дошкільному колективі. 

А для того, щоб виховання дитини було на належному рівні, контакт педагогів з 
сім’єю повинен бути особливо тісним. Педагогічного мінімуму зовсім недостатньо. 
Розмови з батьками не повинні складатись лише з обговорення питань про те, як 
харчується, як спить та як поводиться їх дитина. Педагог повинен допомогти батькам 
розкрити можливості дитини, її позитивні риси та переконати спиратися саме на них. 
Потрібні система знань й оволодіння методикою їх застосування.  

Робота дошкільного закладу із сім’єю повинна розглядатися як надзвичайно 
важлива сторона його діяльності, яка забезпечує взаємодію та єдність педагогічного 
впливу. Працівники дошкільних закладів повинні проводити педагогічну пропаганду 
серед батьків, збуджувати в них інтерес до знань про виховання, бажання і прагнення 
постійно розширювати ці знання.  

Наприкінці ХХ століття велась активна педагогічна просвіта в таких журналах 
Радянського Союзу, як: «Дошкільне виховання» та «Дошкольное воспитание». В цих 
журналах були відкриті такі рубрики як: «Дошкільний заклад – сім’я – 
громадськість», «Педагогічне життя», «Родинна світлиця», «Батьківський всеобуч» 
та ін. У них висвітлювались питання виховання дітей дошкільного віку та надавались 
поради батькам. 

В дошкільних закладах практикувались різні форми роботи вихователів з 
батьками. 

Як система пропаганди педагогічних знань в кінці ХХ століття діяв 
педагогічний всеобуч батьків. Метою педагогічного всеобучу було підвищення 
педагогічної обізнаності батьків. «Він являв собою цілісну систему форм пропаганди 
педагогічних знань з урахуванням різних категорій батьків» [3, с.65].  Видавались 
також посібники для педагогів та батьків з проблем педагогічної просвіти. 

Проводились індивідуальні відвідування дітей в їх родинах. Під час таких 
відвідувань проходило ознайомлення з умовами життя та виховання малят вдома. 
«Жодні інші контакти не замінять безпосередніх вражень, набутих під час 
відвідувань. І хоча, здавалося б, вихователь знає кожну родину, проте бесіди в 
домашніх умовах з усіма її членами необхідні» [4, с.12]. 

Питання піж час здійснення візиту були різними. Але при відвідуванні дітей 
вдома, вихователі відмічали, що не завжди існує систематичність у трудових 
дорученнях малюків, і вони не достатньо залучаються до спільної з батьками праці. 
Педагоги вивчали, яким чином у сім’ї використовувались виховні можливості гри. 
Виявилось, що не завжди іграшки відповідали віку дітей, або батьки зовсім не грали 
зі своїми дітьми. Дякуючи цим відвідуванням, батьки консультувались з педагогами: 
які ігри краще придбати, як навчити дитину грати і взагалі, як спільна гра дозволяє 
встановити більш тісний зв'язок з дітьми. Після здійснення візиту до родини малюка 
педагог обмірковував і складав план подальшої роботи з батьками. 
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Важливою роботою педагогів є повсякденне спілкування та проведення бесід з 
батьками. Педагог має кожен день в спілкуванні з батьками допомагати розкривати в 
дитині нові можливості. При цьому він не повинен повчати, а розмовляти з батьками 
просто, дохідливо та переконливо. Не робити зауважень, що зачіпляють 
самолюбство, не зосереджувати увагу на недоліках дитини. Вихователь повинен 
пам’ятати, що постійними скаргами він лише відштовхує від себе батьків. 

Розповсюдженими були батьківські конференції. Вони проводились 
систематично. Теми цих зустрічей з батьками були різними. Наприклад: «Співпраця 
дитячого садка, сім’ї, школи, суспільства в моральному вихованні дітей» або «Про 
єдність виховання дітей в дитячому садку та сім’ї». Знайомство з сім’ями при 
підготовці та проведенні батьківських конференцій показало, “...що багато батьків у 
вихованні своїх дітей покладаються не тільки на свій життєвий досвід, традиції сім’ї, 
але й читають педагогічну літературу, прислухаються до порад вихователів дитячого 
садка” [5, с.93]. Конференції для батьків були позитивною формою обміну досвідом 
та підведення підсумків спільної роботи педагогічних колективів з батьками по 
вихованню дітей. 

Великим успіхом користувались усні журнали «Для вас, батьки», які проводили 
вихователі дошкільних закладів. Метою таких журналів було підвищення рівня 
педагогічних знань та педагогічної культури. В усних журналах висвітлювались 
результати дитячої творчості (наприклад: «Музикальна сторінка», «Казка – за 
казкою»), демонструвались дитячі роботи, надавались корисні поради (наприклад: 
«Одягайте дітей правильно»). При проведенні усних журналів для батьків 
організовувались зустрічі з видатними людьми, педагогами. 

В дитячих садках працювали педагогічні факультети дошкільного виховання. 
Викладачі педагогічних училищ проводили консультації для лекторів педагогічних 
факультетів дошкільного виховання, організовували виставки нової педагогічної 
літератури. 

Успіх різноманітних форм та методів роботи з батьками  залежав також і від 
діяльності батьківського комітету. До батьківського комітету обирались батьки, 
зацікавлені педагогічною роботою дитячого садка та життям вихованців, які мали 
організаторські здібності. На першому засіданні батьківського комітету складався 
план його роботи згідно навчально–виховного плану роботи дитячого закладу. 
Протягом навчального року члени батьківського комітету відвідували заняття та 
святкові заходи, брали участь у педагогічних радах і залучали батьків до конкретної 
допомоги дитячому закладу. Результати роботи та проведення виховних заходів 
обов’язково обговорювались.  

Пропаганда педагогічних знань в дошкільних закладах велась також через 
батьківські куточки, де розміщувались друковані статті на виховні теми (наприклад: 
«Виховання людини майбутнього», «Це цікаво знати», та ін.) через презентацію книг  
з дошкільного виховання. Також були дуже популярні папки – передвижки 
(наприклад: «Шагай обережно»). Батьки були в змозі взяти її додому, читати дітям, 
розглядати з ними малюнки, фотознімки та вчити дітей правилам дорожнього руху.  

Крім того, важливі проблеми педагогіки дошкільного віку обговорювались на 
Всесоюзних педагогічних читаннях АПН СРСР і були присвячені взаємодії закладів 
освіти, громадськості та сім’ї. На цих читаннях, висвітлювався передовий досвід, 
проводився аналіз й оцінка ефективності форм роботи дошкільних закладів, 
громадських організацій, проводилось ознайомлення з позитивним досвідом сімейного 
виховання. Присутні були як представники закладів освіти, так і батьки вихованців. 
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Усі форми педагогічної пропаганди мають служити важливій меті – всебічному 
і гармонійному розвитку кожної дитини, вихованню розвиненої особистості з 
активною життєвою позицією. 

Результатами проведення роботи колективами дошкільних закладів з 
педагогічної просвіти батьків було те, що став тіснішим контакт педагогів з ними. 
Батьки цікавились різними сторонами виховання дітей, активно відвідували заходи та 
допомагали їх підготувати.  

Систематична й цілеспрямована робота з батьками сприяла поліпшенню 
виховання дошкільнят, повноцінному використанню засобів впливу на формування у 
них позитивних моральних якостей.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. Недостатня обізнаність батьків в питаннях виховання дітей 
дошкільного віку наприкінці ХХ століття вела до розвитку різноманітних засобів 
педагогічної просвіти, таких як: організація педагогічних факультетів у дошкільних 
закладах, батьківських конференцій, батьківських куточків, виставок книг з 
педагогічної тематики, відвідування дітей вдома та ін.. Це давало можливість 
підвищити рівень їх педагогічної просвіти. 
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НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Статтю присвячено проблемі адаптації до школи і навчання першокласників. 
На підставі аналізу умов життєдіяльності, форм та методів навчання, 
взаємовідносин суб’єктів педагогічного процесу зроблено висновок про 
пріоритетність організації навчання першокласників в освітньому комплексі 
«дитячий садок – початкова школа». 

Ключові слова: освітній комплекс, адаптація до шкільного навчання, творче 
проектування 

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про загальну середню 
освіту» і постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12–річний термін навчання» з 2001–
2002 навчального року функціонує чотирирічна початкова школа. Відтак, уже більше 
п’яти років першокласниками є діти шести років.  

Особливості навчання шестирічних першокласників досліджені сучасними 
психологами та педагогами: адаптація до шкільного життя (О. Боделан, О. Проскура, 
Г. Цукерман); проблема мотивації (Л. Божович, Н. Зубалій, А. Маркова, Н. Пророк); 
пізнавального інтересу (Н. Бібік, О. Дусавицький, Н. Морозова, Г. Щукіна); 
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організація пізнавальної діяльності (Т. Байбара, В. Бондар, В. Лозова, О. Савченко, 
В. Сухомлинський); навчання в співробітництві  (Ш. Амонашвілі, Л. Бондар, 
Г. Цукерман) тощо.  

Отже, проблема навчання шестирічних учнів не є новою, проте це не знижує її 
актуальності: декларативно проголошені засади особистісно орієнтованого навчання 
реалізуються лише частково, у багатьох навчальних закладах і сьогодні відбувається 
механічний перенос моделі навчання семирічних учнів на шестирічок. Означені 
проблеми загострюються в умовах порушення наступності між дошкільною та 
початковою ланками освіти. Підтвердження цієї думки знаходимо шляхом 
зіставлення змісту Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту 
початкової загальної освіти, а також спостереження за роботою початкових шкіл.   

Аналіз роботи навчальних закладів різних типів дозволяє нам стверджувати про 
те, що проблема наступності між дошкіллям та початковою освітою найкраще 
розв’язується в умовах освітніх комплексів „дитячий садок–початкова школа”.  

Метою цієї статті є виявлення переваг організації навчально–пізнавальної 
діяльності першокласників в умовах освітнього комплексу. 

Виклад основного матеріалу. Вступ до школи провокує стрес дитини: 
відбуваються перебудови як у фізіологічній, так і в психічній сферах, Я–концепції 
особистості. Каталізатором стресової ситуації є зміна соціального оточення дитини. 
Пом’якшити ситуацію дозволяють умови освітнього комплексу, де дитина має змогу 
залишитися у колективі ровесників, познайомитися з педагогом заздалегідь. 
Відзначимо такі позитивні риси освітнього комплексу: перебування дітей повний 
день у школі, що дозволяє зменшити фізичне навантаження в першій половині дня, 
забезпечити оптимальний режим та можливість гармонійного розвитку. 

Завдання навчання в першому класі – забезпечити наступність із дошкіллям, 
але поступово залучати учнів до навчальної діяльності, оскільки саме в цей період 
відбувається зміна провідної діяльності з ігрової на навчальну. Таким чином, виникає 
необхідність винайти такі форми, методи та засоби навчання, які б сприяли реалізації 
вищеозначеного завдання.  

Умови освітнього комплексу дозволяють організувати для майбутніх 
першокласників курс „Вступ до шкільного життя”. На сучасному етапі існують 
кілька варіантів курсу “Вступ до шкільного життя”, розроблених Г. Цукерман та 
К. Поливановою [7]; С. Гін та І. Прокопенко [3]. Нами також був розроблено 
адаптаційний курс для першокласників “Вступ до шкільного життя”, що 
побудований відповідно до принципу інтеграції на основі модифікації програми 
дошкільного виховання Н.Гавриш [1; 2]. Означений курс має на меті забезпечення 
психологічної готовності до шкільного навчання, ознайомлення учня зі шкільними 
правилами, зацікавленість майбутнім навчанням, первинний розвиток 
комунікативних здібностей, поступовість переходу від провідної ігрової до 
навчальної діяльності. Вважаємо, що збереження форм навчання та атмосфери, 
притаманних дошкільному закладу, поступове впровадження шкільних правил та 
нових знань,  полегшить адаптацію дітей до шкільного навчання.  

Основною формою навчання в дошкільному виховному закладі є інтегровані 
заняття, доцільність яких зумовлена синкретичністю сприйняття дитиною 
навколишнього світу. У школі основною формою навчання залишається предметний 
урок, проте впроваджуються такі інтегровані курси, як „Я й Україна”, „Мистецтво”. 
Вважаємо доцільним проводити інтегровані уроки, які об’єднують блоки знань з 
різних предметів, в початковій школі, що дозволить, з одного боку, забезпечити 
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наступність з дошкільним закладом, а, з іншого боку, сприятиме формуванню 
цілісного світогляду учнів.  

Ще одним засобом інтеграції змісту освіти є творче проектування. Проекти є 
тією формою навчання, яка поєднує гру, творчу діяльність та навчання, отже їх 
використання є багатоцільовим: забезпечення поступового залучення учнів до 
навчальної діяльності, діяльнісного підходу до навчання; сприяння розвитку 
творчості, допитливості, самостійності; формування цілісної картини світу в учнів. В 
освітньому комплексі більш сприятливі умови для організації творчого 
проектування: можливість організовувати діяльність у другій половині дня, 
здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня. Проте, наші дослідження 
свідчать про те, що за умови дотримання методичних вимог, творче проектування  
можна успішно організувати і в загальноосвітніх школах.  

Особливість використання творчих проектів у навчальній діяльності полягає в 
тому, що учням надається можливість творити не тільки в художній, але й у 
навчальній діяльності (природничі, математичні, мовленнєві проекти), 
повсякденному житті (соціальні, ігрові, соціально–ігрові проекти). Важливу роль в 
організації проектування відіграє поетапність. Так, на першому етапі виконуються 
колективні (фронтальні), потім  групові (кооперативні) проекти, в яких можливий 
розподіл обов’язків, але всі працюють на загальний результат. На подальших етапах 
здійснюється перехід до індивідуальних форм роботи (самостійний вибір теми, 
планування, виконання, презентація результатів). Останній етап пов’язаний зі 
створенням макропроектів із розподілом праці.  

У виконанні творчого макропроекту можна виокремити наступні структурні 
одиниці: 1) підготовчий етап, що складається з таких частин: а) вибір теми (на 
початкових етапах – за пропозицією вчителя, пізніше – спільно з  дітьми) та 
розкриття її змісту, надання необхідного мінімуму інформації; б) постановка мети, 
визначення етапів роботи; в) розподіл завдань, ролей; г) постановка “найближчої” 
мети для кожної групи або індивідуального учасника; 2) дослідно–творчий етап, що 
складається з наступних частин: пошукова або творча робота, що включає добір 
інформації та її перетворення; досліди та творчі ігри; забезпечення проміжного 
контролю та надання допомоги; оформлення результатів; заключний етап 
поділяється на такі складові: презентація результатів; самооцінка. 

Для мікропроектів на підготовчому етапі з метою мотивації діяльності доцільно 
організовувати творчі ігри; для інших структурних компонентів логіка залишається. У 
першому класі основний етап проектування часто організовується у формі 
дослідницьких ігор, оскільки за свідченням психологів (О.Поддьяков [5], О.Савенков 
[6]) у шести–семирічному віці дослідження часто органічно пов’язане з ігровою 
діяльністю. Дослідження можуть носити розумовий характер, тобто відбуватися шляхом 
організованих розмірковувань. У таких випадках роль досліду виконує евристична 
бесіда, але в результаті все одно повинен бути створений творчий продукт. Також 
основний етап проекту може бути представлений творчою роботою, оскільки творчість 
передбачає відкриття або перетворення дійсності. На всіх етапах проектування широко 
застосовуються різноманітні види образотворчої діяльності, які також виступають 
своєрідними засобами дослідження дитиною навколишньої дійсності. Заключний етап 
має на меті публічну презентацію результатів дослідно–творчої роботи. 

Окрім оптимальної організації навчання, велику роль відіграє створення умов 
для цікавого життя дитини в школі, адже, за влучним зауваженням Дж. Дьюї, 
“дитинство – це не період підготовки до майбутнього життя, а повноцінне життя”. 
Оскільки діти в освітньому комплексі перебувають цілий день, цьому аспекту 
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приділяється багато уваги. У класних кімнатах створюються різноманітні куточки, 
які відображають динаміку дитячого життя. Наприклад, створено “Книгу 
рекордиків”, у якій фіксуються дитячі досягнення в навчальній діяльності та 
повсякденному житті. Рубрика “Мовленнєві перлинки” містить цікаві та 
гумористичні вислови дітей.  Рубрика “Джерело мудрості” присвячена роздумам 
першокласників щодо таких понять як дружба, кохання, свобода, життя тощо.  

У першому класі оцінки не ставляться, але учні та їх батьки мають дізнаватись 
про успіхи в навчанні. Пропонуємо створення в класі “Зорепаду мудрих слів”: 
плакату, що містить  ім’я учня та гаманець навпроти, у який учитель кладе всі 
зірочки, отримані учнем за гарні відповіді.  

Щоб діти не сумували на перерві, в освітніх комплексах створюються такі 
кутки: стіна гласності (до стіни кріпляться старі шпалери, на яких дітям дозволяється 
писати, малювати; туди ж учитель іноді пише різні цікаві завдання для розв’язання); 
екран настрою (на плакаті навпроти свого імені учні позначають, який у них сьогодні 
настрій, певним кольором: червоним – радісний, зеленим – спокійний, синім – 
стурбований, чорним – сумний).  

Описані умови не є прерогативою освітнього комплексу, проте в 
загальноосвітніх школах вони зазвичай ігноруються, оскільки увага акцентується на 
навчальній діяльності. 

Говорячи про переваги навчання в освітньому комплексі „дитячий садок – 
початкова школа” на можна обійти увагою особистість педагога, оскільки він відіграє 
надзвичайно важливу роль у житті першокласника. Працюючи в єдиному комплексі, 
вихователь і вчитель початкових класів виконують єдину місію, дотримуються одних 
традицій, а також єдиної концепції навчання. Це є дуже важливим чинником 
успішної адаптації учня до шкільного навчання. З іншого боку, вчитель початкових 
класів має можливість більш ефективно працювати, маючи можливість спілкуватися 
з вихователем. Таку можливість майже неможливо забезпечити в умовах 
загальноосвітньої школи.  

Не менш важливими суб’єктами навчання є батьки першокласників, які іноді дуже 
емоційно переживають новий статус дитини, передаючи їй почуття тривоги, відчуття 
небезпечності та дискомфорту. Навчання в освітньому комплексі дає змогу уникнути 
батькам багатьох негативних переживань під час переходу дитини з однієї ланки в іншу. 

Таким чином, освітній комплекс „дитячий садок–початкова школа” дає 
можливість створити низку умов, сприятливих для адаптації першокласників до 
шкільного навчання: перебування в одному колективі ровесників, попереднє знайомство 
з учителем, забезпечення наступності у змісті навчання, а також єдність концептуальних 
підходів до навчання, використання єдиних форм та методів навчання. 

З іншого боку, досвід освітніх комплексів не є недосяжним для загальноосвітніх 
шкіл. У подальших дослідженнях ми плануємо розробити технологію забезпечення 
аналогічних умов у масових школах, що частково розв’яже проблему відсутності 
наступності між дошкіллям та початковою школою.  

 
 

Резюме 
Статья посвящена проблеме адаптации к школе и обучения первоклассников. 

На основе анализа условий жизнедеятельности, форм и методов обучения, 
взаимоотношений субъектов педагогического процесса сделан вывод о приоритете 
организации обучения первоклассников в образовательном комплексе «детский сад–
начальная школа». 
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Summary 
The article deals with the problem of first form children adaptation to school and 

studying. Making analysis conditions of vital activity, educations forms and methods, 
relations of types of pedagogical process, author come to the conclusion about priority of 
organization of  first form children in the education complex studying “nursery school–
primary school”.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті проаналізовані теоретичні основи реалізації принципу наступності в 

особистісно–орієнтованій освіті дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, 
обґрунтовано педагогічні умови реалізації даного принципу, зокрема в освітньому 
комплексі «дошкільний заклад – початкова школа». 

Ключові слова: принцип наступності, педоцентричний підхід, розвивальне 
навчання, освітній комплекс. 

Актуальність проблеми. Провідною тенденцією розвитку національних 
систем освіти в ХХІ ст. є їх розбудова на засадах безперервності. При цьому 
безперервна освіта розглядається не тільки і не стільки як навчання чи 
перепідготовка персоналу, але як процес формування в людей здатності до 
самоосвіти. «Потреба в навчанні має стати однією з найважливіших людських 
потреб, щоб смисл слова «вчитись» означав «вчитися бути» [1]. 

Однією з найголовніших умов реалізації принципу безперервності освіти є 
забезпечення наступності між її окремими ланками.  

Проблема наступності в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного і 
молодшого шкільного віку досліджувалась такими педагогами та психологами, як 
Л. Артемова, О. Богданова, Л. Божович, З. Борисова, В. Кузь, А. Леушина, 
Г. Люблінська, О. Проскура, О. Савченко, В. Сухомлинський, Є. Тіхєєва, О. Усова та 
ін. Однак у працях цих авторів питання забезпечення наступності в особистісно 
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орієнтованій освіті дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в освітньому 
комплексі «дошкільний заклад – початкова школа» ще не було предметом 
спеціальних досліджень. 

Тому метою нашої статті є виявлення теоретичних основ наступності в процесі 
особистісно орієнтованої освіти дітей 4–10 років у комплексі «дошкільний заклад – 
початкова школа». 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи стратегію здійснення наступності в 
освіті дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, необхідно мати на увазі ту 
особливу роль, яку відіграє дитинство в загальному процесі формування особистості. 
Цей період є сензитивним для розвитку всіх психічних функцій, становлення 
особистості, формування характеру, отже, визначальним у розвитку особистісного 
потенціалу людини.  Тому схибити в організації навчання дитини дошкільного і 
молодшого шкільного віку – означає обмежити її можливості, зашкодити їй стати 
успішною в навчанні та спілкуванні.  

У контексті сказаного ще більш виразно виявляються недоліки 
функціонального підходу, у якому дитина розглядається з позиції підготовки до 
наступного етапу життя. Тому, на думку О. Савченко, тільки відмовившись від нього, 
замінивши його на педоцентричний підхід, який ставить у центр повноцінність 
проживання дитиною кожного вікового етапу, можна  створити передумови для 
цілісного розвитку особистості дитини [6, с.5].  

До основних принципів педоцентризму, на які потрібно спиратись під час 
розробки особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання дітей 4–10 років у 
комплексі «дошкільний заклад – початкова школа» належать: 

• визнання самоцінності дошкільного та молодшого шкільного віку як 
найважливіших періодів розвитку особистості; 

• організація навчання в межах специфічних для дошкільників та школярів 
видів діяльності; 

• використання методів і форм навчання, що відповідають своєрідності 
розвитку дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Як бачимо, у педоцентричному підході вихідною одиницею аналізу наступності 
виступає специфіка дошкільного та молодшого шкільного віку, що розглядається в 
загальному контексті онтогенезу особистості та обумовлює основні лінії фізичного та 
психічного розвитку дитини. І це зрозуміло. Навчальна діяльність і анатомо–фізіологічні 
особливості розвитку дитини знаходяться в тісному взаємозв`язку та взаємозалежності. 
Навчання дитини вимагає відповідного розвитку організму, водночас, і навчальна 
діяльність залежно від її змісту та організації позитивно або негативно впливає на 
подальший фізичний і психічний розвиток дитини і стан її здоров`я. 

Тому до педагогічних вимог, які треба враховувати в процесі розробки моделі 
особистісно орієнтованої освіти дітей 4–10 років у комплексі «дошкільний заклад – 
початкова школа», маємо віднести: 

• зосередження на потребах дітей; 
• досягнення кожною дитиною реально можливого для неї в даний період рівня 

успішності, вихованості і розвитку, але не нижчого ніж передбачений існуючими 
нормами; 

• діагностичну основу навчання; 
• забезпечення умов для психічного, фізичного і емоційного благополуччя 

дитини; 
• створення педагогічно доцільного виховного і розвивального середовища. 
Під час виявлення теоретичних основ наступності в особистісно орієнтованій 
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освіті дітей дошкільного і молодшого шкільного віку центральним питанням є розкриття 
закономірностей переходу дитини від нижчого рівня психічного розвитку до вищого. 
Зважаючи на це, надзвичайно важливими для нас виявились наукові надбання 
С. Рубінштейна, який довів, що життєвий шлях – це не тільки рух людини вперед, але й 
рух угору, до вищих, більш досконалих форм. Виокремлюючи певні вікові етапи, 
видатний учений науково обґрунтував їх роль у розвитку особистості, переконливо 
довівши, що кожний етап підготовлює та впливає на наступний, що перехід до нового 
етапу має стрибкоподібний характер і супроводжується якісними змінами. “Кожний 
період у розвитку підростаючої людини – це і ступінь, і перехід від одного ступеня 
до іншого. Тому вікові характеристики полягають для нас  не в статичних зрізах, а й 
у стрижневих, вузлових змінах, характерних для певного вікового періоду [5, с. 158]. 
На нашу думку, зазначену тезу про необхідність врахування стрижневих змін, які 
супроводжують перехід дитини від одного вікового періоду до наступного, треба 
розглядати як наріжне положення психологічної теорії наступності.  

Сутність цих змін блискуче розкрита в працях талановитого психолога 
Л.Виготського. Розглядаючи розвиток як діалектичний процес перебудови психіки 
дитини, як ряд послідовних якісних перетворень, учений пропонує виділяти стабільні 
вікові періоди, протягом яких відбувається порівняльно повільний, поступовий 
психічний розвиток дитини, та критичні періоди, що супроводжуються віковими 
кризами і визначають перехід від одного стабільного періоду до іншого. На особливу 
увагу заслуговує положення відомого психолога про вікові кризи як умови переходу 
від одного ступеня психічного розвитку до іншого. У цей період відбувається зміна 
всієї системи відношень дитини з навколишнім світом, діалектичний стрибок до 
нової якості. «Найсуттєвіший зміст розвитку в критичні періоди, – вказує 
Л.Виготський, – полягає у виникненні новоутворень” [2, с. 254].  Тому перехід до 
шкільного навчання, на думку вченого, повинен виявитись для дитини не просто 
зміною зовнішніх умов, а новим етапом, новою ситуацією розвитку, що  виявляється 
можливим тільки в тому випадку, якщо дитина до нього підготовлена всім перебігом 
попереднього розвитку. «Усякий новий крок у розвитку безпосередньо визначається 
попереднім кроком, усім тим, що вже склалося й виникло в розвитку на попередній 
стадії», – підкреслює вчений [2, с. 385].  

Логічним результатом теоретичних міркувань Л. Виготського стало 
виокремлення ним двох зон розвитку дітей: зони актуального розвитку  та зони 
найближчого розвитку. Спираючись на загальний закон генезису психічних функцій 
дитини, який полягає в тому, що нова психічна функція з`являється в дитини як 
своєрідне індивідуальне продовження її виконання в колективній діяльності, 
видатний психолог уважав, що дитина, наслідуючи дорослих і однолітків, у  
колективній діяльності може зробити значно більше того, що визначається в даний 
момент зоною актуального розвитку. При тому те, що дитина робить сьогодні за 
допомогою інших, завтра вона зможе зробити самостійно. Це і є змістом зони 
найближчого розвитку.  

Спираючись на зазначене, Л. Виготський обґрунтував закономірність, згідно з 
якою наступність між суміжними освітніми ланками  забезпечується тільки в тому 
випадку, коли цілі, зміст, методи та форми навчання й виховання на попередніх 
освітніх ступенях відповідають не тільки рівню актуального розвитку дитини, але й 
зоні її найближчого розвитку.  

Гіпотеза Л. Виготського щодо механізмів психічного розвитку дитини 
перевірялась у процесі дослідницької роботи двох наукових колективів під 
керівництвом Д. Ельконіна і Л. Занкова.  
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Науково–дослідницький колектив Д. Ельконіна прагнув до скрупульозного 
наслідування гіпотези Л. Виготського. Для цього вони спирались на «допоміжну» 
теорію видів узагальнення в навчанні, розроблену В. Давидовим. Один з висновків цієї 
теорії – теза про те, що механізмом психічного розвитку молодших школярів є 
формування в них навчальної діяльності в процесі засвоєння теоретичних знань під час 
виконання таких змістовних дій, як аналіз, планування й рефлексія, став вихідним 
положенням системи розвиваючого навчання за Ельконіним–Давидовим  [3].   

До провідних ідей дидактичної системи Л.Занкова належать положення про 
необхідність систематичного, навмисного, цілеспрямованого розвитку здібностей 
учнів на основі комплексної розвиваючої системи. Обґрунтовуючи свою наукову 
позицію, учений зазначає, що знання, уміння й навички  є необхідною, але не 
достатньою умовою розвитку: першорядне значення має й цілеспрямована робота 
щодо розвитку психічних функціональних структур дитини – когнітивних процесів 
(мнемічних, перцептивних, інтелектуальних тощо), здібностей, емоційно–вольової 
сфери, загартування характеру тощо. [4]. Тому зазначена система спирається на такі 
взаємопов`язані принципи: навчання на високому рівні складності, провідна роль 
теоретичних знань, високий темп вивчення нового матеріалу; усвідомлення 
школярами процесу навчання; систематична робота над гармонійним розвитком 
особистості кожного учня, зокрема, над формуванням здібностей школярів. 
Результати її експериментальної апробації є досить перспективними: були досягнуті 
значні успіхи як у навчанні учнів, так і в їх психічному розвитку. 

Як бачимо, у концепціях розвивального навчання основною метою освіти є 
цілісний розвиток особистості на основі комплексної розвивальної системи, 
основними ознаками якої є розвиток усіх підструктур особистості, суб`єкт–
суб`єктний характер взаємодії учителя та учнів, застосування проблемних технологій 
навчання. Тому під час упровадження нової освітньої парадигми, що орієнтована на 
особистість дитини, однією з умов, що дозволяє створити та реалізувати наступні 
зв`язки в навчанні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, є практична 
реалізація ідей розвивального навчання. 

Аналіз наукових джерел з питань, що обговорюються, та узагальнення 
матеріалів, викладених у статті, дали підстави для  висновку про те, що саме в 
освітньому комплексі «дошкільний заклад – початкова школа» існують реальні 
умови для забезпечення наступності в освіті дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку на засадах педоцентризму та розвивального навчання. 

Водночас маємо констатувати, що проблема забезпечення наступності в 
особистісно орієнтованій освіті дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 
знаходиться на самому початку розв’язання. Тому до першочергових завдань і 
подальших напрямів дослідження даної проблематики маємо віднести увесь спектр 
питань, пов’язаних з розробкою теоретико–методологічних засад особистісно 
орієнтованої моделі навчання й виховання дітей 4–10 років у освітньому комплексі 
«дитячий садок–початкова школа». 

Резюме 
В статье проанализированы теоретические основы реализации принципа 

преемственности в личностно ориентированном образовании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Обоснованы педагогические условия реализации 
данного принципа. Сделан вывод о том, что в образовательном комплексе «детский 
сад – начальная школа» имеются реальные предпосылки для реализации принципа 
преемственности в личностно ориентированном образовании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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Summary 
In the article theoretical bases of realization of principle of succession are analyzed in 

the personality oriented formation of childrenof preschool and junior school age. The 
pedagogical terms of realization of this principle are grounded A conclusion is done that in 
an educational complex «nursery school is primary school» there are the real pre–
conditions for realization of principle of succession in the personality oriented formation of 
children of preschool and junior school age. 
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВА 
РОБОТОЮ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
У статті висвітлюється методичний аспект організації роботи завідувача і 

педагогічного колективу дошкільної установи; визначені поняття «організація», 
«управління». 

Ключові слова: організація, керівництво, управління, методична робота. 
Метою статті є визначення понять «управління», «керівництво», «організація», 

а також розкриття специфіки роботи методичного працівника і вихователів у 
дошкільному навчальному закладі, зокрема з розвитку українського мовлення 
дошкільників. 

Освіта в Україні перебуває на якісно новому етапі свого розвитку. Успішна 
реалізація цього етапу  здебільшого залежить від діяльності суб’єктів управління. 
Особливе значення це набуває на рівні управління першою ланкою освіти – 
дошкільним навчальним закладом (ДНЗ). 

Проблема співвідношення керівництва та управління досліджувалася різними 
вченими (К.Абульханова–Славська, В.Алексеєв, М.Анжієвський, Ю.Бабанський, 
Л.Бахтуріна, В.Бегей, К.Бєлая, А.Бондаренко, В.Бондарь, А.Бурова, Л.Даниленко, 
М.Дарманський, С.Дзарасов, Г.Єльнікова, М.Кириченко, В.Крижко, А.Минич, 
О.Наумченко, В.Олійник, Є.Павлютенков, Л.Поздняк, В.Шкатулла). Досліджуючи 
співвідношення цих понять, вчені дійшли висновку щодо їх спорідненості, але не 
тотожності. 

За новим тлумачним словником української мови, керівництво, керування – це 
об’єктивний процес упорядкування систем, суть якого – в забезпеченні їх цілісності, 
підтримці заданого режиму діяльності і досягнення мети шляхом обміну 
інформацією між їх підсистемами (керуючою і керованою системою) за каналами 
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прямого і зворотного зв’язку [2, c.353]. 
Термін „керувати” означає: 1.Спрямовувати, вести якимось шляхом, вчити, як 

треба діяти. 2. Управляти, завідувати, здійснювати владу (в установі, на 
підприємстві) [3, c.302 ]; „керувати” – 1. Користуючись кермом та іншими 
пристроями, спрямовувати рух, хід, роботу чого–небудь //Спрямовувати процес, 
впливати на розвиток, стан чого–небудь. //Спрямовувати, направляти що–небудь 
кудись, до чогось. 2. Спрямовувати діяльність кого–, чого–небудь; бути на чолі 
когось, чогось; давати вказівки; розпоряджатися, старшувати, верховодити, 
правувати, порядкувати, начальникувати. //Бути керівником установи, організації, 
відділу тощо. /Спрямовувати, зумовлювати дії, вчинки чиї–небудь [2, c.241]. 

Щодо керівництва, то це не поведінка, а спосіб організації „поведінки” інших 
людей [3, c.12]. 

Ефективне управління освітою не може відбуватися без урахування його 
організаційного аспекту. Цей термін з’явився у світовому менеджменті у 80–х– 90–х 
роках ХХ ст. (В.Іванов, М.Локтионов, К.Ушаков та ін.). Так, Г.Хакен під поняттям 
“організація” розуміє регульовану таким чином поведінку, яка веде до об’єднаних дій 
з метою виробництва певного продукту [5, c.226]. Роль організації і організаційної 
культури підвищується. Вона починає займати важливе місце в управлінській 
культурі взагалі. За  словником,  „організація” – це 1. Дія за значенням. 2. Об’єднання 
людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій і 
т.ін.; товариство, партія, клуб. 3. Особливості будови чого–небудь, структура.  
4. Фізичні й психічні особливості окремої особи [2, c.130]. 

Щодо термінів „організовувати”, „організувати” – то це 1. Створювати, 
засновувати що–небудь, залучаючи до цього інших, спираючись на них. 2. Здійснювати 
певні заходи громадського значення, розробляючи їх підготовку; проведення.  
3. Згуртовувати, об’єднувати кого–небудь з певною метою; Зосереджувати, 
мобілізувати, спрямовувати когось на що–небудь. 4. Чітко налагоджувати, належно 
впорядковувати що–небудь [2, c.130]. 

А „організація управління” – це створення, організація системи управління або 
внесення прогресивних змін у побудову та порядок функціонування раніше 
організованої чинної системи управління [2, c.227].  

Відтак, розглянемо методичний аспект організації й керівництва педагогів у 
дошкільному навчальному закладі.  

В умовах демократизації суспільства підвищуються соціальні вимоги до 
системи підвищення кваліфікації педагогів, зокрема до діяльності методистів, що 
безпосередньо керують і несуть відповідальність за якість розвитку творчого 
потенціалу вчителів. 

Методичний працівник – багатофункціональний спеціаліст (уособлює в своїй 
діяльності керівника, вчителя, дослідника), ефективність виконання функціональних 
обов’язків яким залежить від рівня його професійної компетентності. Відсутність 
спеціальної підготовки методистів до виконання посадових обов’язків потребує 
наукового підходу до управління процесом становлення методиста як важливого 
фактора вдосконалення його професійної компетентності. 

Ефективна реалізація функціональних обов’язків вимагає від методиста не 
тільки оволодіння досягненнями з фаху, а й знаннями психолого–педагогічної науки, 
теорії наукового управління, соціальними потребами суспільства, прогресивним 
досвідом, умінням на діагностичній основі визначати рівень професійної 
компетентності певної категорії кадрів, їхніх інтересів та з урахуванням цього 
здійснювати навчальний процес на запланованих заходах. Некомпетентний методист 
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спроможний бути лише організатором, слухняно виконувати будь–яку роботу без 
самоаналізу діяльності, без прогнозування кінцевих результатів. 

Вихователь–методист, організовуючи і спрямовуючи діяльність психолого–
педагогічної і методичної служби безпосередньо підкоряється завідувачу 
дошкільного закладу, завідувачу і методисту РОНО, інспектору з дошкільного 
виховання. Основними завданнями вихователя–методиста є: 

- забезпечення рівня навчально–виховної роботи в дошкільному закладі, що 
базується на концепції базового компонента дошкільного навчання і відповідає 
Статуту дошкільного закладу, Програмі виховання і навчання дітей, сучасним 
досягненням у психолого–педагогічній науці і передовій педагогічній практиці; 

- формування, разом із завідувачем, стабільного педагогічного колективу, 
здатного досягти високих кінцевих результатів, виховання педагогів на кращих 
професійних традиціях, які сприяють удосконаленню їхньої педагогічної 
майстерності і підвищенню ефективності праці. [1, c.116]. 

Відповідаючи за якість кінцевих результатів навчальної і виховної діяльності, 
вихователь–методист керує професійною діяльністю всіх педагогічних кадрів 
дошкільного закладу: вихователями, психологами, музичними керівниками, 
логопедами, дефектологами і ін.. 

Методична робота в дошкільному закладі – комплексний і творчий процес, в 
якому здійснюється практичне навчання вихователів методам і прийомам, зокрема з 
розвитку українського мовлення дітей. В сучасних умовах у кожному дошкільному 
закладі повинен працювати науково–методичний центр, метою якого є підвищення 
ідейного, науково–теоретичного рівня і методичної кваліфікації вихователів. 

Методичний кабінет у дошкільному закладі є також центром узагальнення і 
розповсюдження передового педагогічного досвіду. Методична робота в дошкільних 
закладах створює атмосферу творчості і психологічну перебудову відносин у 
педагогічних колективах.  

На думку вчених (Т.Колодяжна, К.Бєлая), у дошкільному закладі освіти 
завідувач і заступник завідувача з виховної–освітньої роботи повинен створити 
умови, які б давали вихователю можливість виявляти творчість, новаторство, 
реалізовувати себе як особистість і як педагога. Методична робота здебільшого 
спрямовується на вивчення досвіду, стилю і методики роботи вихователя, на 
методичну допомогу вихователями дошкільних закладів або досвідченими 
методистами. Основна мета, яка переслідується при цьому, є забезпечення 
неперервної освіти вихователя, його творчого зросту. 

В умовах сьогодення, методична робота має аналітичний характер, а результати 
її – отримують діагностувальний напрям. Одержана шляхом аналізу і діагностики 
інформація використовується не тільки для підвищення якості педагогічного 
процесу, але і для підвищення кваліфікації вихователів дошкільних закладів. 

Методична робота посідає особливе місце в системі управління дошкільним 
закладом, оскільки передусім сприяє активізації особистості педагога, розвитку його 
творчої діяльності, і є важливою частиною в цілісній загальнодержавній системі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Усі її форми спрямовані на підвищення 
кваліфікації і майстерності вихователя. Постійний зв’язок змісту методичної роботи з 
ходом і результатами роботи педагогів забезпечує неперервний процес 
удосконалення професійної майстерності кожного вихователя. 

На сучасному етапі вимоги до особистих і професійних якостей вихователів 
постійно зростають, що призводить до необхідності вдосконалювати і змінювати 
критерії оцінки діяльності вихователя. Діяльність вихователя характеризують такі 
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професійно вагомі якості: соціально–психологічна культура; високий рівень 
загальнолюдської культури, який забезпечує творчість, новаторство в педагогічній 
діяльності; педагогічна культура; соціальні знання, які дозволяють вихователю 
створити свій, тільки йому властивий стиль виховання [1, c.22]. 

Як зазначають учені (К.Ю.Бєлая, А.І.Васильєва, Л.А.Бахтуріна), кінцевий 
результат будь–якого методичного заходу буде ефективним, якщо під час підготовки 
і проведення використовувалися різні методи включення кожного педагога в активну 
роботу. І добір методів до кожного конкретного методичного заходу визначається 
метою і завданнями, особливостями змісту, контингентом педагогів, конкретним 
станом навчально–виховного процесу в означеному закладі з  певної проблеми. 

Завідувач повинен потурбуватися, щоб кабінет став дійсно методичним 
центром для педагогічного колективу, який облаштовують необхідними матеріалами 
і посібниками з усіх розділів навчально–виховної роботи з дітьми, зокрема з розвитку 
українського мовлення дітей. До основних матеріалів, які повинні бути в кабінеті 
обов’язково, як уважає К.Бєлая, належать: література з теми методики навчання і 
виховання різним видам діяльності і т.ін.;програма навчання і виховання дітей; 
інструктивно–методичні матеріали міського, обласного, районного методичних 
кабінетів; педагогічна, методична і дитяча художня література; матеріали, які 
узагальнюють світовий досвід; рекомендації з художнього оформлення зали, 
групових кімнат, майданчиків, з виготовлення костюмів і атрибутів для ігор–
драматизацій; наочні посібники з усіх видів діяльності, які використовуються для 
навчання дітей; найкращі дитячі роботи; технічні засоби навчання; матеріали для 
роботи з батьками; протоколи педагогічних рад, обговорення колективних 
відвідувань занять досвідчених вихователів. 

Методичну літературу слід систематизувати за методиками, виокремити 
літературу з педагогіки і психології дітей раннього віку й сімейного виховання. 
Дитяча художня література розподіляється за алфавітним порядком. За словами 
К.Ю.Бєлої, для вихователів повинні бути оформлені читальні квитки, як у бібліотеці. 
Всі посібники методичного кабінету необхідно враховувати у спеціальному журналі. 

Результатом методичної роботи в ДЗО є встановлення індивідуальної, 
авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності, коли кожен педагог 
володіє вмінням здійснювати проблемний аналіз (бачити не тільки свої досягнення, 
але і недоліки у своїй роботі) і на основі його даних моделювати, планувати свою 
діяльність, отримувати очікувані результати. Методична робота повинна бути 
максимально гнучкою, сприяти розвитку творчості, ініціативи, підвищувати якість 
освітнього процесу. Цьому сприяє пошук нового змісту, форм і методів роботи з 
педагогічним колективом і їх занурення в педагогічний процес. 

Зміст методичної роботи, на думку Т.П.Колодяжної, найкраще розробляти у 
вигляді блоків–напрямів: 

1. Загальнокультурна підготовка вихователів. 
2. Дидактична підготовка. У межах дошкільного освітнього закладу 

вихователь повинен знати, як мінімум, 7–8 важливих педагогічних концепцій: 
суггестопедична концепція засвоєння (В.Н.Мясіщєв, Д.Н.Узнадзе, Г.К.Лозанов), 
заснована на емоціональному переконанні у стані впевненості щодо здійснення 
завдань навчання, які призводять до максимального запам’ятовування; концепції 
розвиваючого навчання (Л.В.Занков, В.В.Давидов); концепції особистісно–
орієнтованого навчання (І.Д.Бех, Є.В.Бондаревська, С.В.Кульневич, В.Т.Фоменко). 

3) Соціально–психологічна і фізична підготовка; 4)Етична і правова 
підготовка; 5)Виховна підготовка; 6)Управлінська підготовка; 7)Технологічна і 
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технічна підготовка. 
У практиці роботи дошкільних закладів склалися різноманітні форми 

методичної роботи з кадрами: педагогічна рада, колективний перегляд роботи 
педагогів, взаємовідвідування, консультації, семінари–практикуми, огляд новинок 
методичної літератури та інші форми підвищення кваліфікації, батьківський комітет.  

Методична робота, як зазначає К.Ю.Бєлая, повинна носити випереджальний 
характер і відповідати за розвиток і вдосконалення всієї роботи з дітьми  відповідно 
до нових досягнень у педагогічній і психологічній науці. Щоб оцінити систему 
методичної роботи в дошкільному закладі, необхідно визначити критерії оцінки. Їх 
кількість може бути різною і залежить від конкретного дошкільного закладу. 
Натомість, за словами К.Ю.Бєлої, найбільш загальні треба враховувати завжди . 

Перший критерій результативності методичної роботи можна вважати 
досягнутим, якщо результати розвитку дітей зростають, досягаючи оптимального 
рівня для кожної дитини або наближаючись до нього, у відведений час, без 
перевантаження дітей. 

Другий критерій раціональної витрати часу, економічності методичної роботи 
досягається там, де зріст майстерності вихователів проходить при розумних витратах 
часу і зусиль на методичну роботу і саморозвиток. 

Третій критерій стимулювальної ролі методичної роботи полягає в тому, що в 
колективі спостерігається покращення психологічного мікроклімату, зріст творчої 
активності педагогів та їхня задоволеність результатами своєї праці. 

Отже, дотримуючись цих критеріїв можна досягти успіхів у методичній роботі 
щодо навчання і виховання дітей дошкільного віку, зокрема їхнього розвитку 
українського мовлення. 

На констатувальному етапі експерименту визначалися рівні сформованості 
організаційно–педагогічної компетентності методистів і вихователів 
етнонаціональних дошкільних навчальних закладів з навчання дітей української 
мови. Організаційно–педагогічна компетентність охоплює такі види компетенцій: 
лінгвістична, соціокультурна, когнітивно–конструктивна (знання теоретичних і 
методичних засад щодо навчання дітей другої мови, вміння прогнозувати і планувати 
роботу з навчання дошкільників української мови), оцінно–регулятивна (самооцінка 
готовності до означеного виду діяльності, визначення шляхів професійного 
самовдосконалення). Відповідно до цього було визначено компоненти (змістовий, 
емоційно–поведінковий, конструктивно–творчий), їх критерії і показники, за якими 
добиралися діагносту вальні завдання.  

За результатами констатувального етапу виявилося, що високий рівень 
сформованості організаційно–педагогічної компетентності був характерний для 5% 
досліджуваних ЕГ, у контрольній групі цей рівень був відсутній. Достатній рівень 
засвідчили 20% фахівців ЕГ і 22% КГ. На середньому рівні сформованості 
організаційно–педагогічної компетентності знаходилася переважна кількість 
спеціалістів (58% як в експериментальній, так і в контрольній групах). Низький 
рівень було виявлено в 17% ЕГ І 20% КГ. 

Така ситуація зумовила нас до визначення й реалізації організаційно–
педагогічних умов навчання української мови дітей в етнонаціональних дошкільних 
закладах. 

Резюме 
В статье освещается методический аспект организации работы заведующего и 

педагогического коллектива в дошкольном учреждении; определены понятия 
«организация», «управление». 
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Summary 
In the article the methodical aspect of organization of work of managing and 

pedagogical collective in preschool establishment is considered; the concepts 
«organization», «management» are determined. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ В МЕНЕДЖМЕНТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Статтю присвячено огляду підходів до розв'язання проблеми управління 

якістю освітньо–виховної роботи в дитячих освітніх закладах. 
Одним з ключових аспектів по забезпеченню якістю дошкільної освіти, на 

думку автора, повинна стати педагогічна команда, яка є більш відкрита і гнучка, 
ніж робоча група колег, і більш здатна до того, щоб передбачати зміни та 
реагувати на них. 

Ключові слова: якість дошкільної освіти, управління дошкільним освітнім 
закладом, педагогічна команда. 

Постановка проблеми. Однією з сучасних тенденцій розвитку цивілізації є 
розвиток прогресу (технічного, інформаційного і т.д.), який веде людство вперед, 
тому зараз домінує поняття «якості» (як краще зробити? Що для цього потрібно?). 
Орієнтація на якість пронизує всі сфери життєдіяльності, в тому числі і в освітню. 

Для України проблема якості дошкільної освіти набуває особливого 
економічного змісту, що знаходить своє відображення у змінах не лише нормативно–
правового характеру та організаційно–структурного, а й безпосередньо в 
педагогічному плані. 

Основними індикаторами визначення якості сучасної дошкільної освіти є 
задоволення потреби родини і дитини в послугах дошкільної освітньої установи, 
благополуччя дитини в дитячому садку, збереження і необхідна корекція його 
здоров'я, вибір установою освітньої програми і її науково–методичне забезпечення. 

Якість дошкільної освіти зумовлює значною мірою якість освіти на наступних 
ланках. Тому пошук шляхів поліпшення управління якістю освітніх послуг в дитячих 
освітніх закладах є соціально–значущою проблемою. 

Мета статті – огляд підходів до розв’язання проблеми управління якістю. 
Виклад основного матеріалу. Управління якістю освітньо–виховної роботи в 

дитячих освітніх закладах в сучасних умовах вимагає нестандартних рішень, які 
повною мірою могли б врахувати особливості освітньо–виховного оточення, запити і 
потреби батьків та інших соціальних інститутів. 

Аналіз наукової літератури доводить, що ця проблема є достатньо дослідженою 
в менеджменті шкільної освіти. (В.Маслов, І.Дмитренко, Є.Березняк, Е.Хриков, 
М.Поташкін). 



Наступність у діяльності дошкільного навчального 
закдаду і початкової ланки загальноосвітньої школи 

 

282

В системі дошкільної освіти вона також останнім часом привертає все частіше 
увагу дослідників (Т.І.Оверчук, С.А.Езопова, Л.В.Поздняк, Н.Н.Лященко, Фесюкова), 
якими визначаються основні фактори та умови управління дошкільним освітнім 
закладом, від яких в першу чергу залежить якість. Ми представимо їх у вигляді схеми: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цікавий підхід до проблеми якості дошкільної освіти пропонує Л.Л.Іванова [4], 

на її погляд якість – це інтегроване поняття, яке включає такі компоненти, як умови 
освітньо–виховного процесу, організацію і зміст освітнього процесу, 
результативність та його оцінку, ціну досягнення результативності. 

Підкреслимо важливість останньої характеристики, так як в дошкільно–
освітньому закладі дуже часто бувають перевантаження дітей, і тому необхідно при 
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оцінці якості освітніх послуг аналізувати негативні наслідки освіти, якою ціною перш 
за все для дітей і для вихователя досягаються такі результати. 

Л.І.Фалюшина [11] для поліпшення якості роботи в дитячому освітньому 
закладі вказує на такий аспект, як реорганізація робочого часу співробітників та 
удосконалення методичної роботи з кадрами. 

На жаль визначені нею аспекти, які забезпечують якість освітніх послуг, не 
сприяють комплексному та системному дослідженню цієї проблеми, без чого не є 
можливим її вирішення. 

Зупинимось на сутності поняття «якість». Це поняття зустрічається у всіх 
сферах людської діяльності. За філософським словником [10] «якість» – це категорія, 
яка відображає істотну визначеність речей та явища реального світу. Це ж поняття 
можемо знайти в словнику з соціології, де воно визначається як «якість 
вимірювання» – сукупність властивостей предмета, засобу, інструмента та результату 
вимірювання, виокремлених для їх методологічної оцінки та достовірності фактів, 
положень, висновків [5; 111]. 

Енциклопедичний словник Габлера [3; 78] так характеризує це поняття: якість, 
набір характеристик продукції (матеріальної чи побутової послуги), які визначають 
придатність до використовування. 

Можемо визначити, що в основі якості лежить певний еталон норми, якими 
характеризується це поняття. 

Фундаментом якості освіти є освітній стандарт, який розглядається як 
унормований результат освітньої діяльності – еталонний рівень освіти, необхідний 
для даного суспільства в певний історичний відрізок часу, освітній ценз, рівень, який 
повинен бути досягнений особистістю для отримання певних документів про освіту. 

Це свідчить про те, що метою і результатом роботи дитячого освітнього закладу 
є створення умов для виконання освітніх послуг. Неможна переоцінювати і роль 
державного освітнього стандарту в підвищенні якості освіти на всіх її ланках. 
Називаючи його освітнім, помилково порівнюють поняття «навчання» та «освіта». 
Але те, що пропонується як стандарт є показником якості навчання. 

Якість освіти визначається на тільки рівнем навченості, але і якостями 
особистісного, духовного розвитку підростаючого покоління. М.М.Поташкін вважає, 
що освітні стандарти повинні бути не сталими,  а гнучкими, грати роль орієнтирів у 
роботі педагогів. У протилежному випадку вони гальмуватимуть розвиток усієї 
освітньої галузі. 

Термін «якість дошкільної освіти» можна проаналізувати, виходячи з трьох 
різних аспектів. 

В загальнодержавному аспекті якість дошкільної освіти можна визначити 
мірою її адекватності соціально–економічним умовам суспільства, де якість 
дошкільної освіти стикається з такими категоріями як рівень життя, економічний 
потенціал держави. 

Як зауважив В.Огнев’юк передусім дошкільна освіта потребує нових економічних 
підходів. Необхідно удосконалення економіки дошкільної освіти в частині 
перерозподілу коштів на користь забезпечення розвитку кожної дитини. У цілому 
витрати на дошкільну освіту становлять близько 10% загальних видатків на освіту, що 
забезпечує лише її функціонування, але аж ніяк не розвиток. Недовкладення коштів у 
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здорове у фізичному та інтелектуальному вимірах дитинство обертається в майбутньому 
великими витратами на корекційну освіту [7; 4]. 

В соціальному розумінні вона визначається відповідно освітніх послуг 
реальному запиту батьків так як зміни у суспільному житті України призвели до змін 
у соціальному устрої країни. Одна з таких змін – різке розшарування суспільства. 
Ознаки, за яким можна характеризувати різні верстви – страти, які можуть бути 
різними, але ґрунтуються вони на економічній нерівності. Усі ці зміни стосуються й 
кожної конкретної родини,  в якій є діти, в зв’язку з чим виникло чимало проблем, 
повз яких не можуть пройти педагоги. То ж готувати нову парость до життя в нових 
умовах – їхній найперший обов’язок [1; 3]. 

Якість дошкільної освіти в педагогічному аспекті може визначати як реалізація 
принципу варіативності в освіті, перехід до особистісно–орієнтованої взаємодії 
педагога з дітьми, що дає змогу вважати дитину основною цінністю прогресуючого 
суспільства, а турботу про неї – показником рівня розвитку його свідомості. Звідси й 
принцип, який є стрижнем освітнього процесу в школі життя:  розвивати й 
виховувати в дитині життя за допомогою самого життя. 

У загальному розумінні якість дошкільної освіти визначається наданням сім'ї 
можливості вибору для дитини індивідуального освітнього «шляху» на основі 
різного змісту, форм і методів роботи з дітьми; забезпечення соціального захисту 
дитини від некомпетентного педагогічного втручання; досягненням кожною 
дитиною, яка систематично відвідує дитячий садок, к кінцю дошкільного дитинства 
мінімально необхідного рівня підготовки для успішного навчання в школі, що 
забезпечує реалізацію ідеї  неперервної освіти особистості. 

Уточнення змісту поняття дає змогу сконцентрувати основні вектори 
визначення якості: 

- якість результатів освітнього процесу, яка визначається через рівень стану 
здоров'я дітей та їх досягнень в освітньо–виховному процесі; 

- якість умов реалізації освітнього процесу (доцільний вибір освітніх програм, 
їх науково–методичне забезпечення, матеріально–технічне оснащення освітнього 
процесу; 

- якість управління педагогічним колективом, який повинен виступати 
педагогічною командою і бути гарантом якісного управління освітою в дошкільному 
закладі. 

Вивчення практики управління якості освітніх послуг в дитячому освітньому 
закладі свідчить про те, що в інноваційному просторі йде пошук шляхів формування 
ефективної системи управління якістю. Однак, по–перше, це процес йде частіше 
всього методом спроб та помилок, по–друге, утворення систем управління якістю 
часто призводить до удосконалення самої системи контролю за якістю освітньо–
виховного процесу. Між тим, контроль – лише один з етапів, одна з функцій 
управління якістю, реалізація якої лише частково вирішує проблему управління 
якістю освіти. 

На наш погляд одним з ключових аспектів по забезпеченню якості дошкільної 
освіти повинна стати педагогічна команда, яка є більш відкрита і гнучка, ніж робоча 
група колег, а тому більш здатна до того, щоб передбачати зміни та реагувати на них, 
розв’язувати проблеми і вирішувати поставленні завдання відповідно до умов, що 
змінюються. 
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Перевага командної взаємодії – взаємозамінність членів групи, можливість 
брати участь у вирішенні широкого кола питань про підтримці зацікавлених колег. 
Тому сьогодні розвиток команд є одним із важливих підходів до управління якістю 
освітніх послуг. 

Резюме 
Содержание статьи посвящено обзору подходов к разрешению проблем 

управления качеством учебно–воспитательной работы в детских дошкольных 
учреждениях.  

Ключевым аспектом по обеспечению качества, по мнению автора, должна стать 
педагогическая команда, которая более открытая и гибкая, чем рабочая группа 
коллег. 

Summary 
The content of the article is dedicated to the research of the ways of decision of the 

problems of quality management of educational process in children pre–school 
establishments.  

The key aspect to provide the quality of pre–school establishment, on the author's 
opinion, should become a pedagogical team, that is more open and flexible, than a work–
group of colleges. 
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В.М.Проскунін 
ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТИВНОЇ 

МОДЕЛІ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ  
У статті обґрунтовано науково-практичні основи розробки проективної 

моделі організації освітнього округу, та її складової - функціональної моделі 
дошкільного навчального закладу, механізми управління їх функціонуванням, критерії 
оцінки якості та перспективи інтеграції в освітнє середовище, простір. Визначено 
завдання функціональної моделі ДНЗ, її місце в структурі проективної моделі 
освітнього округу реґіонального типу, як відкритої соціально-педагогічної системи, 
розроблена низка взаємодіючих соціально-освітніх інфраструктур зі своїми 
механізмами соціалізуючого впливу. 

Ключові слова: освітній округ реґіонального типу, системно-аналітичний 
підхід, проективна модель, функціональна модель, суб’єкт освітнього округу, 
механізми взаємодії суб’єктів освітнього округу, структурно-функціональні зв’язки.  

Постановка проблеми. Проблема проектування в освітньому середовищі 
сьогодні привертає все більшу увагу педагогів, психологів, творчо орієнтованих 
практиків [3, 7, 10, 13]. У сучасних умовах процес проектування постає основним 
механізмом розвитку інноваційної практики, отже, має розглядатися як особливий і 
своєрідний вид творчої діяльності, пов’язаний із науковим дослідженням, 
моделюванням, прогнозуванням, плануванням, програмуванням, соціальним 
управлінням [1, 5, 8, 9, 14]. 

Концептуальні підходи, що виникають як наслідок особливості створюючого 
педагогічного об’єкту, є, на думку В.Докучаєвої, більш оптимальною формою 
наукової рефлексії для даного випадку педагогічного проектування [8], саме вона є 
зв’язуючою ланкою між низкою локальних досліджень у вивченні проблеми 
організації та управління освітніми округами на реґіональному рівні. 

Мета статті полягає у тому, щоб науково обґрунтувати структуру 
функціональної моделі дошкільного навчального закладу в структурі проективної 
моделі освітнього округу реґіонального типу (мережі освітніх округів). 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами. Тема 
дослідження входить до складу державної програми „Розвиток єдиного освітнього 
простору у навчальних закладах України” (0101U1948) та плану наукової роботи 
Слов’янського державного педагогічного університету.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Органічним структурно-
функціональним компонентом проективної моделі освітнього округу реґіонального типу 
є функціональна модель дошкільного навчального закладу, яка спрямована на 
забезпечення реалізації права дитини на здобуття якісної дошкільної освіти, фізичного, 
розумового, духовного розвитку, соціальної, психологічної адаптації до умов життя та 
готовності і мотивованості продовжувати освітню діяльність. Дана функціональна 
модель обумовлює єдність, наступність, інтеграцію та кумуляцію соціальних і 
психолого-педагогічних впливів на дитину. Доведено, що при функціонуванні відкритої 
педагогічної системи освітніх округів (утворюються механізми адаптації, інтеграції, 
взаємодії, наступності, координації, взаємозбагачення, зворотній інформаційний зв’язок, 
коригування), реалізуються оптимальні соціально-педагогічні умови реалізації 
компетентнісно-орієнтованого підходу до формування особистості дитини, що 
знаходиться в освітньому середовищі освітнього округу. Високий рівень кореляції 
сформованості життєво-актуальних компетентностей дітей дошкільного віку з змістом 
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дидактичних і мотиваційних комплексів, формами організації навчально-виховної 
роботи обумовлено системою взаємодіючих соціально-освітніх інфраструктур 
соціалізуючого впливу, яка була реалізована на основі функціональної моделї 
дошкільного навчально-виховного закладу. 

Структури спеціальних принципів проектування та експериментального 
впровадження в педагогічну практику проективної моделі організації та управління 
освітнім округом на реґіональному рівні як відкритої педагогічної системи свідчить 
про те, що означена модель повинна включати функціональну модель дошкільного 
навчально-виховного закладу. 

У процесі проектування функціональної моделі дошкільного навчально-
виховного закладу ми використали в якості системоутворюючого фактору мету її 
функціонування в цілісній моделі інноваційної педагогічної системи - освітній округ 
реґіонального типу. Мета даної моделі в освітньому середовищі округу була 
структурована і спрямована на забезпечення реалізації права дитини на здобуття 
якісної та індивідуалізованої дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний 
розвиток, соціальну, психологічну адаптацію та готовність ефективно продовжувати 
освітню діяльність (Див. рис. 1). 

Відповідно до структури системоутворюючого фактору нами були визначені 
наступні завдання функціональної моделі закладу дошкільної освіти в освітньому 
середовищі інноваційної соціально-педагогічної системи: 

1. збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 
дитини; 

2. рання соціалізація особистості дитини засобами інноваційних психолого-
педагогічних технологій, програм, методик навчально-виховної практики; 

3. формування оптимістично спрямованої особистості дитини, розвиток її 
творчих здібностей, набуття нею конструктивного соціального досвіду; 

4. виконання вимог базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення 
соціальної адаптації до умов оточуючого середовища та готовності ефективно 
продовжувати освіту в загальноосвітніх школах округу; 

5. виховувати у дітей шанобливе ставлення до родини, держави, області та 
реґіону, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і 
народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;  

6. здійснювати дієвий соціально-педагогічний патронат сім’ї.  
Враховуючи мету та зміст завдань функціональної моделі закладу дошкільної 

освіти, ми обґрунтували низку її соціально-педагогічних функцій, реалізація яких 
забезпечує ефективну її інтеграцію (взаємодію) до освітнього середовища, що 
визначається проективною моделлю освітнього округу реґіонального типу (Див. рис. 2). 
Означені функції, є конструктивним компонентом педагогічних систем відкритого типу, 
розвиток яких забезпечує отримання нових якісних параметрів її функціонування в 
освітньому середовищі. Таким чином, в функціональну систему дошкільного навчально-
виховного закладу (Див. рис. 1) були структуровані такі соціально-педагогічні його 
функції: 1) забезпечення реалізації прав дитини на здобуття якісної дошкільної освіти, її 
фізичний, розумовий, предметно-практичний і духовний розвиток, соціально-
психологічну адаптацію та готовність продовжувати освіту; 2) задоволення потреб 
громадян реґіону в здобутті дошкільної освіти; 3) забезпечення відповідності рівня 
дошкільної освіти вимогам базового компоненту дошкільної освіти; 4) створення 
безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей, 
режиму роботи, для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання; 5) формування в дітей гігієнічних 
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навичок та основи здорового способу життя, норми безпечного навчально-виховного 
процесу та поведінки; 6) сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, 
психолого-емоційному і фізичному розвитку дітей; 7) здійснення соціально-
педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю є осередком ефективного поширення серед 
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань відносно дітей дошкільного віку; 
8) забезпечення ранньої соціалізаціі дитини в умовах колективу, групових форм 
навчання, виховання та трудової діяльності; 

Названі соціально-педагогічні функції моделі дошкільного навчально-
виховного закладу свідчать про те, що вона як і проективна модель освітнього округу 
реґіонального типу, є відкритою педагогічною системою, цінність якої полягає в 
тому, щоб усі її компоненти (інфраструктури) працювали не лише за віковими 
групами, а й за загальними потребами майбутнього освітнього середовища, соціуму 
(освітній округ реґіонального типу). Таким чином, структурована функціональна 
модель дошкільного навчально-виховного закладу дає підстави стверджувати, що 
при функціонуванні відкритої соціально-педагогічної системи утворюються 
механізми взаємодії, єдності, наступності й інтеграції навчально-виховних впливів на 
дитину, така структурованість базових компонентів означеної моделі забезпечує 
оптимальні умови для реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу до 
навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку. 

Урахування вікових закономірностей психолого-фізичного розвитку, 
особливостей соціалізації дітей дошкільного віку дозволило нам визначити  низку 
життєвих компетентностей, які повинні формуватися під впливом освітнього 
середовища закладу та освітнього середовища у межах проективної моделі 
освітнього округу реґіонального типу (Рис. 2). Система ключових компетентностей 
для дітей дошкільного віку в структурі означеної функціональної моделі мала таку 
характеристику: 1) пізнавальна компетентність - навчально-виховні досягнення; 
розвиток сприймання; уваги; уявлень та уяви; пам'яті; мовлення; мислення; почуттів; 
уміння навчатися та використовувати знання в умовах спілкування з однолітками, 
педагогами, батьками; 2) особистісна компетентність - розвиток індивідуальних 
нахилів і здібностей до окремих видів навчальної та трудової діяльності; 
мотивованість до предметно-практичної діяльності; гендерний світогляд; динамічні 
знання і навички; 3) самоосвітня компетентність - здатність до самостійної 
навчальної й трудової діяльності; прагнення до організації та реалізації ігрової 
діяльності, мотивованість до екскурсій на виробництво; мотивованість відвідування 
зоопарку, музичних та драматичних вистав, картинних галерей, спортивних змагань; 
4) соціальна компетентність - комунікативні навички, здатність до спілкування, 
роботи в групі; в команді; культура міжособистих відносин, відносин із батьками; 
саморегуляція та самоконтроль; 5) компетентне ставлення до власного здоров'я - 
знання та навички особистої та суспільної гігієни; навички загартування тіла; знання 
і навички здорового способу життя; знання й уміння займатися фізичними вправами, 
руховими іграми; спортом, культура харчування. Викладені компетентності дітей 
дошкільного віку тісно пов’язані й корегують, у структурі функціональної моделі 
закладу дошкільної освіти, з формами організації навчально-виховного процесу та 
ефективністью дидактичних комплексів. Високий рівень кореляції компетентностей 
дітей дошкільного віку з змістом дидактичних комплексів і формами організації 
навчально-виховного процесу обумовлено системно структурою мети і завдань 
проективної та функціональних моделей ООРТ, до змісту яких входять означені 
компетентності. 

Орієнтація на формування в дітей дошкільного віку знань, навичок, умінь, 
засобів життєвої діяльності та подальше узагальнення сформованого досвіду їх 
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діяльності й поведінки в освітньому середовищі дошкільного навчально-виховного 
закладу та освітньому середовищі проективної моделі освітнього округу 
реґіонального типу дозволила нам визначити ефективні форми організації навчально-
виховного процесу: 1) структура дошкільної освіти знаходиться в межах 
відповідності до базового компоненту освіти, який є державним стандартом, що 
містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та 
вихованості дитини дошкільного віку, а також педагогічні форми й умови, за яких 
вони можуть бути реально досягнені; 2) навчально-виховний процес, що 
здійснюється за державною базовою програмою, спрямований на формування в дітей 
дошкільного віку соціальної адаптації, життєвої компетентності, свідомого ставлення 
їх до соціалізуючого довкілля; 3) здобуття дошкільної освіти дітьми, що потребують 
корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації 
здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі 
Державної програми (базової); 4) додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим 
компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, 
які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 
юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та 
дошкільним навчально-виховним заклдом у межах гранично допустимих 
навантажень для дитини (фізичних і розумових). 

У структурі проективної моделі організації освітнього округу реґіонального 
типу дошкільні навчально-виховні заклади покликані забезпечити досягнення таких 
освітньо-виховних результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й 
сучасним вимогам суспільства. Досягнення цієї мети в структурі функціональної 
моделі забезпечувалося наступною структуризацією системи психолого-
педагогічного впливу: 1) дидактичні комплекси включали: сучасні ефективні методи 
компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу; інноваційні 
методи розумового та психолого-емоційного розвитку; методи формування 
креативного мислення; 2) методи формування конвергентної діяльності; методи 
розвитку ситуативно-варіативної діяльності, методи формування предметно-
практичної діяльності; інтерактивні методи навчання; дидактично спрямовані рухові 
ігри; методи фізкультурно-оздоровчої роботи; методи формування здорового способу 
життя та культури здоров'я; методи толерантної педагогіки; 3) мотиваційний 
комплекс складався: з методів та засобів діагностики нахилів і здібностей дітей 
дошкільного віку; формування свідомого ставлення до навчально-виховної 
діяльності; методів атрибутування досягнутих результатів навчально-виховного 
процесу; методів формування соціальних мотивів; методи корегування мотивів в 
залежності від умов освітнього середовища закладу дошкільної освіти та освітнього 
середовища в межах проективної моделі ООРТ.  

З метою реалізації навчально-виховних і мотиваційних потреб дітей в структурі 
функціональної моделі закладу дошкільної освіти як відкритої соціально-
педагогічної системи нами була розроблена низка взаємодіючих  соціально-освітніх 
інфраструктур зі своїми механізмами соціалізуючого  впливу. В структурі відкритої 
педагогічної системи якою є освітній округ реґіонального типу, функціонують 
наступні соціально-педагогічні механізми: 

1) координація - забезпечує узгодження навчально-виховних програм, 
педагогічних та психологічних технологій, методик ефективної реалізації 
наступності дошкільної освіти у вирішенні проблеми адаптації дошкільників старшої 
вікової групи до умов загальноосвітньої школи; 

2) співробітництво - поєднує зусилля, методи і засоби управління діяльністю 
всіх суб'єктів освітнього округу реґіонального типу з метою створення оптимальних 
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умов функціонування системи його закладів дошкільної освіти; 
3) взаємозбагачення - дає змогу на основі наступності ефективно вирішувати 

питання розвитку та подальшого удосконалення освітньо-виховних концепцій, 
програм, технологій, педагогічних методик, авторских технологій, педагогічного 
досвіду на основі яких здійснюється подальше удосконалення функціонування 
системи дошкільних навчально-виховних закладів як відкритої соціально-
педагогічної системі; 

4) коригування - забезпечує на основі інформації, щодо якості освіти 
(педагогічний моніторинг), виправлення системних, методичних та технологічних 
помилок, прорахунків, відхилень в оптимальному функціонуванні моделі 
дошкільного освітнього закладу в цілісній структурі проективної моделі ООРТ; 

5) педагогічний моніторинг якості дошкільної освіти - дає змогу визначати 
оптимальні форми, методи і засоби трансформації, модернізації та подальшого 
удосконалення системи дошкільної освіти в інноваційній соціально-педагогічній 
системі ООРТ; 

6) зворотній зв'язок - дає змогу моделювати на інформаційному рівні результат 
діяльності функціональної моделі закладу дошкільної освіти, в структурі проективної 
моделі ООРТ. Зворотній інформаційний зв'язок є базовим компонентом ефективного 
управління суб'єктами ООРТ. 

Таким чином, проективна модель освітнього округу реґіонального типу 
визначається як педагогічна система елементів, що відтворює певні сторони, зв'язки, 
функції, механізми, наслідки освітніх систем, що підлягають дослідженню та 
впровадженню в освітнє середовище, тому вона є науково-практичною основою 
визначення соціальних, економічних, науково-педагогічних умов функціонування 
освітнього округу як інноваційної відкритої педагогічної системи. У розробленій 
моделі ООРТ були враховані основні положення теорії систем, концептуальні 
підходи щодо проектування функціональних моделей суб'єктів освітнього округу 
реґіонального типу.  

Розробка проективної моделі ООРТ та функціональної моделі дошкільного 
навчального закладу здійснювалося на основі спеціально розроблених принципів 
моделювання та впровадження в освітній простір інноваційної педагогічної системи 
відкритого типу. Такий підхід забезпечив можливість точного визначення суб'єктів 
ООРТ, механізмів їх взаємодії, системи управління, реалізації цілей функціонування 
кожного суб'єкта ООРТ та їх мережі в освітньому середовищі. 

Проективна модель освітнього округу реґіонального типу та її складова 
функціональна модель дошкільного навчального закладу були розроблені з метою 
трансформації, модернізації та реформування системи освіти на реґіональному рівні. 
В означених моделях був реалізований новітній підхід, що згрупував економічні, 
соціальні, освітні, наукові, інформаційні, комунікаційні та демографічні чинники в 
структурі мікроосвітнього, мезоосвітнього та макросовітнього середовища, що 
забезпечило можливість розробити інноваційну відкриту педагогічну технологію 
удосконалення освітнього середовища та простору-саме створення керованої 
динамічної педагогічної системи ООРТ, з урахуванням об'єктивно зумовлених 
факторів (мета організації ООРТ, технологія проектування, форми впровадження в 
освітнє середовище, наслідки впровадження) її оптимального функціонування сприяє 
розв'язанню стратегічно актуальних завдань модернізації та реформування освіти на 
реґіональному рівні. 

У контексті нашого дослідження ми спиралися на наукові погляди фахівців [6, 
7, 11, 12, 17], які довели, що інноваційна педагогічна система є сукупністю 
функціональних моделей тих інститутів освіти, що входять до її складу, або її 
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утворюють з метою трансформації, модернізації та реформування навчально-
виховного процесу в різних ланках освіти. 

З урахуванням мети організації освітніх округів реґіонального типу, структури 
спеціальних принципів проектування інноваційної педагогічної системи, поглядів 
науковців [1, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 19] ми розробили функціональні моделі опорної 
загальноосвітньої школи, професійно-технічного навчального закладу, сім’ї та 
установ вищої спеціальної освіти.  
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ДІАГНОСТИКА МОТИВІВ НАВЧАННЯ ШЕСТИРІЧОК 
У статті обговорюються та аналізуються позиції дітей і дорослих щодо 

шкільного навчання, з’ясовується як живеться сьогодні в школі шестирічним 
першокласникам. 

Ключові слова: мегадіяльность, емоційний клімат, психофізіологічні 
особливості, взаємозбагачуючий зв’язок. 

Постановка проблеми. Сьогодні педагогами, психологами і фізіологами багато 
говориться про те, наскільки важливо створити всі необхідні умови для того, щоб 
першокласники в школі почувалися комфортно, щоб школа стала для них другою 
домівкою. Так Ш.Амонашвілі, Н.Гуткіна, Я.Коломенський, О.Кравцова, С.Ладивір, 
О.Панько, І.Підласий, О.Савченко та інші виділяють кілька умов для цього, а саме: 
створення емоційного клімату, побудова навчального процесу з урахуванням 
психофізіологічних особливостей шестирічних першокласників, наявність 
необхідного обладнання, врахування індивідуальних особливостей дитини тощо. 

В даній статті ми вирішили зіставити і проаналізувати позиції дітей і дорослих 
щодо шкільного навчання, з’ясувати як живеться сьогодні в школі шестирічним 
першокласникам. З цією метою нами було проведено анкетування 169 
першокласників м. Луганська і області та їх батьків.  

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження було спрямоване на вивчення 
ставлень дітей до школи і навчання, мотиваційного компоненту, значення гри, праці і 
навчання в житті шестирічної дитини, виявлення ознак перших шкільних труднощів. 

Як свідчать дані наших попередніх досліджень, майже всі діти дошкільного 
віку виявляють бажання відвідувати школу. Це бажання зберігається у 98% 
першокласників. 2% складають діти, які не бажають ходити до школи з різних 
причин. Як правило, це діти, які не відвідували дитячі дошкільні заклади, не мають 
досвіду у спілкуванні з однолітками, не пройшли спеціальної підготовки; діти з 
неблагополучних сімей, батьки яких не приділяли уваги своїм дітям і мають байдуже 
ставлення до навчання взагалі; діти з відхиленнями у поведінці. 

Одним із факторів, який впливає на ставлення дитини до школи, є позиція, яку 
в цьому питанні займають батьки. Так, 36% батьків відзначили своє ставлення до 
школи як позитивне, їх все влаштовувало в організації навчального процесу, роботі 
педагогів, термінах навчання тощо. 63% своє ставлення виразили як задовільне, 
аргументуючи відповідь відсутністю вибору навчального закладу, фінансовими 
проблемами, окремими невдоволеннями організацією навчання. 1% батьків мали 
негативне ставлення, яке виражалося в загальному незадоволенні станом освіти в 
Україні в цілому. 

Необхідність навчання у школі чітко розуміють всі діти. Це ми з’ясували з 
питання: „Навіщо необхідно ходити до школи?” 

Навчання вибрали 46% дітей, пояснивши, що вони ходять до школи, щоб 
дізнатись щось нове і цікаве, навчитись читати, писати, бути розумними. 

22% сказали, що їм у школі найбільше подобається вчитель і спілкування із 
ним. Ми простежили цікаву залежність між авторитетом вчителя, бажанням 
навчатись і мотивацією. Наші спостереження свідчать, якщо діти не визначають 
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дорослого (вчителя) в ранг авторитетної особи, то вони мають тенденції до зниження 
мотивації, і як результат, зникає бажання відвідувати школу. Отже, потреба у 
спілкуванні із дорослою авторитетною особою здатна перетворитися з часом у стійку 
навчальну мотивацію, тоді як негатив або байдужість з боку вчителя викликають 
лише відчуження і небажання.  

Заради спілкування з друзями–однолітками школу відвідують 15% 
першокласників, пояснюючи це потребою в спілкуванні, спільних іграх тощо. 9% 
дітей подобаються окремі шкільні приміщення – спортзал, клуб, їдальня. 7% сказали, 
що залюбки відвідували б лише окремі уроки, тоді їх бажання відвідувати школу 
ніколи б не зникало. А 1% дітей більше подобається група подовженого дня, де 
можна погратись і відпочити. 

Навчальна діяльність, як і будь–яка інша діяльність, спонукається певними 
мотивами. На початковому етапі, як зазначають Л.Божович, Я.Коломенський, 
А.Маркова, М.Матюхіна та ін., наявність будь–яких мотивів, які підживлюють 
бажання навчатись є позитивним явищем, тому що це допомагає педагогу зберегти і 
підсилити у дітей інтерес до навчання як такого.  

Деталізувавши питання ми сформулювали його наступним чином: „Чи завжди 
тобі хочеться йти до школи?” 

В умовах вибору з’ясувалося, що відвідувати школу за будь–яких обставин 
погодилися 61% опитуваних, тоді як 39% сказали, що інколи вони хотіли залишитися 
дома, коли дуже втомилися або коли вранці їм дуже не хочеться прокидатися. 

Дослідники неодноразово намагалися визначити провідну діяльність дитини 
шестирічного віку, щоб з урахуванням її особливостей побудувати виховний і 
навчальний процеси. Проте думки і результати досліджень були різними. Ми схильні 
дотримуватись думки, що унікальність шестирічного віку полягає у наявній 
мегадіяльності дитини, і не обмежується окремим видом діяльності. Пояснюється це 
тим, що для повноцінного розвитку дитини зазначеного віку необхідні надбання і 
навички від кожного виду діяльності: ігрової, трудової, навчальної, комунікативної, 
творчої, художньо–естетичної тощо, які отримати дитина зможе лише під час самої 
діяльності. Кожен вид діяльності робить свій внесок загальний розвиток і отримує, в 
свою чергу, знання і навички, набуті дитиною від інших видів діяльності Такий 
взаємозбагачуючий зв’язок, на нашу думку, і є запорукою всебічного розвитку. Тому, 
вилучення з діяльнісного ланцюжку будь–якого структурного компоненту може мати 
негативні наслідки для розвитку дитини. Доречність, ми вважаємо, полягає в залученні 
дитини до різноманітних видів діяльності без завдання шкоди кожному з них.  

Таким чином всі дошкільні види діяльності покликані стати своєрідним 
підґрунтям, що живить і надихає навчальну діяльність. Успіх у навчальній діяльності 
– це результат, який отримала дитина від попередніх видів діяльності, те позитивне, 
що вона знайшла і прийняла для себе. 

Грі, праці і навчанню повинно відводиться чільне місце у навчально–виховному 
процесі першокласників, зазначають Ш.Амонашвілі, Г.Люблинська, В.Мухіна та ін. 
Щоб дізнатися яке місце відводиться для гри, праці і навчання в житті шестирічної 
дитини ми попросили батьків відобразити це у процентному відношенні. Отриманні 
результати свідчать, що навчальній діяльності дитина присвячує 45% часу 
(відвідування школи, виконання домашніх завдань), 38% часу витрачається дитиною 
на гру і 17% складає праця. Таке розподілення є цілком закономірним, виходячи з 
вікових особливостей дитини. Більшість часу дитиною витрачається на відвідування 
школи і виконання домашніх завдань. Гра є природно необхідною, тому діти, не 
дивлячись на перевтому, завжди знаходять для неї час. А праця, як правило, носить 
добровільний характер, тому батьки  не намагаються відбирати час у навчання та гри, 
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хоча зізналися, що намагаються привчати свою дитину до праці.  

96% дітей нам повідомили, що їм дуже подобається гратися, а 4% сказали що 
вони граються, але їм це не завжди подобається.  

Так для 44% рухливі ігри здаються найбільш привабливими („Козаки–
розбійники”, „Джерельце”, „Лади” тощо); 16% для себе обрали спортивні ігри (футбол, 
ігри з м’ячем, теніс тощо); 15% подобаються  різного роду настільні ігри (доміно, 
конструктор, пазли тощо); 12% обирають сюжетно–рольові (в магазин, в школу та ін.); 
8% найбільше подобаються ігри на комп’ютері та приставці і ще 5% ми віднесли до 
іншого (як, наприклад, гратися з мобільним телефоном, в скоромовки тощо).  

Замінити уроки іграми погодилися 11% дітей. До складу цієї групи увійшли 
діти, мотивація до навчання яких підтримувалася, в переважній більшості, ігровими 
та соціальними мотивами. Ставлення до школи в цілому вони мали позитивне, серед 
улюблених уроків найчастіше називали малювання, працю або фізкультуру. 7% дітей 
відповіли, що вони іноді хотіли б замінити уроки іграми особливо рухливими і 
комп’ютерними . Мотивація до навчання у таких дітей підтримувалася ігровими, 
соціальними і яскраво вираженими позиційними мотивами. Синтез ігрових і 
соціально–позиційних мотивів говорить про те, що ці діти перебувають у 
перехідному стані, для них ще актуальною залишається ігрова діяльність, хоча вони 
вже виказують бажання навчатись.  

82% дітей висловили бажання лише навчатись. Мотивація до навчання дітей 
цієї групи підтримується всім спектром мотивів. Так 67% з них мають в основі 
пізнавальну мотивацію. Вони хочуть навчитись у школі читати, писати, рахувати 
тощо. 9% сказали, що шкільна освіта повинна допомогти їм у виборі майбутньої 
професії. Діти, які ввійшли до цієї групи, серед улюблених уроків обов’язково 
називали математику, українську, російську або англійську мови, читання тощо. 

Решта відповідей, а саме 24%, була самою різноманітною. Наприклад, „Я ходжу 
до школи, тому що я хороший”, „Мої друзі вже всі ходять до школи” тощо. 
Ставлення до школи у таких дітей в цілому позитивне, воно підживлюється низкою 
ігрових, соціальних, позиційних і частково пізнавальних мотивів. Ці діти не завжди 
об’єктивно оцінюють свої сили і можливості і серед улюблених уроків називають 
математику, письмо хоча не завжди справляються із завданнями по цих предметах. 
Вони, як правило, не називають серед улюблених предметів читання, тому що 
результат з нього їм більше помітний, ніж з інших предметів. Їм також подобаються 
уроки малювання, фізкультури та праці. 

Досягти успіхів у навчанні можливо лише докладаючи зусиль, тому нам було 
цікаво, чи готові діти до зустрічі із першими навчальними труднощами. Ми запитали 
їх: „Складні чи легкі завдання тобі більше подобається виконувати?”  

Аналіз відповідей свідчить, що 45% дітей обрали легкі завдання, через простоту 
їх виконання і необов’язковість докладання зусиль. 40% для себе обрали б складні 
завдання. Хоча шестирічні діти не завжди вдаються до об’єктивної оцінки, коли мова 
заходить про їх власні можливості і їх самооцінка дещо завищена, проте такі 
показники є свідченням готовності до подолання труднощів. 15% від загального 
числа дітей виявили бажання виконувати і складні і легкі завдання. Як і всіх інших 
шестирічних дітей їх приваблює ситуація успіху і вони намагаються обійти 
труднощі, хоча вони вже відчували радість від подолання перешкод. 

Для подолання труднощів навчання недостатньо лише згоди дитини, 
виконувати легкі чи складні завдання, уваги педагога на уроці, потрібна також 
підтримка і розуміння з боку батьків, родини. Батьки повідомили, що їм доводиться 
періодично зустрічатись з різного роду труднощами, які виникають у їх дитини в 
школі. Але, як зазначають самі батьки, шкільні труднощі ніяким чином не впливають 
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на бажання дитини відвідувати школу. На нашу думку, таку ситуацію можна  
пояснити мотивацією навчання дітей. Переважна більшість дітей в своєму 
мотиваційному арсеналі реально діючих мотивів мають ігрові, соціальні та позиційні 
мотиви, тоді як процесуальні більшою мірою займають другорядні позиції. Батьки 
також повідомили, що із труднощами в навчанні їх дітей, їм доводиться боротися 
власними силами. Так для подолання труднощів 56% з них додатково займаються зі 
своїми дітьми дома. 17% у формі бесіди пояснюють своїм дітям необхідність і 
важливість навчання для майбутнього, 11% вдаються до покарань, 6% батьків для 
додаткових занять наймають своїй дитині репетитора, 4% намагаються виховати у 
своїй дитини такі якості як терпіння і посидючість, 3% всіляко заохочують за успіхи 
в навчанні і ще 3% просто дозволяють своїй дитині перепочити.  

Залучення дітей до різних видів праці є невід’ємною частиною родинного 
виховання. Трудова діяльність, на думку З.Борисової, Р.Буре,. Г.Годіної, О.Кононко, 
Я.Неверович, Д.Сергеєвої та ін. має дуже велике значення для особистого розвитку 
дитини. Докладання зусиль для досягнення визначеної мети приносить результат, 
який спричиняє і закріплює прагнення дитини залучатись до трудової діяльності, 
вселяє віру у власні сили; особисті трудові досягнення формують шанобливе 
ставлення до праці інших людей, викликають прагнення до спільної праці. Отже, 
трудова діяльність загартовує морально–вольові якості, привчає доводити справу до 
кінця, докладати зусиль, тобто виховує ті якості, які є потрібними і необхідними 
дитині у навчанні і в майбутньому житті. Тому ми поцікавилися як діти допомагають 
дорослим і чи мають вони постійні обов’язки по–дому.  

Майже всі діти відповіли, що їм доводиться допомагати своїм батькам у 
домашньому господарстві. 88% дітей це роблять із задоволенням, 9% повідомили, що 
їм це робити не зовсім подобається, але доводиться. 3% відповіли, що вони ніколи не 
допомагають своїм батькам і такого бажання у них ніколи не виникало. 

В свою чергу, 9% батьків не вважають це за потрібне. А 91% батьків 
повідомили, що вони намагаються залучати своїх дітей до праці, 83% з них сказали, 
що їх діти мають постійні обов’язки по–дому.  

На думку батьків, 58% дітей роблять це залюбки і з задоволенням. 40% це 
подобається не завжди. І 2% складають діти, які відмовляються допомагати дорослим. 

Як бачимо, більшість батьків намагаються привчати своїх дітей до праці, але 
деякі види праці сприймаються дітьми як розвага, і тому здаються необов’язковими. 
Доведення розпочатого до кінця, подолання власного „не хочу” привчає дитину до 
самодисципліни, самоорганізації. Виховний потенціал трудової діяльності важко 
переоцінити, а недоліки або відсутність такої відразу стають негативно помітними. 

Загальний прогрес людства, нові інформаційні технології, вимоги часу і 
суспільства сприяли підвищенню авторитету освіти. Тому батьки намагаються 
відповідно до своїх фінансових можливостей, власного ентузіазму максимально 
забезпечити свою дитину гідною освітою. Починається все з спеціалізованих 
дитсадків, спецкласів, репетиторів. І як результат такого перенасичення 
комп’ютером, англійським, танцями – діти не знають що таке вільний час. Майже всі 
з них на питання: „Чим ти займаєшся у вільний час?” відповіли: „Вивчаю уроки”. І 
вже після відповідного роз’яснення вони зрозуміли зміст питання. З’ясувалося, що 
вільний час більшість із них мають лише під час канікул. Уподобання дітей 
виразилися наступним чином: 

Граються і гуляють 36% і 19% дітей відповідно.13% подобається читати самим 
і разом із батьками. 9% дітей займаються у спортивних секціях, тому це заняття і 
називають своїм дозвіллям. Ще 9% подобається у вільний час малювати. Для 7% 
дітей комп’ютер і телевізор стали найкращими друзями і всеціло замінили 
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спілкування з друзями. 6% дітей у свій вільний час допомагають батькам у 
господарстві. І 1% ми віднесли до іншого. Сюди увійшли відповіді типу: Прибираю 
за котиком”, „Співаю” та ін.  

Причину неоднозначності у ставленнях батьків до школи ми з’ясували 
запитавши батьків, що саме їх не влаштовує в організації навчання їх дітей. 

21% мають претензії до змісту навчальних програм, 19% до організації 
навчання, ще 12% незадоволені роботою вчителя. Кількість дітей в класі не 
влаштовує 16% батьків. Організацією перебування дітей у групі подовженого дня 
незадоволенні 14%. Ще 14% пропонують покращити дозвілля і відпочинок дітей, 
організувавши спеціальні кімнати відпочинку. На незадовільний стан приміщень, 
відсутність необхідного обладнання звертають увагу 4% батьків. Діти, в свою чергу, 
щоб внести зміни у шкільне життя і зробити його більш цікавим і привабливим для 
себе, запропонували: змінити організацію шкільного життя: „Я б хотів, щоб ми 
навчались і грались”, „Я б принесла до школи більше іграшок”, „Деякі уроки 
необхідно замінити”, „Хочеться, щоб не було домашніх завдань”, „Я б хотіла б, щоб 
наш клас прикрашали квіти”, „Мама каже, що в нас дуже складна програма” тощо. 
Відповіді такого типу складають 33%. 27% висловилися за покращення санітарно–
гігієнічних норм, як в класі так і в школі в цілому: „Необхідно відремонтувати 
школу, ну хоча б замінити шпалери і пофарбувати все”, „Треба замінити нам парти”, 
„Хотілось, щоб не забороняли вимикати світло на перерві”, ”Купити новий посуд в 
їдальню”. 15% дітей хотіли б більше відпочивати, вони пропонують збільшити 
тривалість перерв і канікул і „Якщо можна не кожного дня ходити до школи”. 12% 
висловилися за підвищення дисципліни серед школярів: „Не треба балуватися і 
шуміти”, „Треба, щоб школярі добре поводилися на уроці”, „Хотілося б, щоб 
старшокласники не палили на перерві” тощо. 3% склали поодинокі відповіді типу: 
”Хотілося мати можливість у обід поспати”, „Хочеться сидіти за однією партою з 
Оксаною” та ін. 

Висновки. З приходом дитини до школи процес навчання і все, що з ним 
пов’язано стає основною турботою батьків. Ставлення батьків до школи досить 
неоднозначні. Але вирішити проблему шкільних труднощів, висловлюючи лише 
зауваження, неможливо. Позбутися труднощів можливо, якщо батьки цікавляться 
проблемами своєї дитини і намагаються з’ясувати їх причину. Завданням педагогів є 
налагодження контактів і зв’язків з батьками, співпраця з ними. Педагогічні семінари 
на тему мотивації навчання, шкільної адаптації, формування позитивного ставлення 
до школи та ін. допоможуть батькам краще зрозуміти своїх дітей і при необхідності 
надати їм потрібну допомогу. 

Резюме 
В статье раскрыты все необходимые условия для того, чтобы процесс обучения 

первоклассников в проходил более комфортно: создание эмоционального климата в 
классе, построение обучения с учётом психофизиологических особенностей детей 
шестилетнего возраста, с учётом индивидуальных особенностей детей также. 
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УДК 37.015.3 

ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядається процес генезису розвитку рефлексії у дошкільному 
дитинстві, молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці. 

Ключові слова: рефлективність особистості, багатоаспектність, 
поліфункціональність, самоідентифікація: 

Постановка проблеми. Сучасна психолого–педагогічна література наукового 
та прикладного характеру насичена поняттям рефлексії: рефлексивність особистості, 
рефлексивний підхід, рефлексивне управління, рефлексивні ігри і т.і. Аналіз 
досліджень відомих педагогів та психологів (Семенов І.Н., Степанов С.Ю., 1983; 
Давидов В.В., 1986; Кулюткин Ю.Н., Сухобська Г.С., 1996; Холодна М.А., 2002 та 
ін.) дає можливість виділити ряд важливих аспектів в сучасному розумінні феномена 
рефлексії. Так в теоретичному, концептуальному розумінні рефлексія виступає як 
форма активного переосмислення людиною того або іншого змісту індивідуальної 
свідомості, діяльності, спілкування. У широкому практичному значенні рефлексія 
розглядається як здібність людини до самоаналізу, осмислення і переосмислення 
своїх соціальних відносин з навколишнім світом, як необхідна складова розвиненого 
інтелекту. Необхідно також підкреслити, що рефлексія співвідноситься з 
самосвідомістю особистості. При цьому вона розуміється як процес самопізнання 
суб'єкта, спрямований на розкриття внутрішнього духовного світу, на побудову 
цілісного образу «Я» . Рефлексія в метапроцесах визначається як процес 
віддзеркалення однією людиною внутрішнього світу іншої людини, як усвідомлення 
діючим індивідом того, як він сприймається партнерами по спілкуванню. Таким 
чином, рефлексія є багатоаспектною та поліфункціональною. 

Коли вперше у людини з'являється здібність до рефлексії? Що є її першим 
об'єктом? Як показують дослідження Виготського Л.С., Лісіної М.І., Мухіної В.С., перші 
прояви рефлексії з'являються у дітей дошкільного віку. Однак необхідно зазначити, що 
на початку цього віку діти ще не рефлексивні. Про це свідчить відкритий відомим 
швейцарським психологом Ж.Піаже феномен егоцентризму мислення, мовлення дитини. 
Він стверджував, що дитина говорить лише зі своєї точки зору і не може співвідносити її 
з точкою зору інших людей, тобто не здатна до децентрації. При цьому дитина вважає, 
що інші її розуміють також, як і вона сама себе. 

Поступово в процесі подальшої соціалізації егоцентризм долається за рахунок 
формування здібності дитини до сприйняття точки зору інших людей. Дитина 
починає ідентифікувати себе з ними, а також з казковими та уявними персонажами, 
що справляють на неї велике емоційне враження. В процесі ідентифікації вона пізнає 
більшість етичних еталонів, на основі яких розвиваються її особистісні якості. 
Привласнюючи собі ці еталони, дитина починає усвідомлювати себе, співвідносити 
своє розуміння еталонів поведінки і свою поведінку. Співвідношення свого етичного 
«Я» з еталоном і з «Я» інших людей і є початком розвитку рефлексії [5]. Рефлексія 
дошкільника спрямована на формування уявлення про себе і відносин до себе. За 
своєю суттю вона є онтогенетично першою формою особистісної рефлексії [4]. 

Таким чином, в період дошкільного віку дитина проходить шлях від 
усвідомлення себе як «Я сам», як фізично самостійного індивіда до усвідомлення 
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свого внутрішнього життя, своїх відчуттів і переживань, пов'язаних, проте, з 
конкретною дійсністю, відрив від якої відбувається вже за межами дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. При переході від дошкільного до шкільного віку 
відбуваються зміни в характері і поведінці дитини. Цей період отримав назву кризи 
семи років, яку також називають кризою безпосередності. Л.С. Виготський вказував, 
що «більш істотною рисою кризи семи років можна назвати початок диференціації 
внутрішньої і зовнішньої сторони особистості дитини» [1, с. 377], тобто дитина 
починає орієнтуватися в своїх почуттях, розуміти сама себе. Змінюється і характер 
переживань, вони починають набувати значення для дитини. Підкреслюючи 
позитивну сторону кризи семи років, Л.С.Виготський відзначає таке важливе 
новоутворення цього періоду, як самооцінка, що виникає в узагальненому вигляді 
саме в період переходу від дошкільного віку до шкільного. 

У молодшому шкільному віці корінним чином змінюється соціальна ситуація 
розвитку та провідна діяльність дитини. Рефлексія збагачується новими якостями. 
Головним чинником розвитку рефлексії стає навчальна діяльність, в процесі якої 
розвивається інтелектуальна рефлексія. Г.А.Цукерман пов’язує рефлексію 
молодшого школяра з вмінням вчитися. Вона підкреслює значущість рефлексивних 
дій для усвідомлення нового завдання, для відповіді на питання: чому вчитися, чого я 
не знаю? [6].Таким чином, новий вид рефлексії виявляється в дослідженні підстав 
власних розумових дій в ситуації вирішування навчальних завдань, а також 
виконання дій контролю та оцінки. Рефлексія, разом з розумовими діями аналізу і 
планування, є головним психічним новоутворенням цього віку. Як свідчать 
дослідження Давидова В.В., до закінчення початкової школи більше половини 
школярів володіють інтелектуальною рефлексією [2]. 

У підлітковому віці відбувається плідний розвиток пізнавальної сфери 
особистості, а саме: вибірковості, цілеспрямованості сприйняття, стійкості, 
довільності уваги, логічної пам’яті. В цей час формується абстрактне, теоретичне 
мислення, що спирається на поняття та висновки. Саме формування мислення сприяє 
розвитку рефлексії, дає можливість підлітку усвідомлювати себе. 

Підлітковий вік характеризується активним розвитком самоусвідомлення, а 
саме «Я–концепції» особистості. Відомо, що суттєвою її стороною є уявлення себе у 
часі (Я–минуле, Я–теперішнє, Я–майбутнє). У підлітковому віці найбільш 
актуальним є Я–минуле та Я–майбутнє, до яких він відчуває амбівалентне ставлення. 
Я–теперішнє вимірюється то з першим, то з другим. При цьому відбуваються 
коливання між «Я–великий», «Я–маленький», тобто підліток тягнеться як до 
минулого, так і до майбутнього. Як бачимо, головні новоутворення цього віку 
формуються в процесі рефлексії. Новий вид рефлексії, а саме особистісна рефлексія 
стає головним засобом розвитку підлітка. Слід зазначити, що змістовний план 
рефлексії достатньо широкий: підліток аналізує навколишній світ, інших людей, 
самого себе. Він вивчає свої особистісні якості, свої відносини з оточуючими, свої 
можливості і домагання, свої сильні і слабкі сторони. При цьому він зіставляє 
переживання про себе в дитинстві з очікуваннями від себе в дорослому житті. 

Особливістю рефлексії підліткового віку є її емоційність. Зовнішність, що 
стрімко змінюється, сприйняття себе іншими, здібності та успіхи в навчанні постійно 
знаходяться у фокусі рефлексії і викликають гострі переживання, які, в свою чергу, 
теж рефлексуют. Іншою особливістю підліткової рефлексії є її вільна асоціативність. 
Підліток занурюється в свої думки, залежні від душевних переживань або зовнішніх 
обставин. Проте головним об’єктом рефлексії підлітка є він сам. Саме в рефлексії 
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підліток задовольняє потребу в самоідентифікації: його понад усе зараз цікавить 
власне «Я», а також бажання зрозуміти себе. 

Юність – недовгий період в житті після отроцтва до дорослості. Але саме в юності 
відбувається становлення людини як особистості, як громадянина. Цей період називають 
другим народженням особистості. Головним новоутворенням юності є особистісне та 
професійне самовизначення, спрямованість на формування внутрішньої позиції по 
відношенню до себе, до інших людей, визначення життєвих цінностей. 

Рефлексія в юності виконує важливі функції, саме за її допомогою відбувається 
найголовніше відкриття юності – відкриття внутрішнього світу [3]. Розвинена 
рефлексія цього віку дає можливість відбити гру власних відчуттів і переживань, 
логічно обміркувати щирість відчуттів когось іншого по відношенню до себе. 
Рефлексія заповнює весь внутрішній світ юнака, робить його динамічним, живим, а 
деколи і драматичним. 

Розгляд генезису формування рефлексії дає можливість вважати, що більш 
сензитивними періодами в розвитку рефлексії є підлітковий та юнацький вік. Але 
необхідно зазначити, що інтенсивність та широта рефлексії в цих віках пов'язані з 
особливостями виховання в дитинстві: традиціями читання гарних книг та їх 
обговорення, розвиненою увагою до відчуттів і думок інших людей, емоційним 
здивуванням у відкритті світу. 

Розглянемо деякі засоби та прийоми формування рефлексії у молодшого 
школяра. Молодший школяр тільки починає оволодівати рефлексією. Як 
підкреслював Л.С.Виготський, «...він ще мало здатний до внутрішнього 
спостереження, до інтроспекції. Тільки під тиском суперечки і заперечень дитина 
починає намагатися виправдати свою думку в очах інших і починає спостерігати 
власне мислення, тобто шукати і розрізняти за допомогою інтроспекції мотиви, які 
його ведуть, і напрям, якому він слідує. Прагнучи підтвердити свою думку в очах 
інших, він починає підтримувати її і для самого себе» [2, с. 88].Таким чином, 
усвідомлення дитиною змісту та сенсу власних дій стає можливим тільки тоді, коли 
вона вміє самостійно розповісти про свою дію, пояснити, що і для чого виконує. 
Тому на перших стадіях навчання любій будь–яким діям необхідно вимагати від 
дитини словесного пояснення всіх здійснюваних операцій. Для цього дитині 
необхідно задавати питання про те, що вона робить, чому саме так, чому її дія вірна? 
Подібні питання рекомендовано ставити дитині не тільки в тих випадках, коли вона 
припустилася помилки, а постійно, привчаючи її детально роз'яснювати й 
обґрунтовувати свої дії. Необхідно також привчати дитину ставити собі питання, 
шукати на них відповіді, а потім аналізувати – і свої питання, і свої відповіді. Певний 
потенціал в розвитку рефлексії молодших школярів містять і орієнтовні питання, що 
пропонуються як опора для міркування: Які мої головні результати, що я зрозумів, 
чому навчився? Які завдання викликали у мене найбільший інтерес і чому? Як я 
виконував завдання, яким засобом? Що я відчував при цьому? Які мої основні 
труднощі і як я їх долав? тощо. Тобто як говорив французький філософ П'єр Абеляр: 
«Першим ключем до мудрості є постійне і часте запитання». 

Можливе також використання ситуації колективної мисленнєвої діяльності, 
коли аналіз рішення задачі діти проводять у парах, при цьому один з учнів виконує 
роль «контролера», що вимагає пояснювання кожного кроку рішення. 

Сучасна література з рефлексії містить широкий діапазон методів і прийомів 
розвитку рефлексії. Звернемося до досвіду навчання школярів рефлексії, що 
представлений в книзі А.В. Хутірського «Сучасна дидактика». Включення в навчальний 
процес процедур розвитку рефлексії автор обґрунтовує необхідністю усвідомлення 



Психологія 
 

302
суб'єктом підстав навчальної діяльності та осмисленого ставлення як до її процесу, так і 
до результату. При цьому рефлексію школяра орієнтують на дослідження його 
предметних знань та на звернення до самого себе як суб'єкту діяльності. 

А.В. Хутірський пропонує методику організації рефлексії учня на уроці. Вона 
будується відповідно до внутрішньої структури акту рефлексії і включає наступні етапи: 

1. Зупинка предметної діяльності. Це означає, що діяльність з даного 
навчального предмету, яка виконується, має бути завершена. Вся увага учнів 
звертається на аналіз діяльності. 

2. Відновлення послідовності виконуваних дій. Учням пропонується усно або 
письмово описати всі свої дії при виконанні діяльності, що рефлектується. 

3. Вивчення складеної послідовності дій з точки зору її ефективності, 
продуктивності, відповідності поставленим завданням тощо. Критерії рефлексивного 
аналізу матеріалу пропонуються вчителем або визначаються самими учнями на 
основі навчальних цілей. 

4. Виявлення і формулювання результатів рефлексії. 
Результати рефлексії можуть бути представлені як: ідеї, припущення, відповіді 

на питання і т.п. за змістом предметної діяльності; прийоми і засоби дій, які були 
використані в ході діяльності; гіпотези, прогнози по відношенню до здійснення 
майбутньої діяльності, за її якісними та кількісними аспектам.  

5. Перевірка гіпотез на практиці в подальшій предметній діяльності [5]. 
В процесі формування рефлексії молодшого школяра можуть також 

використовуватися малюнкові методики. Наприклад, дітям пропонується 
кольоровими олівцями намалювати себе в минулому, теперішньому, майбутньому. 
Можливе також малювання свого настрою. При цьому на одній половині аркушу 
малюється свій гарний настрій, на другому – поганий. 

Формуванню рефлексії молодшого школяра сприяють міркування над 
питанням:  «Хто я? » Дітям пропонується розповісти про себе на основі використання 
таких висловів: мене звуть ..., більш всього на світі мені подобається ..., я люблю ..., я 
вмію робити.... Можливі також відповіді на питання: Який Я? При виконанні цього 
завдання діти по черзі намагаються дати як можливо більше відповідей на це 
питання. Для опису себе використовуються характеристики, риси, інтереси, почуття, 
що пропонується починати з займенника «я». 

Висновки. Таким чином рефлексія є багатоаспектний та поліфункціональний 
особистісний феномен, що проходить складний генезис розвитку. Перші паростки 
рефлексії з’являються у дошкільному дитинстві, але вона є новоутворенням 
молодшого шкільного віку, що має великі можливості для формування рефлексії, 
хоча більш сензитивним в цьому плані прийнято вважати підлітковий та юнацький 
вік. Уявляється, володіння вчителем, та практичним психологом логікою та засобами 
формування рефлексії в школі, може оптимізувати складний процес розвитку 
рефлексивних можливостей особистості. 

Резюме 
В статье рассматривается процесс генезиса развития рефлексии в дошкольном 

детстве, младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте. Автор анализирует 
возрастные особенности данного феномена, прослеживает эволюцию становления 
интеллектуальной, личностной рефлексии. При этом значительное внимание уделяется 
методам и приемам формирования рефлексии у младших школьников.  

Summary 
In this article we regard the genesis of reflection's development. The author makes 

out the peculiarities of formation this phenomenon in preschool children, young learners, 
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teenagers and in youth. Moreover we focus our attention on the methods and ways of 
reflection's forming in young learners. 
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ПРОБЛЕМА СТРУКТУРИ  СУБ’ЄКТНОСТІ  ДИТИНИ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті розглядається проблема вивчення суб’єктності дошкільника, 
виникає потреба  дослідити в якій мірі у дошкільняти розвинена суб’єктність, які 
структурні компоненти складають суб’єктність дошкільника, їх взаємозв’язки та 
можливості розвитку. 

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, структурні компоненти. 
Постановка проблеми. Кардинальні зміни соціально – економічної ситуації в 

Україні призвели до зміни освітньої парадигми. Сьогодні головним замовленням 
суспільства є замовлення на виховання самостійної, ініціативної, активної, впевненої 
у собі людини, яка  повинна бути творцем свого життя, а отже суб’єктом. 
Особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні  на відміну від 
традиційного, де центральною фігурою педагогічного процесу був дорослий, а 
дитина  виступала об’єктом виховного впливу, в центр уваги ставить дитину, 
розглядаючи її як активного суб’єкта життя, здатного впливати на його зміст, темп, 
форми прояву. Як зауважує А.К. Осницький: „Формування суб’єктності й відповідної 
їй активності забезпечує людині успішність в діяльності і в різних аспектах 
соціальної адаптації”[8;18]. Тож необхідною для подальшого розвитку методики 
виховання є проблема вивчення суб’єктності дітей, зокрема дошкільників. 

Виходячи з необхідності вивчення суб’єктності дошкільника, виникає потреба  
дослідити в якій мірі у дошкільняти розвинена суб’єктність, які структурні компоненти 
складають суб’єктність дошкільника, їх взаємозв’язки та можливості розвитку. 

Категорія суб’єкта розглядається в філософії, психології, соціології, педагогіці з 
різних точок зору багатьма  авторами (Б.Г.Ананьєв, Л.С. Рубінштейн, А.Н.Леонтьєв, 
К.О.Альбуханова–Славська, А.В.Брушлінський, В.А.Татенко, С.Савченко, 
Д.І.Фельдштейн та ін.), що підтверджує її важливість для наук про людину. Автори 
дають різні визначення суб’єкта: суб’єкт – „людина, що пізнає зовнішній світ (об’єкт) 
і впливає на нього у своїй практичній діяльності” [14;513]; „носій певного роду 
діяльності, джерело активності, спрямованої на об’єкт” [13;787] Але більшість 
авторів  головною ознакою суб’єкта визнають його активність, яка реалізується в 
діяльності. Категорія ж суб’єктності означає „ міру свободи людини в житті, його 
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спроможність ставати причиною світу й себе, будувати смисли буття, діяти й брати 
на себе відповідальність за свої дії”. [12;129] 

Значимим в контексті цієї роботи є питання: чи можна вважати дошкільника 
суб’єктом? 

Дослідники відповідають на це питання по–різному. Одні, наприклад, 
Осницький А.К., вважають, що дошкільник знаходиться на досуб’єктній фазі 
розвитку. [8;11]. 

Але більшість науковців схильні до думки, що суб’єктність з’являється і 
розвивається в дошкільному віці.  

Для Брушлинського А.В. людина не народжуючись суб’єктом, стає ним 
поступово в процесі виділення дійсності в якості об’єкта дії, пізнання й усвідомлення 
(у віці приблизно одного року).[1 ] 

Сергієнко Є.А. прояви первинної суб’єктності (виділення себе з фізичного світу 
й первинна інтерсуб’єктивність) простежує уже на перших місяцях життя. [11 ] 

Кононко О.Л. вважає [4], що вже в ранньому віці... „вперше виявляється 
суб’єктність як справжня самість: у цілісності „Я”, з усталеним світоуявленням і 
власною дією”. [4; 50] Далі вона зазначає, що дитина – дошкільник „спроможна 
трансформувати зовнішні вимоги відповідно до своєї суб’єктності; виявити здатність не 
погодитися з думкою іншого, якщо вона суперечить істині; виявити самоактивність; 
визначити зміст, інтенсивність і тривалість такого явища, як „особистий час”; надати 
перевагу комусь – чомусь, відмовити у прихильності тощо.”[4; 42] 

Отже, проаналізувавши погляди вчених, можна вважати, що дошкільника ми не 
можемо вважати зрілим суб’єктом, тобто повноцінним творцем свого життя, але явно 
виражені прояви суб’єктності мають місце. 

Для того, щоб зрозуміти, які саме прояви і в якій мірі дошкільник є суб’єктом, 
треба виділити ті характерні особливості дитини, які ми можемо вважати такими, що 
характеризують саме суб’єктність дитини. 

Згідно з поглядами провідних дослідників людини як суб’єкта (С.Л.Рубінштейна, 
К.О.Альбуханової–Славської, Л.І.Анцифірової, А.В.Брушлінського, О.А.Конопкіна, 
А.К.Осницького та ін.), виділяються такі основні характеристики суб’єктності (маються 
на увазі зрілі суб’єкти): активність, здатність до саморегуляції, самостійність і 
творческість (креативність). 

Виклад основного матеріалу. Стосовно дошкільного віку, в літературі 
проблема структурних компонентів суб’єктності не розроблена. Але ж неможливо 
виховувати суб’єктність у дошкільників, не знаючи її структури, не розуміючи, які 
саме якості треба розвивати. Тому, виходячи з практичної необхідності такої 
розробки для виховання дошкільників, в даній роботі зроблено спробу виділити такі 
особливості дошкільнят, які можуть виступати характеристиками їх суб’єктності. 
Для того, щоб виділити такі характеристики, було проаналізовано погляди на 
проблему суб’єктності фахівців з дошкільної психології та педагогіки. Оскільки 
більшість з них не використовують термінів „суб’єкт” та „суб’єктність”, а 
обговорюють проблеми особистості та її розвитку, треба прояснити питання 
взаємовідносин між термінами „ суб’єкт” та „особистість”. Провідні дослідники 
людини як суб’єкта мають дещо різні погляди. 

Наприклад, Брушлінський А.В. наголошує, що „на певному етапі свого 
життєвого шляху дитина стає особистістю, а кожна особистість є суб’єкт (хоча 
останній не зводиться до особистості).”[1; 9]. 

Кононко О.Л. вважає суб’єктність провідною характеристикою особистості [4; 43]. 
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Петровський В.А. зазначає, що бути особистістю означає бути суб’єктом 

діяльності, спілкування, самосвідомості, вбачаючи через цю категорію внутрішній 
зв’язок між особистісним і суб’єктним. [10 ] 

Таким чином, поняття „суб’єкт” і „особистість” не є тотожними, проте 
співпадають в змістовних характеристиках людини, коли характеризується її активність, 
що дозволяє нам в нашому дослідженні використовувати ті характеристики особистості, 
які характеризують її активність, як характеристики суб’єктності. 

Досить змістовною характеристикою дошкільника як суб’єкта є характеристика 
його особистісних рис, запропонована Кононко О.Л: „особистість, яка знає, чого 
хоче, що може, до чого прагне; яка  орієнтується у власних чеснотах і вадах; здатна 
до діалогу не лише з соціумом, а й з собою, з предметним довкіллям. Вона прагне 
почуватися розпорядником життєвої ситуації і готова відповідати за наслідки. Будучи 
відкритою соціуму, вона, проте, намагається не розчинитися в інших, зрозуміти сенс 
будь–якої справи, зберегти особистісний інтерес, відстояти власну гідність”. [3;5] 

Литвиненко І. наділяє дошкільня  характеристиками, які можна вважати 
характеристиками суб’єктності: „активністю, емоційною стійкістю, самостійністю, 
відповідальністю, ”...здатністю до саморегуляції та самооцінки. Дошкільня 
насамперед є людиною дії, невтомним дослідником свого „Я”, своєї самості. Воно 
прагне проявити себе, власну самостійність”. [7; 11] 

Піроженко Т.І. до важливих рис дитини, які можна розглядати як 
характеристики суб’єктності, відносить: „креативність, свободу поведінки, розвинену 
самосвідомість, почуття власної гідності, ініціативність, самостійність та 
відповідальність”. [9; 8] 

Кулачківська С. та Подоляк Л., вважаючи  також важливим формування 
незалежності, самостійності та ініціативності, звертають увагу ще на таку якість, як 
вибірковість, яку пов’язують з відповідальністю. „Свобода – це усвідомлена 
необхідність вибору. Дитина має право мати власну думку, навіть помилкову, 
віддавати комусь (або чомусь) перевагу, право чогось не знати, комусь 
симпатизувати, а комусь – ні, право бути самостійною, виявляти ініціативу тощо. Але 
за власним вибором стоїть відповідальність”. [6;19] 

Таким чином, більшість дослідників дошкільника виділяють, як  суттєві такі 
характеристики: активність, самостійність, ініціативність, відповідальність, 
вибірковість, креативність, розвинену довільність (або здатність до саморегуляції) та 
самосвідомість, які можна вважати характеристиками суб’єктності. 

Результати аналізу літературних джерел дозволяють вважати, що однією з 
провідних характеристик суб’єктності є самостійність. 

Гуріна З., яка вивчала розвиток самостійності у дітей раннього віку, 
спираючись на погляди провідних психологів, вважає самостійність комплексною, 
інтегрованою характеристикою особистості, найважливішими складовими якої є: 

• незалежність (уміння дитини обходитися без допомоги дорослого, звертатися 
по неї лише в разі необхідності; приймати елементарні самостійні рішення, 
здійснювати власний вибір); 

• ініціативність (уміння висувати нові ідеї, подавати сміливі пропозиції, 
вдаватися до нестандартних дій, надавати перевагу завданням творчого характеру); 

• самооцінка (вміння висловити власне судження про свої дії, вчинки, якості, 
виходячи не лише з оцінки авторитетних дорослих, а й з реального кінцевого 
результату). 
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Важливу роль у становленні самостійності відіграє відповідальність – свідоме 

ставлення дитини до розпочатої справи, даної обіцянки, вміння передбачати наслідки 
своєї активності для інших людей.” [2; 7] 

Отже, незалежність, ініціативність та самооцінка у цього автора є складовими 
самостійності, тобто мають підпорядкований характер, і самостійність пов’язується з 
відповідальністю. 

Дослідженню такої важливої якості дошкільника, як вибірковість, приділила 
увагу В.У. Кузьменко, яка досліджувала розвиток індивідуальності дошкільника 
[5;13]. Вона вважає вибірковість головною якістю, яка забезпечує становлення 
суб’єктності. Спираючись на погляди І.С. Кона, В.А.Петровського, В.О. Татенко, Д.І. 
Фельдштейна, автор так характеризує вибірковість: „Функціональним призначенням 
вибірковості є виділення, засвоєння, та втілення найбільш прийнятних для людини та 
відповідних її можливостям засобів досягнення поставленої мети, встановлення 
оцінного взаємозв’язку  між власними потребами, наявним досвідом і можливостями 
та актуальними потребами і пропозиціями соціального середовища ”. [5;13] 

Одним з критеріїв розвитку суб’єктності є ступінь розвитку довільності 
(здатності до саморегуляції). 

Як зазначає О.Л.Кононко: „за допомогою саморегуляції особистість визначає 
потрібну міру співвідношення значущості для себе і для суспільства суб’єктної 
активності.” [4; 41] 

Здатність до саморегуляції як фактор і критерій суб’єктності досліджували 
О.А.Конопкін, В.І.Моросанова, А.К.Осницький та ін., зокрема саморегуляцію 
предметної діяльності дошкільників та молодших школярів –Сипачов Н.О. 

Як ми зазначили раніше, активність є основною характеристикою суб’єкта. 
Різні дослідники (Леонтьєв А.Н., Альбуханова – Славська К.О.) дещо по – 

різному розуміють цю категорію. Ми в своїй роботі будемо спиратися на погляд О.Л. 
Кононко,  яка під „суб’єктною активністю”  розуміє здатність виробляти, виявляти та 
елементарно обґрунтовувати свою позицію. 

В результаті дослідження [4] було встановлено, що дітям 4–5 та 6–7 років було 
складно визначити власну спроможність виступати в житті активним суб’єктом, 
оцінити, що в ньому залежить від них самих. Однак, понад чверть досліджуваних 4–5 
років та майже половина 6–7 років досить чітко визначили сфери життєдіяльності, 
які залежать від них самих, тобто ті, на які вони можуть впливати. Ними насамперед 
виявилися власна поведінка (позитивна й негативна) та результативність різних видів 
діяльності. 

Отже, можна використовувати запропоновану Кононко О.Л. методику для 
визначення рівня розвитку суб’єктності. 

Життєва активність суб’єкта пов’язана з такими категоріями, як самооцінка та 
домагання визнання. „Домагання визнання як потреба людини бути визнаною 
іншими – рушійна сила її розвитку і водночас показник наявності (відсутності) 
продуктивних змін в онтогенезі”. [4; 31] 

Як зазначають провідні дослідники в царині дошкільної психології, самооцінка 
у дітей дошкільного віку в нормі є дещо завищеною з тенденцією до адекватності в 
старшому дошкільному віці, що є своєрідною передумовою особистісного розвитку. 

Самооцінка та рівень домагань є найважливішими характеристиками 
самосвідомості, яку теж потрібно розглядати в якості критерія суб’єктності. Розвиток 
самосвідомості в якості критерія суб’єктності потрібно розглядати тому, що: по–
перше, згідно з узагальненнями провідних психологів, „самосвідомість виникає в 
процесі розвитку свідомості мірою того, як вона стає самостійним суб’єктом”[4 ;15]; 
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по–друге, саме самосвідомість є тим „вузлом”, в якому пов’язані головні 
характеристики суб’єктності. Наприклад, В.І.Кузьменко пов’язує з самосвідомістю 
самостійність і вибірковість: „...самостійність, яка формується на основі 
самосвідомості і є фактично її умовою та рушійною силою...”[5;174]; „...у процесі 
розвитку самосвідомості поступово з’являється, удосконалюється та зміцнюється 
така особистісна властивість, як вибірковість.”[5;174]. Саморегуляція здійснюється 
на основі самосвідомості. Активність суб’єкта, яка неопосередкована  
самосвідомістю, не є суб’єктною активністю, тобто авторською. Нарешті, 
креативність пов’язана і з активністю (в тому числі надситуативною), і з здатністю до 
саморегуляції (а, отже, з самосвідомістю), і з ініціативністю (а, значить, 
самостійністю та незалежністю) і з вибірковістю. 

Висновки. Отже, проаналізувавши літературу, ми виділили наступні 
характеристики, які можна вважати структурними компонентами суб’єктності 
дошкільника: суб’єктна активність, самостійність, ініціативність, незалежність, 
самосвідомість, самооцінка, домагання визнання, здатність до саморегуляції, 
відповідальність, креативність та вибірковість. 

Самостійність, ініціативність та незалежність, як близькі змістовно і 
взаємозалежні характеристики, вважаємо можливим об’єднати в один блок і в 
подальшому дослідженні використовувати, виражаючи один показник через інший, 
маючи на увазі, що наявність одного показника передбачає наявність інших, які 
входять до блока. 

Таким же чином об’єднали в один блок здатність до саморегуляції та 
відповідальність, як такі, що характеризують довільність. 

До третього блоку ввійшли самосвідомість, самооцінка та домагання визнання. 
Базуючись на цих уявленнях, може бути запропонована структура суб’єктності 

дошкільника, модель якої  графічно  представлена на рис. 1. 

Рис.1. Модель суб’єктності дошкільника 
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Запропоновані уявлення про структуру суб’єктності дошкільника можуть бути 

покладені в основу експериментального дослідження дитини як суб’єкта. 
Резюме 

На основании теоретического анализа получено представление о структуре 
суб’єктності дошкольника, которое может быть использовано как теоретическая 
основа экспериментального исследования дошкольника как субъекта. 

Summary 
On the basis of theoretical analisis we have got known about preschool’s subjectiviti 

structure, which may be used as theoretical basis of experemental reserch of preschool as a 
sabject.   
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Т.М.Єльчанінова  

УДК 37.03:372.47 

ПРИНЦИП НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ УВАГИ 
ШЕСТИЛІТОК 

У даній статті виявляється взаємозв’язок між рівнем розвитку властивостей 
уваги шестиліток та факторами, що впливають на цей рівень, а також 
детермінантами навчальної успішності молодших школярів. 

Ключові слова: мислительні операції, атенційні та мнемічні детермінанти, 
дошкілля. 

Постановка проблеми. Проблема уваги та уважності, зокрема на початку 
систематичного навчання дитини, є надзвичайно актуальною, оскільки рівень розвитку 
уваги багато в чому визначає когнітивні можливості дитини та ефективність 
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здійснюваної нею діяльності. З іншого боку, від навчання, його змісту, форм і методів 
залежать темпи переходу індивіда від нижчих до вищих ступенів розумового розвитку. 

Мета дослідження – встановлення вагомості принципу наступності у 
формуванні уваги шестилітніх першокласників. 

Об’єкт – пізнавальна сфера першокласників. 
Предмет – особливості уваги першокласників. 
Завдання дослідження: здійснити теоретичний аналіз висунутої 

проблематики; підтвердити важливість принципу наступності у навчанні, вихованні 
та формуванні уваги шестиліток. 

В суспільстві, що не забезпечує молодому поколінню середньої освіти, вищі його 
стадії і фази, які характеризуються системою абстрактних, узагальнених і зворотних 
мислительних операцій (за Ж. Піаже), взагалі не виникають. Наше суспільство 
забезпечує можливості здобути середню освіту всім молодим людям. Спеціально 
спрямованими дослідженнями і практикою шкільного навчання доведено (за Г.С. 
Костюком), що добре організоване (за своїм змістом і методами) шкільне навчання 
значно прискорює переходи дітей від нижчих до вищих етапів розумового розвитку 
(П.Я. Гальперін, В.В.Давидов, Д.Г. Ельконін, Л.В. Занков, Н.О. Менчинська, О.В. 
Скрипченко та ін.). Розвиток включає переробку, систематизацію та узагальнення того, 
що засвоюється дитиною в ході різних видів діяльності, і являє собою цілісні якісні 
зміни особистості, які знаменують виникнення її можливостей засвоювати складніші 
знання і вміння, включатися у самостійне здобування знань. Навчання не тільки 
використовує наявні в учнів можливості, а й розвиває їх [5]. Протягом усього 
онтогенетичного розвитку, вважає Піаже, основні функції (адаптація, асиміляція, 
акомодація) як динамічні процеси незмінні, спадково закріплені, не залежать від змісту і 
від досвіду. На відміну від функцій, структури складаються в процесі життя, залежать 
від змісту досвіду і якісно різняться на різних стадіях розвитку. Таке співвідношення між 
функцією і структурою забезпечує безперервність, наступність розвитку і його якісну 
своєрідність на кожному віковому щаблю [10]. 

Один з законів розвитку розумової діяльності – є наступність у розвитку знань. 
Будь–яке нове знання формується так чи інакше на основі уже наявних знань. 
Глибина і повнота нового знання залежить від того, наскільки багатосторонні зв’язки 
установлюються зі старими знаннями. Цей закон вимагає наступності у навчанні [8]. 
Він передбачає встановлення тісних зв’язків між різними ланками освіти і, зокрема, 
між дошкіллям та початковою школою. А саме, як зазначає О.Я. Савченко, 
“узгодженість у цілях, змісті, організаційно–методичному забезпеченні етапів освіти, 
які межують один з одним: дошкілля – початкова школа – основна школа” [12]. 

За В.В. Давидовим [3], принцип наступності виражає той реальний факт, що 
при побудові шкільних навчальних предметів для початкової школи зберігається 
зв’язок з тим типом життєвих знань, які дитина отримує іще до школи. Отже, 
наступність є багатогранною і може вирішуватися в практичній роботі за умови 
комплексного підходу. 

Одна з головних цілей навчання – научити дитину вчитися – не суперечить 
віковим можливостям дошкільників і молодших школярів. Тому зараз педагоги 
будують свою роботу саме з цих позицій, що дозволяє реалізовувати принцип 
наступності у питаннях розвитку і виховання підростаючого покоління. Передумови 
для формування особистісних якостей дитини закладаються у дошкільному віці. 
Кожний період дитинства суттєво вагомий, тому що навіть один упущений 
(пропущений) рік, місяць у розвитку дитини може привести до серйозних утруднень 
у процесі навчання у школі. Тому базовим у системі освіти по праву є дошкільна 



Психологія 
 

310 
освіта. Однак вже на цьому попередньому етапі існують серйозні розбіжності та 
протиріччя у такому основному, багатокомпонентному явищі, як готовність дитини 
до шкільного навчання [7]. 

В ідеалі наприкінці дошкільного віку у дитини складається готовність до 
систематичного шкільного навчання, що виявляється в прагненні до школи, здатності 
свідомо регулювати свою поведінку, в певному рівні розвитку пізнавальних процесів 
і працездатності організму, умінні критично ставитися до себе, здатності до дій в умі 
(розвиток внутрішнього плану дій), вольових дій. багато з цих умінь знаходиться у 
шестилітка ще у зародковому стані. Дозволимо собі використати деякі статистичні 
дані, отримані вітчизняними психологами. Близько 30% дітей шестилітнього віку 
страждають затримкою розвитку інтелекту. Серед інших близько 42% психологічно 
не готові до навчання у школі. "Близько 12% першокласників бояться іти до школи. 
А 25% мають надмірно райдужні сподівання відносно школи. Навантаження на 
шестиліток у школі, у порівнянні з дитсадком, зростають у 2,5–3 рази" [2]. Що 
стосується уваги, то шестилітньому першокласникові дуже важко утримувати увагу в 
тих межах, які потребує школа. Він здатний утримувати увагу на одному предметі 
10–15 хв., а для успішного навчання вимагається 20–25 хв.(а, подекуди, 30–35 хв.). 
Тому деякі дослідники вважають за необхідне зараховувати дітей до школи з 6 з 
половиною років (на 1 вересня), що зумовлюється психофізіологічними 
особливостями розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Проведене нами дослідження щодо вивчення 
властивостей уваги шестилітніх першокласників дозволяє нам стверджувати, що у 
більшості учнів загальний рівень розвитку уваги відповідає середньому та нижчому 
за середній рівню (наводимо виявлене нами відсоткове співвідношення між 
виділеними рівнями розвитку уваги шестиліток: низький рівень розвитку усіх 
властивостей уваги визначено більш ніж у 7 % дітей, нижчий за середній – у 28,5%, 
середній – 45,4%, вищій за середній – 19%, високого рівня не виявлено у жодному 
випадку) [4]. Нами була виявлена досить цікава закономірність, яка міститься у тому, 
що достатньо високий рівень розвитку усіх властивостей уваги припадає на 
наступний віковий діапазон: від 6 років 8 місяців до 6 років 11 місяців. Цей факт 
повертає нас до вищевказаної думки про оптимальний строк зарахування дітей до 
першого класу з 6,5 років. 

Перехід шестилітніх дітей до навчання у школі визначив нові проблеми у 
питанні наступності, які пов’язані з особливостями віку (одна з них – вищеназвана 
проблема готовності до шкільного навчання). У психологічному плані між шести– і 
семилітньою дитиною виявляється велика різниця (“величезна прірва”), а між п’яти– 
і шестилітнім віком ця границя розмита: це вік дитинства, де основною провідною 
діяльністю є гра. Провідною діяльністю дітей молодшого шкільного віку, як відомо, є 
навчальна діяльність. Але, за твердженням багатьох психологів та педагогів, у роботі 
з шестилітніми першокласниками рекомендується найчастіше використовувати гру 
та ігрові навчальні завдання, як вид діяльності та прийом засвоєння нових знань. 
Знання, отримані шестилітньою дитиною у грі, не поступаються тим, які формуються 
іншими методами. Навпаки, гра дозволяє їх засвоїти краще та швидше. Головне – 
правильно визначити її цілі, шляхи, якими вони можуть бути досягнуті, та 
організувати відповідно ігрову діяльність. Ігрові дії, активізуючи перебіг психічних 
процесів, допоможуть реалізувати навчальну і розвиваючу мету значно швидше і 
надійніше, ніж це можна було б зробити іншим педагогічним засобом. Тому не 
тільки структура, методика проведення уроку, але і вся життєдіяльність шестилітньої 
дитини повинна проходити у відповідній віку обстановці. Саме у грі формуються і 
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пізнавальні процеси, і прийоми обробки інформації, і розумова діяльність, що сприяє 
успіху дітей у середній та старшій школі [7]. 

Одним з головних завдань вчителя є виявлення у перші дні навчання того 
обсягу знань та умінь, з яким приходять до школи шестилітні діти. Приходячи до 
школи першокласники мають вже досить великий обсяг знань. Однак, як стверджує 
В.С. Шпакова [13], ці знання формуються лише на рівні первинних уявлень і тому 
потребують подальшого уточнення та систематизації. Цим знанням характерний 
зв’язок з побутом та практичною діяльністю дітей, вони не торкаються внутрішніх 
зв’язків, а спрямовані на виявлення і зіставлення зовнішніх ознак і властивостей 
предметів та явищ, які безпосередньо можна спостерігати та обстежувати. Але крім 
знань, отриманих дітьми у дошкільному віці, вчителю необхідно враховувати і їхній 
чуттєвий досвід та продовжувати його збагачення. Формування уявлень та чуттєвих 
образів у дітей сприятиме не лише забезпеченню наступності у навчанні, а й 
допоможе встановленню зв’язків навчання з життям. Недостатнє здійснення 
систематизації чуттєвого досвіду можна назвати однією з причин гальмування 
розвитку учнів [13]. Необхідно проводити безупинну роботу по узагальненню та 
систематизації знань, виокремлюючи загальні та специфічні характеристики. Це 
умова свідомого і міцного засвоєння знань [8]. 

Важливий фактор підвищення ефективності навчання та забезпечення 
наступності між дошкіллям і початковою школою є індивідуалізація навчання 
(індивідуальний підхід до кожної дитини). Це питання достатньо висвітлено у 
психолого–педагогічній літературі (Ананьєв Б.Г. Костюк Г.С., Крутецький В.А., 
Макаренко А.С., та ін.). 

Індивідуальні відмінності у розвитку психологічних детермінант навчальної 
успішності, внутрішньо–функціональні зміни у структурі пізнавальної сфери, 
динаміка інформаційної ваги психічних факторів навчальної успішності молодших 
школярів зумовлюють необхідність диференційованого та індивідуального підходу 
до учнів у побудові процесу навчання на основі встановлених закономірностей. 

Так, необхідно зауважити, що домінантними факторами навчальної успішності 
учнів початкових класів є атенційні та мнемічні детермінанти. За дослідженнями 
Волошиної В.В. у формуванні успішності з математики молодших школярів головну 
роль відіграє розвиток обсягу уваги, на другому місці стійкість і продуктивність 
уваги та обсяг зорової пам’яті. Успішність молодших школярів з української мови 
зумовлюється  впливом різних факторів, а у першому класі відмічається потужність 
впливу розвитку обсягу уваги. Найбільш інформативними в процесі формування 
успішності в оволодінні технікою читання молодшими школярами виявились рівень 
розвитку обсягу і стійкості уваги, та обсягу зорової пам’яті. Успішність з письма в 
учнів перших класів пов’язана з тенденціями у розвитку обсягу уваги і майже в 
однаковій мірі від обсягів зорової і слухової пам’яті, що зумовлює однакову 
значущість впливу наочної і слухової інформації [1]. Це наводить на думку про 
необхідність суттєвого удосконалення програм розвитку пізнавальної сфери та, 
зокрема, атенційних властивостей, у передшкільний період щодо покращення на 
момент вступу у школу рівня розвитку вище перелічених властивостей уваги. 

Наступності і поетапності потребує також використання вчителем 1 класу 
унаочнення та роздаткового матеріалу (предметна наочність, силуетні зображення, 
малюнки, посібники–аплікації, словесна наочність та інше [13]), продовження роботи 
над розвитком моторної активності, яка пов’язана із обсягом, стійкістю і 
продуктивністю уваги. Концентрують увагу, навчають цілеспрямованості і умінню 
планувати свої дії ігри з кубиками, конструкторами і пірамідами. 
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Розвиткові уваги передує формування регульованого сприймання та активне 

оволодіння мовою. Чим краще розвинена мова у дитини у дошкільний період, чим 
вищій рівень розвитку сприймання, тим раніше формується мимовільна увага, одна із 
запорук продуктивної пізнавальної активності та успішності у навчанні. 

Процес навчання ставить дитину у такі умови, які вимагають від неї постійних 
вправ у довільній увазі, вольових зусиль для зосередження. Тому, на нашу думку, 
необхідно дошкільникам вправлятися спрямовувати свою увагу та зосереджувати її 
на певних об’єктах. Довільна увага розвивається разом з розвитком суспільно 
значимих мотивів навчання, ростом усвідомлення своєї відповідальності за успіх 
навчальної діяльності [6]. 

Н.В. Кузьміних у роботі з шестилітками важливим вбачає складання програм 
розвитку, розробку системи безперервної освіти дітей, контроль за рівнем 
соматичного та психічного розвитку, прогнозування шкільних труднощів, ефективна 
та вчасна корекція (або відповідне лікування) [7]. 

Н.В. Кузьміних особливо підкреслює важливість раннього прогнозування 
шкільних труднощів, особливо це важливо при формуванні готовності дитини до 
навчання в школі. Діти з мінімальними відхиленнями у розвитку, з легкими 
розладами емоційної сфери після корекційно–розвивальних занять успішно 
адаптуються до умов школи [7]. Бажано б було щоб існував постійний зв’язок між 
дошкільної та шкільної психологічною службою. 

Висновки. Отже, підсумовуючи наші доробки та інших дослідників, можна 
впевнено стверджувати: забезпечення наступності у навчання та розвитку шестиліток 
має здійснюватися цілеспрямовано та багатопланово. Наступність передбачає 
продовження формування чуттєвого досвіду дітей, застосування в роботі тих методів 
та прийомів, які знайомі й звичні для них ще з дошкільного дитинства, 
урізноманітнення форм організації навчально–виховного процесу та надання 
переваги завданням практичного характеру. 

Практичне використання цих та інших рекомендацій, на нашу думку, значно 
звузить коло пошуків психологічних причин низької успішності дитини з навчальних 
предметів у початкових класах. 

Наші подальші дослідження в даному напрямку передбачають виявлення 
взаємозв’язку між рівнем розвитку властивостей уваги шестиліток та факторами, що 
впливають на цей рівень, а також детермінантами навчальної успішності молодших 
школярів. 

Резюме 
В статье авторы раскрывают проблему преемственности в обучении и развитии 

детей шестилетнего возраста,а также взаимосвязь между уровнем развития 
особенностей внимания и факторами, которые влияют на этот уровень. 
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З.І.Ікуніна, В.І.Прокопенко, Г.Т.Прокопенко 

УДК 371.214.51 

РІВНІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
У статті розглядається проблема оволодіння учбовою діяльністю молодшими 

школярами, компоненти психологічної готовності до школи та взаємозв'язок між 
рівнем розвитку цих компонентів та результативністю учбової діяльності учнів. 

Ключові слова: учбова діяльність, рефлексія, психологічна готовність. 
Постановка проблеми. Психологічна готовність включає здатність до 

прийняття нової "соціальної позиції" – становища школяра, здатність управляти 
своєю поведінкою, своєю розумовою діяльністю, певний світогляд, готовність до 
оволодіння провідною в молодшому шкільному віці діяльністю – учбовою. 

Проблемі психологічної готовності дітей до шкільного навчання присвячені 
багато вітчизняних (О.В.Запорожець, Л.І.Божович, Л.А.Венгер, О.Л.Венгер, 
В.В.Холмовська, О.П.Усова, Ю.З.Гільбух, В.К.Котирло, С.О.Ладивір, 
Л.О.Кондратенко, Н.І.Гуткіна, Н.А.Побірченко та ін.) та зарубіжних досліджень 
(Г.Вітцлака, С.Штребела, М.Саймона, Л.Зонтага, Р.Брандта, Й.Шванцара та ін.). 

Проведений аналіз теоретичних та експериментальних досліджень свідчить про 
те, що деякі аспекти проблеми психологічної готовності дитини до шкільного 
навчання потребують подальшого вивчення, зокрема необхідне дослідження 
психологічної готовності молодших школярів до провідної діяльності. 

Об'єкт дослідження – психологічна готовність учнів початкової школи до 
оволодіння учбовою діяльністю. 

Предмет дослідження – структура психологічної готовності до учбової 
діяльності і вплив її компонентів на рівень навчальних результатів. 

Мета дослідження – визначити рівні психологічної готовності молодших 
школярів до оволодіння учбовою діяльністю і вплив її основних структурних 
компонентів на навчальні досягнення в початковій школі. 

Основні гіпотези дослідження полягали у припущенні того, що: 1)основними 
компонентами психологічної готовності до оволодіння учбовою діяльністю є 
здатності до прийняття учбових задач, до утримання їх у пам'яті, до оволодіння 
загальними способами розв'язання цих задач та здатність до оволодіння дією 
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контролю. Саме ці здатності значною мірою впливають на результати навчальної 
роботи молодших школярів; 2)формуванню здатності, до контролю своїх дій 
сприяють спеціальні заняття, побудовані в такий спосіб, щоб контроль правильності 
розв'язання задач виступав як прямий продукт учбових дій учнів. 

Відповідно до поставленої мети і гіпотез сформульовано такі завдання 
дослідження: 1. Розробити методики діагностики таких структурних компонентів 
психологічної готовності учнів до оволодіння учбовою діяльністю в початковій 
школі, як прийняття учбової задачі, оволодіння загальними способами розв'язання 
учбових задач і дією контролю. 2. Виявити взаємозв'язок між рівнем розвитку цих 
компонентів та результативністю учбової діяльності учнів початкової школи. 3. 
Розробити засоби розвитку здатності першокласників до оволодіння дією контролю і 
з'ясувати їх ефективність. 

Виклад основного матеріалу. Психологічна готовність до оволодіння учбовою 
діяльністю – це складне багатокомпонентне психологічне утворення, яке має свою 
структуру. Його структурними компонентами є такі: здатності до прийняття учбової 
задачі, до утримання її в пам’яті, до оволодіння загальним способом розв’язання цих 
задач, до оволодіння дією контролю [2]. 

Одним із показників психологічної готовності дитини до шкільного навчання може 
бути такий рівень її розвитку, який дає можливість оволодіти досить складним типом 
діяльності – учбовою. Основне завдання у навчанні дошкільнят в зв'язку з цим – 
формування передумов учбової діяльності шкільного типу. Адже дитина в процесі 
навчання в початковій школі повинна оволодіти не лише окремими знаннями, вміннями 
та навичками, а й учбовою діяльністю в цілому. В процесі оволодіння новим для неї 
типом діяльності і буде відбуватися психічний та особистісний розвиток молодшого 
школяра. Таким чином, учбова діяльність буде визначати розвиток учня. 

Розробку і проведення досліджень в цьому напряму здійснювали А.Н.Давидчук, 
О.М.Анищенко, М.Н.Аксьонова, Л.І.Цеханська, І.А.Домащенко, Л.А.Венгер та ін. 
Дослідники у розв'язанні проблеми психологічної готовності до шкільного навчання 
виходять із основних положень про зміст і структуру учбової діяльності, які були 
запропоновані Д.Б.Ельконіним та В.В.Давидовим. 

У ході спеціальних досліджень (Т.С.Комарова, А.Н.Давидчук, Т.Н.Доронова, 
О.М.Анищенко та ін.) виявлено, що у дітей, які навчалися за експериментальними 
програмами, сформувалися елементи учбової діяльності: вміння слухати і виконувати 
інструкцію, вміння оцінювати як свою, так і роботу інших дітей, здатність діяти 
згідно із зразком та інші. Цими дослідниками вивчався генезис окремих компонентів 
учбової діяльності і виявлялися шляхи їх формування на спеціально організованих 
учбових заняттях. Важливими передумовами учбової діяльності є такі: свідоме 
виділення та використання загального способу дій для вирішення практичних і 
пізнавальних задач (М.М.Поддьяков, О.П.Усова, А.Н.Давидчук та ін.), самостійний 
пошук способів розв'язання нових задач (Л.В.Берцфаї, Г.І.Мінська та ін.), а також 
контроль за способом дій (О.М.Анищенко, М.М.Поддьяков, Г.І.Мінська, 
М.Н.Аксьонова та ін.). Ці вміння необхідні для повноцінної підготовки дітей 
дошкільного віку до учбової діяльності шкільного типу. 

На думку Т.А.Урунтаєвої, Ю.А.Афонькіної, однією з передумов розвитку 
учбової діяльності є прийняття задачі, здатність утримувати мету діяльності, 
самостійна її постановка [5]. Як вказують автори, утримання мети залежить від 
характеру вказівок дорослого щодо неї, від близькості та зрозумілості її дитиною, від 
організації діяльності дітей. Оскільки діти можуть утримувати мету діяльності, вони 
починають усвідомлювати і способи виконання дій. 
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Аналіз існуючих методик для діагностики психологічної готовності до 

шкільного навчання, діагностики сформованості учбової діяльності показав 
необхідність розробки спеціальних методик для діагностики вищезгаданих 
здатностей, необхідних для оволодіння учбовою діяльністю (учінням) молодшим 
школярем. Розроблені тести "Контроль", "Прийняття", "Загальний спосіб" дають 
змогу оцінити рівень розвитку здатностей і виявити тих учнів, у яких вони 
недостатньо сформовані, і завдяки цьому вжити необхідних заходів, щоб запобігти 
їхній неуспішності. 

Методи, якими ми користувалися в нашому дослідженні, були різними залежно 
від характеру тієї чи іншої задачі. Метод теоретичного аналізу був використаний під 
час розгляду загальних питань розвитку уваги та здатностей – у процесі навчання. 
Вивчення практичного досвіду проводилося методом спостереження, а також 
використовувався метод аналізу продуктів діяльності учнів. Дані спостережень 
фіксувалися у протоколах та помітками у щоденниках. Спостереження за процесом 
навчання, а також результати тестування дали нам підставу зробити висновок про 
необхідність організації формуючого експерименту, в ході якого б на ми на практиці 
змогли б реалізувати та перевірити положення, що стосуються питання організації 
розвивального навчання в початковій школі. Для цього проводилися спеціальні уроки 
з учнями 1 класу.  

Під здатністю до оволодіння дією контролю ми розуміємо такі індивідуально–
психологічні особливості особистості учня, які дають йому змогу під час перевірки 
не зробити і знайти помилки у виконаній учбовій задачі. Всього було проведено 15 
таких занять. Даний предмет читався для учнів цього класу (за підгрупами) раз на 
тиждень. Тривалість уроку становила 45 хвилин. У ході експерименту 
практикувалися зустрічі з батьками на початку та наприкінці навчального року і 
додаткове індивідуальне спілкування за їх бажанням та бажанням експериментатора. 

Під час розробки занять ми спиралися на рекомендації Побірченко Н.А. [4]. 
Заняття були побудовані згідно наступним теоретичним положенням: 

1. Для успішного формування здатності до контролю необхідно не тільки 
навчити учня виконувати учбові дії за інструкцією вчителя і спрямувати його увагу 
як на результат, так і на процес, а й змінювати "свою позицію" ставати на "позицію 
вчителя”. 

2. Останньому сприяє включення учня в спільну діяльність з однолітками, в 
процесі якої вони поперемінно виконують роль учителя. 

3. Формування здатності до контролю забезпечує така організація діяльності 
учнів, в умовах якої вона виступає як прямий продукт їхньої діяльності. 

На основі зазначених теоретичних положень було розроблено програму занять, 
яка передбачала виконання завдань, що допомагали учням здійснювати контроль за 
своєю діяльністю і діяльністю однолітків. 

Заняття були організовані так, щоб учні не лише здійснювали контроль за 
своєю діяльністю, а й навчалися змінювати свою позицію на позицію вчителя, 
спільно працювати з однолітками, рефлексувати свої дії і дії своїх партнерів тощо. 

Відповідно до цілей та теоретичних положень побудови предмету для першого 
класу були висунуті такі завдання: розвиток уваги учнів (розподілу, переключення, 
стійкості); розвиток уміння слухати, чути учбову задачу (завдання) та готовність 
виконувати її згідно з вимогами; розвиток уміння знаходити помилки у виконаній 
учбовій задачі; формування учбової діяльності як провідної на основі розвитку 
здатності до оволодіння дією контролю. 
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Для розвитку здатності до оволодіння дією контролю пропонувалися завдання, 

які умовно можна віднести до трьох груп:  
Перша група завдань була спрямована на розвиток контролю за результатом. 

Уже починаючи з першого класу, учні виконують такі письмові роботи, як 
списування та диктанти. Під час їх виконання діти роблять помилки (пропуски або 
заміни букв), а під час перевірки не помічають їх. Як відомо, перевірка тексту являє 
собою учбову дію, необхідну учням на всіх уроках як української, так і російської 
мови. Треба вчити дітей виконувати її. Тому завдання першої групи включали, по–
перше, навчання перевірки правильності виконання візерунка (геометричні фігури), а 
потім навчання списування букв та перевірки правильності виконання цієї дії. 

Друга група завдань була спрямована на розвиток готовності виконувати 
вказівки дорослого, які поступово ускладнювалися. Вони включали графічні 
диктанти та завдання на кодування. Учні спочатку кодували числа, потім слова, які 
пред'являлися експериментатором у вигляді диктанту. Це були завдання на 
додавання одного і того ж доданка до одержаної суми в межах тридцяти. Учні 
повинні були записувати не всі числа, а тільки ті, що закінчуються на 5 або на 2 і на 
4. Тобто запис був вибірковим. Ці завдання потребували не тільки розвитку 
обчислювальних умінь, а й розвитку довільної уваги. 

Третя група завдань була спрямована на розвиток фонематичного аналізу та 
контролю за результатом, який включав би поопераційний контроль. Дітям 
пропонувалися слова, які різнилися кількістю звуків, або кількість звуків була 
однаковою, але перший звук був іншим. Учні повинні були кодувати ці слова згідно з 
завданням. У диктантах учні повинні були виділяти голосні звуки і кодувати їх 
квадратом, приголосні звуки записувати буквами: В диктантах учні повинні були 
кодувати по–різному слова залежно від кількості в них звуків. Метою завдань був 
цілеспрямований розвиток контролю за результатом, який включає поопераційний 
контроль. Учні навчалися перевіряти ці диктанти. 

Заняття, що мають на меті розвиток здатності до оволодіння дією контролю 
учнями перших класів, повинні включати завдання, спрямовані на розвиток у них 
вміння чути та виконувати вказівки дорослого, розвиток дії контролю за результатом, 
який включає контроль за процесом з метою розвитку в дітей самоконтролю. 

Процедура. Відправним пунктом побудови експерименту був аналіз практики 
початкового навчання та можливостей його поліпшення. Згідно з вищезгаданою 
метою дослідження виник ряд питань: 

- Чи є розвиток школярів, якого досягаємо під час використання традиційної 
методики навчання без докорінних її змін, межею? 

- Якщо він не є межею, то якими повинні бути заняття в початковій школі, 
щоб створювати умови для розвитку здатностей учнів до оволодіння учбовою 
діяльністю? 

Л.В.Занков у своєму експериментально–педагогічному дослідженні показав, що 
загальний розвиток школярів, який досягається в умовах традиційної методики, не є 
межею [3]. Тобто вдосконалення і збагачення змісту та методів навчання в 
початковій школі сприятимуть психічному розвиткові учнів. 

Згідно з теорією поетапного формування розумових дій навчання всякої дії 
повинне відповідати ряду вимог: необхідно встановити конкретний зміст контролю, 
тобто виділити операції, що входять до його складу; треба дати учням систему 
вказівок, яка б забезпечувала систематичне одержання заданого результату; 
необхідно знайти матеріалізовану форму цієї дії, а також підібрати спеціальну 
систему завдань, яка б забезпечувала формування цього виду контролю. Нашим 
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завданням було сформувати у першокласників здатність до оволодіння дією 
контролю (контроль за результатом, який би неодмінно включав виконання 
поопераційного контролю). Нами вже зазначалося вказано, що ми вибрали перевірку 
тексту як дію контролю. Аналізуючи різні види письмових робіт та їх вимоги до 
учнів, ми дійшли до висновку, що дітей треба навчати перевіряти диктанти. 

По–перше, диктант – це один із видів контрольних робіт учнів. По–друге, він 
потребує від першокласників ряду вмінь, необхідних для виконання й інших 
письмових робіт. По–третє, саме в першому класі, коли діти вчаться розрізняти звуки 
в словах та позначати їх буквами, якнайкраще формувати поопераційний контроль, 
який потребує від дитини активних дій. 

Аналіз помилок, допущених через неуважність показав, що учні під час перевірки 
тексту можуть не знайти багатьох із них. Не помічені помилки можуть бути різними: це 
заміна або пропуск слів у реченні, пропуск та заміна букв. Як засвідчили дослідження 
П.Я.Гальперіна та С.Л.Кабильницької [1], молодші школярі орієнтуються під час 
перевірки тексту на більш знайомий їм звуковий, а не зоровий образ слова. 

Це теж підтверджує, що першокласників треба вчити чути та правильно диктувати 
собі слова. Для цього їм треба дати взірець самої цієї дії, та потім дії по звірці. 

Як показали спостереження, учні не виконують дії контролю в якомусь певному 
порядку. Тобто необхідне спеціальне навчання порівнянню як письмового зразка і 
свого виконання, так і "слухового зразка" (диктант) і свого виконання. Учневі 
недостатньо мати зразок, йому необхідне знання контролюючих операцій, а також 
вміння їх виконувати. 

На нашу думку, для того, щоб сформувати поопераційний контроль за 
виконаною учбовою дією (наприклад, списування або диктування), треба спочатку 
навчити цієї дії учнів. Тобто в початковій школі, особливо у першому класі, метою 
уроків з української та російської мов повинне бути цілеспрямоване формування 
таких учбових дій. Учні повинні не тільки знати, як це робити, а й уміти це робити. 

Тому спочатку першокласникам пояснювалося, як перемальовувати візерунок, 
списувати послідовність букв. Учням давалася послідовність виконання операцій: 
показуємо, читаємо, диктуємо, пишемо. Діти привчалися показувати своїм вказівним 
пальцем, утримувати його на цьому місці доти, поки не перепишуть під диктовку 
даний елемент та не поставлять вертикальну риску. Тільки тоді вони можуть 
пересунути вказівний палець далі. Після виконання ряду таких завдань на уроках та 
вдома першокласники привчалися виконувати вказівки дорослого, що поступово 
ускладнювалися як за кількістю елементів, які повинні були учні утримувати в 
пам'яті, так і за тривалістю в часі. Учні привчалися слухати та чути вимоги вчителя. 
Потім діти вчилися виділяти голосні та приголосні звуки в словах і позначати голосні 
звуки квадратами, тобто ці звуки кодувалися першокласниками. Дітям для цього 
пропонувалися слова, написання та звучання яких не розходилося. Після написання 
таких диктантів першокласники навчалися їх перевіряти, виконуючи цю ж саму дію. 
Під час перевірки кожного елемента (букви, знаку), якщо він був правильно 
виконаний, над ним ставився "+"; якщо ні, то "–". Потім діти навчалися не тільки 
виділяти кожний звук у слові, але й разом з цим рахувати їх кількість. Залежно від 
кількості звуків у мові слова по–різному кодувалися. Потім, виконуючи цю ж саму 
дію, учні навчалися перевіряти її. Таким чином діти навчалися диктувати собі слова, 
написання яких не розходилося із звучанням, та перевіряти цей вид письмових робіт. 

Результати досліджень засвідчили, що рівень розвитку здатності до оволодіння 
дією контролю впливає на успішність з математики учнів перших та других класів та 
з російської мови – учнів перших, других та третіх класів. Отже, рівень розвитку 
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даної здатності необхідно враховувати при визначенні рівня готовності до 
оволодіння учбовою діяльністю; 

Одержані результати показали, що рівень розвитку здатності до оволодіння 
дією контролю (за результатом, який включає поопераційний контроль) формується 
при традиційному навчанні в початковій школі в першому та в другому класах. 

Порівняння успішності крайніх груп учнів з високим та низьким рівнями 
розвитку даних здатностей дало змогу експериментально довести, що однією з 
причин низької успішності учнів початкової школи є низький рівень розвитку 
здатностей: до прийняття учбової задачі; до утримання учбової задачі в пам'яті; 
інших здатностей, які входять до прийняття; до оволодіння загальним способом 
розв'язання учбової задачі; до оволодіння дією контролю, а також підтвердити вплив 
швидкості запам'ятовування на успішність. 

Аналіз результатів показав, що спеціально організовані заняття в першому класі 
за експериментальною програмою сприяють формуванню здатності до оволодіння 
дією контролю в учнів перших класів. 

Заняття, проведені в 1 класі, сприяли кращому виконанню тесту "Контроль" 
порівняно не тільки з першими, але й з другими та третіми класами (за шкалою 
КНП). Крім цього, аналіз оцінок піврічних контрольних робіт показав, що проведені 
заняття вплинули не тільки на виконання тесту "Контроль", а й на успішність з 
російської мови. 

Висновки. Таким чином, аналіз теоретичних досліджень, письмових робіт 
учнів, власний досвід роботи в школі показали, що формування самоконтролю в 
учнів необхідно починати з формування дії контролю за результатом, який включає 
контроль за процесом, а потім необхідно формувати прогнозуючий контроль. 

Виконана робота є певним етапом в дослідженні зазначеної проблеми. 
Вивчалась психологічна готовність до оволодіння учбовою діяльністю у молодших 
школярів та можливості розвитку здатності до оволодіння дією контролю як одного 
із основних її структурних компонентів у першокласників.  

Резюме 
В статье рассматривается проблема овладения учебной деятельностью 

младшими школьниками, компоненты психологической готовности к школе и 
взаимосвязь между уровнем развития этих компонентов и результативностью 
учебной деятельности. 

Summary 
In the article basiccomponents of psychological readiness of childrentothe school 

teaching and levels of psychological readiness of junior schoolboys are examinedto the 
captureof educational activity, intercommunication the level of components of 
psychological readiness and effectiveness of educational activity. 
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ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕТРАДИЦІЙНИХ 

ФОРМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ 
У статті розглядаються особливості розвитку розумової діяльності дітей 

старшого дошкільного віку в умовах використання нетрадиційних форм навчання 
математиці. Результати дослідження підтверджують позитивний вплив 
нетрадиційного навчання на формування початкових форм абстрагування, 
порівняння, узагальнення, умовиводу, аналізу і синтезу.  

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, мислительна діяльність, 
нетрадиційних форм навчання. 

Постановка проблеми. Проблема інтелектуального розвитку дошкільників у 
теперішній час набуває особливого значення. Актуальність цієї проблеми обумовлена 
новими завданнями, які висунуті на всіх етапах загальної освітньої роботи вимогами 
суспільного розвитку. 

На сучасному етапі ефективність системи освіти і виховання підростаючого 
покоління полягає не тільки у забезпеченні його певним обсягом знань, але й у створенні 
оптимальних умов для розвитку інтелектуальних якостей, які можна сформувати за 
допомогою різноманітних, у тому числі й нетрадиційних, методів навчання. 

Зміни у програмі початкової школи та зменшення віку першокласників 
потребують вдосконалення змісту і методів навчально–виховної роботи дошкільної 
ланки освіти, тобто всієї системи педагогічного керівництва в дошкільних 
навчальних закладах, щоб учителі початкових класів мали можливість опиратися на 
досить високий рівень загального розвитку дітей. 

Розумове виховання дошкільників є однією з найважливіших сторін загального 
виховного процесу, що здійснюється в дошкільному навчальному закладі. Розумове 
виховання виступає не тільки як оволодіння знаннями і способами мислительної 
діяльності, але й як формування певних якостей особистості дитини. Тому 
вихователь дошкільного навчального закладу повинен повсякденно піклуватись про 
те, щоб діти не тільки засвоювали посильні знання і способи розумової діяльності, 
але й щоб у них формувався інтерес до отримання знань, бажання і потреба думати, 
міркувати, шукати і знаходити вірне рішення того чи іншого завдання, застосовувати 
для цього найбільш доцільні засоби; щоб у них формувалась здібність переживати 
радість, інтелектуальне задоволення від розумової діяльності. 

У працях з проблем розумового виховання зазначається, що закономірності 
розумового розвитку дозволяють вже у дошкільному віці виховувати у дітей 
активність, цілеспрямованість мислення, самостійність у вирішенні розумових задач, 
допитливість розуму. У цьому віці, аналізуючи, систематизуючи, синтезуючи, 
порівнюючи, дошкільник вчиться визначати загальне, головне і другорядне, ознаки, 
зв’язки і відношення одиничних предметів. Мислительні операції здійснюються і 
розвиваються там, де дитина вирішує різноманітні розумові завдання. Дуже важливо 
так спрямувати роботу дітей на заняттях, іграх, щоб вони не тільки сприймали і 
відтворювали завдання, але й міркували, встановлювали схожість і відмінність 
предметів у будь–якому відношенні чи за однією або кількома ознаками. Тому у 
формуванні здібності активно думати, свідомо ставити питання, знаходити шляхи їх 
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вирішення, роблячи необхідні розумові і практичні операції, велике значення має 
пізнавальна діяльність дошкільника. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У психологічних і педагогічних 
дослідженнях значна увага приділяється вивченню теоретичних проблем мислення 
(П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Г.С.Костюк, М.О.Менчинська, Р.Г.Натадзе, 
Д.Б.Ельконін та ін.). У працях Л.С.Виготського, Л.А.Венгера, П.Я.Гальперіна, 
А.І.Кагальняк, Т.В.Косми та ін. знаходимо вивчення особливостей мислительних дій, 
операцій. У цих працях показано, що важливішими формами мислення дошкільника 
є наочно–дійове і наочно–образне. При цьому вчені виділяють, що провідне значення 
у розвитку мислення дитини має її практична діяльність. 

Актуальність проблеми визначається необхідністю пошуку ефективних шляхів 
керівництва інтелектуальною діяльністю старших дошкільників, що багато в чому 
впливає на розширення можливостей подальшого навчання у школі. Серед багатьох 
аспектів даної проблеми особливе місце займають питання, пов’язані з розвитком 
розумової діяльності під час нетрадиційних форм навчання математиці в 
дошкільному навчальному закладі. 

Традиційні заняття залишаються основною формою навчання в дитячому садку. 
Звикаючи до однотипних методів і форм, які педагог використовує на заняттях, 
дошкільники потребують спеціально розроблених нових форм, методів і способів 
роботи з ними. Тому використання нетрадиційних форм навчання в дошкільному 
закладі сприяє створенню сприятливих умов для засвоєння дітьми досить складних 
знань, умінь і навичок, формування різноманітних здібностей і розвитку 
мислительної діяльності. 

Актуальність і недостатня розробленість вказаної проблеми визначили вибір 
теми даного дослідження. 

Мета дослідження полягала у визначенні впливу нетрадиційних форм навчання 
математиці на розумовий розвиток дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психологічних досліджень свідчить, що 
проблема розумового розвитку дитини, зокрема дошкільного віку, приволікала увагу 
зарубіжних та вітчизняних вчених. Проблема мислення в онтогенезі у вітчизняній 
психології має давні традиції. З цієї проблеми цікаві думки висловлені у працях 
таких дослідників як–от: О.В.Запорожець, О.М.Концева, Г.О.Люблинська, 
М.М.Подьяков, Л.А.Венгер, О.В.Скрипченко та ін. 

Розумовий розвиток – це не просто здобутки, які дитина отримує на кожному 
віковому етапі. Він передбачає координацію, внутрішню взаємодію, яка зумовлює 
зміну особистості дитини в цілому. 

Аналіз психолого–педагогічної літератури з питання використання 
нетрадиційних форм навчання математики і наші спостереження за організацією 
навчально–виховної роботи у дошкільних навчальних закладах у період педагогічної 
практики свідчать про те, що практики не приділяють належної уваги використанню 
нетрадиційних форм навчання математиці. 

Для діагностики розумового розвитку дітей шостого року життя нами були 
використані завдання, які дозволили: 1) вивчити знання дітей про числа і цифри 
першого десятку, вміння рахувати предмети у межах десяти і порівнювати числа; 
2) виявити здібність дітей здійснювати порівняння величини двох предметів 
прийомами накладання і прикладання; 3) вивчити знання шестирічних дітей про 
назви днів тижня, який день тижня був вчора, який сьогодні, який буде завтра; 
4) визначити здібність дітей розділяти умовно геометричні фігури на дві групи: 
площинні (коло, квадрат, овал, прямокутник, чотирикутник) і об’ємні (куб, циліндр, 
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шар); 5) вивчити знання дітей про визначення місця розташування одного предмету 
відносно іншого. 

Констатуючий експеримент складався з шести завдань, виконання яких 
проходило в індивідуальній формі. В експерименті були використані модифіковані 
завдання Вілкової І.Б. [4]. 

Починаючи навчальний експеримент ми припустили, що необхідна така 
організація навчання, яка б спонукала дітей до самостійного пошуку рішення і 
допомагала долати труднощі. 

У роботі були використані наступні види допомоги: демонстрація 
незакінченого зразка рішення, з послідуючою пропозицією його завершення; 
допомога–підказка у вигляді загадки, вірша (загадки про геометричні фігури, дні 
тижня); орієнтація дитини на однолітка при рішенні завдання; стимуляція успіху 
рішення у дітей старшої групи, особливо у малоактивних. 

Слід підкреслити, що як на підготовчому етапі, так і в ході навчаючого 
експерименту допомога надавалась усім дітям. Ми виходили з положення 
Л.С.Виготського [2] про те, що при виконанні завдання, якщо дитина відчуває 
труднощі необхідно їй надавати дозовану допомогу, починаючи з мінімальної, що, в 
свою чергу, дозволить визначити ту міру допомоги, яка їй необхідна при пошуку 
рішення тієї чи іншої задачі. 

Експериментальне дослідження проводилось на протязі семи місяців (з 
листопада 2006 року по травень 2007 р.). У ньому приймали участь 35 досліджуваних 
– діти двох старших груп дошкільного освітнього закладу №2 м. Красний Лиман 
Донецької області. 

Формуючий експеримент проводився в індивідуальній і колективній формах. 
Експериментальний матеріал формуючого експерименту підібраний у відповідності з 
віком дітей, у той же час доступний, цікавий, з деякою емоційною забарвленістю [1, 3, 5]. 

Після проведення формуючого експерименту з 35 дітей старшого дошкільного 
віку 10 були віднесені до високого рівня (в констатуючому – 5), 17 дітей – до 
середнього рівня (у констатуючому – 18), до низького рівня були віднесені 8 дітей (у 
констатуючому – 12). Таким чином, ми маємо позитивні результати використання 
нетрадиційних методів навчання математики. 

Висновки. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального 
дослідження та спілкування з практичними працівниками дошкільних закладів 
засвідчили, що спеціальні заняття з корекції і розвитку розумових і творчих 
здібностей дошкільників стають все більш популярними у практиці роботи 
дошкільних навчальних закладів. Проводячи заняття в цікавій формі дорослий, з 
одного боку, сприяє формуванню необхідних уявлень і допомагає “наздогнати” 
товаришів, з другого – виховує у дитини впевненість у своїх силах, розвиває 
пізнавальний інтерес. 

В умовах використання нетрадиційних форм навчання дитина сприймає 
матеріал чітко, швидко, послідовно, від реальних дій з матеріальними предметами 
переходить до внутрішніх звернутих дій з реально представленими матеріальними 
предметами і до дій, які здійснюються в цілому у внутрішньому плані, де реальні 
предмети замінені уявленнями і поняттями. 

Використання нетрадиційних форм навчання сприяє не тільки більш повному 
засвоєнню і закріпленню уявлень, знань, умінь, застосуванню їх у різних умовах, але 
й удосконаленню психічних процесів, які входять до складу розумової діяльності: 
довільності і зосередженості уваги, цілеспрямованості спостереження, процесів 
порівняння, кмітливості, аналітико–синтетичній діяльності і діяльності уяви.  
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности развития умственной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста в условиях использования нетрадиционных 
форм обучения математике. Результаты исследования подтверждают положительное 
влияние нетрадиционного обучения на формирование начальных форм 
абстрагирования, сравнения, обобщения, умозаключения, анализа и синтеза.  

Summary 
In the article the features of development of intellection of children of senior 

preschool age are examined in the conditions of the use of untraditional forms of teaching 
mathematics. Research results confirm positive influence of the untraditional teaching on 
forming of initial forms of abstracting, comparison, generalization, deduction, analysis and 
synthesis.  

Література 
1. Волина В.В. Веселая математика. – М., 1999. 
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1960. 
3. Ивакина И. О педагогических условиях развития интеллектуальной активности 

дошкольников //Дошкольное воспитание. – №12. – 1995. 
4. Игровая математика для дошкольников /Сост. Вилкова И.Б. – М., 1994. 
5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

дошкольников. – М., 1995. 

Ю.Ю.Ільїна  
УДК 37.03:372.47 

ВПЛИВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ФОРМУВАННЯ 
РОЗУМОВИХ ДІЙ 

У даній роботі поставлено за мету дослідити функціонування розумових 
операцій у старших дошкільників і розробити цілеспрямовану систему по їх корекції. 

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, мислиннєві дії, розумова діяльність, 
вербально– логічного мислення. 

Постановка проблеми. Проблема розуму, зокрема мислення, не є новою, вона 
виникла разом з розвитком людського суспільства, але у сучасних умовах постійно 
зростають вимоги до розкриття проблеми інтелектуального розвитку дитини. 

Пошук умов розумового розвитку дитини трактується задачами перетворення 
та удосконалення системи освіти. 

У сучасній вітчизняній психології велике значення приділяється формуванню 
мислиннєвих дій у навчально–виховному процесі. 

Теоретичні положення про сутність розумової діяльності містяться у 
дослідженнях видатних науковців (2, 4, 6, 7, 9, 13, 14). 

Аналіз результатів багатьох досліджень свідчить про те, що питання пов’язані з 
розумовими діями потребують подальшого вивчення. Серед багатьох аспектів даної 
проблеми розкриті деякі, а саме особливості пізнавальної діяльності старших 
дошкільників, зміст та особливості пізнавальних процесів, механізми мислення. 
Разом з цим недостатньо розкрита природа розумових дій старших дошкільників у 
процесі навчання. Саме актуальність і визначається пошуком ефективних шляхів 
керівництва розумових дій дітей у процесі навчання під час підготовки до школи. 

Аналіз останніх досліджень. Розумовий розвиток дитини є однією з 
найважливіших сторін формування особистості, що здійснюється у дошкільному 
закладі. Інтелектуальний розвиток старшого дошкільника спрямований не тільки на 
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оволодіння знаннями способами розумової діяльності, але й формування певних 
якостей розуму у дитини. Розвиток розумових дій у старших дошкільників у процесі 
навчання сприяє створенню сприятливих умов при засвоєнні знань, умінь і навичок, 
формуванню різноманітних здібностей та розвитку мислиннєвої діяльності в цілому. 

Проблема розумових дій має велике значення як в теоретичному, так і 
практичному плані. 

Процес пізнання у дитини здійснюється завдяки функціонально–операційному 
боку мислення, як підкреслював у свій час С.Л.Рубінштейн «аналіз через синтез», 
наголошуючи, що розумові дії виступають як різні види аналізу і синтезу (13). Цієї 
думки дотримуються й інші дослідники. Вони вважають, що аналіз і синтез – основа 
всіх розумових процесів (11, 14). 

Результати наукових досліджень свідчать про зацікавленість проблемою 
розумових дій (2, 3, 5, 6, 8). Процес розумового розвитку характеризується тим, що 
зовнішні дії поступово трансформуються у внутрішні. Так, такі дослідники, як 
А.В.Брушлінський, К.А.Славська вважають, що процесуальний аспект розумової 
діяльності складається з таких операцій, як аналіз, синтез, узагальнення за 
допомогою яких дитина розв’язує розумові задачі (2, 3). Інші вчені (13, 14) прийшли 
до висновку, що такі розумові дії, як порівняння, класифікація, систематизація, 
конкретизація, узагальнення і абстрагування – це різні види аналізу і синтезу. 
Певною мірою це ж підкреслює і В.А.Крутецький: усякий акт мислення, кожна 
розумова операція заснована на аналізі і синтезі, при цьому вчений звертає увагу на 
те, що аналіз і синтез – основа всіх ступенів розумового процесу і усякий пошук 
відповіді на питання вимагає як аналізу, так і синтезу у різних зв’язках. 

Деякі дослідники в основному виділяють тільки чотири розумових операції, 
взаємозв’язані одна з одною: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння (8, 9). 

Отже, питання про взаємозв’язок розумових операцій є достатньо складним. 
Ми мислення розглядаємо як цілісний процес, в якому реалізуються специфічні 

дії і операції. При цьому розумові операції в його змісті більшою мірою співвіднесені 
з аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням, абстрагуванням, класифікацією, 
систематизацією, конкретизацією. Саме такий підхід дає можливість цілісно 
представити основні складові розумового процесу. 

У ряді досліджень (6, 8, 9) встановлено, що у дітей дошкільного віку ранньою 
формою мислення є практична, тобто дійова форма аналізу і синтезу. Вона виступає 
в розчленуванні якогось цілого предмету на частини або складання з частин. 
Результати досліджень дають підставу констатувати про те, що саме таким шляхом 
дитина виконує різні розумові дії задовго до того, доки вона звертається до різних 
форм вербально – логічного мислення. 

Таким чином, аналіз досліджень свідчить про те, що у вітчизняній психології 
існують досить суперечливі підходи до розумових процесуальних характеристик. 
Розвиток розумових операцій обумовлено як діяльністю, так і індивідуально – 
особливими властивостями особистості. Разом з тим, огляд робіт свідчить, що в 
дослідженнях розумових операцій більше уваги приділялося їх вивченню у 
шкільному віці. Проте дуже мало робіт присвячено вивченню розумових дій у 
старших дошкільників, хоча розумовий розвиток саме цієї вікової групи дітей – це 
найважливіша сторона формування особистості і підготовка дитини до навчання у 
школі. Саме це питання визначило предмет нашого дослідження.  

У даній роботі поставлено за мету дослідити функціонування розумових 
операцій у старших дошкільників і розробити цілеспрямовану систему по їх корекції. 

Для реалізації поставленої мети застосовувалися наступні методи дослідження: 
спостереження, бесіда і методики «Подібність та відмінність» (Н.Головань) Равена 
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(дитячий варіант), «Назви одним словом» (Т.П.Свістунової), «Класифікація» 
(А.Я.Іванова), «Пошук аналогів» (Є.І.Рогов). 

Використані методики дозволили кількісно і якісно оцінювати отримані 
результати. 

Дослідження проводилось у дошкільному закладі м.Харкова, в ньому приймало 
участь 50 старших дошкільників, 2 групи. 

На основі порівняльного аналізу нами була встановлена динаміка розвитку 
мислиннєвих операцій у дітей старшого дошкільного віку. 

Аналізуючи отримані дані особливостей сформованості розумових дій у 
старших дошкільників можна стверджувати, що результат аналізу (Р1) вище, ніж у 
всіх інших розумових дій. Вся діти виконали експериментальне завдання. 

Інша картина виявлена за результатами таких розумових операцій, як синтез 
(Р2), порівняння (Р3) і узагальнення (Р4). Тут поширилися рівні, з’явився низький. 

Аналіз результати розумових операцій старших дошкільників (Р5) – 
класифікація та Р6 – абстрагування свідчить про відсутність високого та 
середньовисокого рівнів. Вище середній рівень визначено тільки у двох дітей, всі 
останні досліджувані склали тільки середній та низький рівні. Встановлено, що менш 
всього сформована така розумова операція як абстрагування Р6, в ній не виявлені 
результати ні на високому, ані середньому рівнях. 

Отримані результати кількісних даних представлені у табл. 1. 
Таблиця 1. 

Рівні розвитку розумових операцій у дітей старшого дошкільного віку 
Рівні розумових операцій № 

п\п 
Розумові 
операції Високий Середньовисокий Середній Низький 

1 Р1 15 (30%) 25 (50%) 10 (20%) – 
2 Р2 5 (10%) 26 (52%) 13 (26%) 6 (12%) 
3 Р3 5 (10%) 18 (36%) 17 (34%) 10 (20%) 
4 Р4 18 (36%) 11 (22%) 14 (28%) 7 (14%) 
5 Р5 – 2 (4%) 26 (52%) 22 (44%) 
6 Р6 – – 4 (8%) 46 (92%) 

 
З таблиці видно, що кількісні показники виражені неоднозначно. Високі та 

середньо високі виявлені у більшості досліджуваних по аналізу Р1. Результати Р2,Р3, 
Р4 по високому і середньо високому рівнях знижуються. Р5 та Р6 у старших 
дошкільників по високому рівню не ви явлено. 

Таким чином, отримані результати діагностуючого експерименту дозволяють 
стверджувати, що розумові операції у старших дошкільників ще недостатньо 
сформовані. Особливу складність викликали такі розумові дії, як класифікація та 
абстрагування. 

Наші спостереження, бесіди з вихователями дошкільних закладів та з батьками 
дозволили прийти до висновку, що цілеспрямована робота по розвитку розумових 
операцій зі старшими дошкільниками не проводиться. Таке становище не тільки 
негативно впливає на розвиток мислиннєвих операцій дітей, а й на розумовий 
розвиток в цілому, зокрема на інтелектуальну підготовку до школи. 

Встановлено, що старші дошкільники з недостатньо сформованими операціями, 
зазнають великих труднощів на першому етапі учбової діяльності у школі. У зв’язку 
з цим на наступних етапах дослідження постало завдання розробити та 
експериментально впроваджувати систему занять, спрямованих на розвиток 
розумових операцій у старших дошкільників. 
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При розробці програми ми враховували ряд загально – психологічних умов у 

процесі цілеспрямованого навчання: 
- індивідуально – типологічні особливості старших дошкільників; 
- соціальне оточення, в якому живе дитина; 
- специфіку навчально–виховного процесу, в якому знаходилися діти до 

занять; 
- наявність інструкцій, спрямованих на формування як окремих, так і всіх 

розумових операцій ; 
- урахування різних видів допомоги під час виконання завдання. 
У ході роботи ми спиралися на принцип емоційного підкріплення результатів 

під час використання корекційних технік. 
Після діагностуючого експерименту нами було проведено формуючий з однією 

групою. Було розроблено 15 занять, 10 проведено в індивідуальній  та колективній 
формах і 5 вправ: «Подібність та відмінність», «Складання пропозицій», «Пошук 
пропозицій», «Пошук предметів за запропонованою ознакою», «Пошук 
протилежних предметів». 

Після проведення корекційної програми через два тижня був проведений 
контрольний експеримент з двома групами (експериментальна «Е» та контрольна 
«К»). Завдання за формою та змістом були інші. Отримані результати свідчать, що в 
експериментальній групі відбулися суттєві зміни, в той час, як в контрольній – 
ніяких змін не спостерігалось. Результати контрольного завдання подані нижче. 

Таблиця 2. 

Рівні розвитку розумових операцій у старших дошкільників експериментальної 
та контрольної груп 

Рівні розумових операцій № 
п\п 

Розумові 
операції 

Групи 
Високий Середньо– 

високий 
Середній Низький 

Е 9 (36%) 14 (56%) 2 (8 %) – 1 Аналіз Р1 
К 4 (16%) 6 (24%)  10 (40%) 5 (20%) 
Е 6 (24%) 12 (48%) 7 (28%) – 2 Синтез Р2 
К 2 (8 %) 7 (28%) 10 (40%) 6 (24%) 
Е 7 (28%) 10 (40%) 8 (32%) – 3 Порівняння  

Р3 К 3 (12%) 6 (24%) 11 (44%) 5 (20%) 
Е 7 (28%) 8 (32%) 10 (40%) – 4 Узагальнення 

Р 4 К 3 (12%) 4 (16%) 12 (48%) 6 (24%) 
Е 5 (20%) 7 (28%) 10 (40%) 3 (12%) 5 Класифікація 

Р 5 К – – 13 (52%) 12 (48%) 
Е 5 (20%) 6 (24%) 11 (44%) 3 (12%) 6 Абстракція 

Р6 К – – 6 (24%) 19  (39%) 
 

Результати контрольного експерименту показали, що спостерігається 
позитивна зміна рівнів розвитку мислиннєвих операцій у старших дошкільників, які 
виконували корекційну програму. 

При виконанні Р1,  Р2, Р 3,  Р4  зник низький рівень. Змінилася динаміка у бік 
покращення високого, середньо високого і середнього рівнів при виконанні 
контрольного завдання. 

Висновки. Таким чином, запропонована і апробована програма позитивно 
вплинула на розвиток розумових операцій у дітей. Експериментальні заняття 
сприяли не тільки формуванню окремих мислиннєвих операцій, а й 
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інтелектуальному розвитку в цілому. У досліджуваних у процесі занять почали 
простежуватися такі індивідуальні властивості розуму, як самостійність, активність, 
ініціативність та здатність до аргументації. Отже, корекційні заняття сприяли 
підвищенню розумового розвитку старших дошкільників та й інтелектуальній 
підготовці до школи. 
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УДК 372: 37.013.77 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Статтю присвячено одній з актуальних проблем практичної психології – 

забезпечення умов психологічного комфорту при співпраці всіх учасників навчально–
виховного процесу у дошкільному навчальному закладі. 

Ключові слова: базис, культура, самопізнання; цілісність, наступність; 
дошкільники, батьки, педагоги. 

Постановка проблеми. Кожна цивілізована країна і кожна розвинена нація 
одним з найбільших своїх скарбів вважає талановиту людину. Особливе місце у 
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суспільстві такої країни відводиться педагогові. Педагог – це не абстрактне поняття, 
це Людина, особистість із своїм особливим внутрішнім світом думок, почуттів, 
емоцій, прагнень та сподівань. Саме так мають сприймати і діти і дорослі 
представників будь–якого фаху вчителів, вихователів.  

Так само повинні ставитися дорослі і до дитини, як до особистості, в якої є 
власне життя і за межами дитячого закладу і за межами дому. 

Наприклад, Е.Фромм запропонував психологічний портрет людини 
майбутнього прогресивного суспільства – Нової Людини. На його думку, люди 
мають розкривати та розвивати найкращі риси свого внутрішнього світу й вміти 
взаємодіяти з іншими людьми.[10,с.3] 

К.О.Абульханова–Славська писала:, що про особисте життя складно писати, 
оскільки воно будується людьми різного типу, являє собою індивідуальне рішення 
кожної життєвої долі, індивідуальне визначення свого місця в суспільстві, особливе 
відношення до його цінностей, особливий спосіб їхньої реалізації або заперечення. 
Багато дослідників вважають, що можна казати про існування шляху розкриття 
внутрішнього світу людини. Цей шлях лежить через самосвідомість: самопізнання, 
саморегулювання. Самосвідомість формується через порівняння власних почуттів, 
думок і вчинків із переживаннями, думками і поведінкою оточуючих людей. А як 
зазначав Антуан де Сент–Екзюпері: “Ключ до оточуючих лежить в мені самому.” 
Отже, зрозуміти навколишній всесвіт можливо лише за умови самоусвідомлення.  

Саме здатність до такого порівняння, необхідно розвивати  в дитини вже в 
дошкільному віці. Це дозволить реалізувати головну мету дошкільної освіти в 
Україні – “сформувати  базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в 
його цілісності та різноманітності”.[3,с.6] 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний заклад як ланка системи освіти, 
покликана не просто надати знання дитині, а закласти засади гармонійно розвинутої 
особистості, надати їй можливість для розкриття внутрішніх сил, полегшити її 
входження в широкий світ соціального життя. 

При цьому необхідно регулювати ступінь психологічного навантаження на 
дитину, не перевищувати її можливостей. Це забезпечить дитині почуття впевненості 
та комфорту. 

Психологічний комфорт – стан рівноваги.  спокою, задоволення, благополуччя. 
Це бажаний стан, що свідчить про переживання людиною задоволення, успішності, 
зручності, забезпеченості. Це відповідає поняттю “здоров’я”, визначеному 
експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ): “Здоров’я – це 
відсутність психічних, фізичних дефектів, а також повне фізичне, духовне і соціальне 
благополуччя”. 

Вчені, що досліджували галузь психологічного здоров’я (В.А.Ананьєв, 
Г.С.Никифоров і ін.), розглядають його як оптимальну передумову для досягнення 
людиною намічених життєвих цілей і задач, вважають що є основою розуміння, 
пошуку сенсу життя й врешті–решт самореалізації людини на Землі.[2,с.54] 

У психологічному словнику поняття психічного здоров’я визначається як стан 
духовного благополуччя, що характеризується відсутністю негативних психічних 
проявів та забезпечує адекватну умовам навколишньої дійсності регуляцію 
поведінки, діяльності.[9,с.113]  

Поняття “психічне здоров’я” не вичерпується суто медичними показниками. 
Воно охоплює шляхи гармонізації людини, її бажання, амбіції, здібності, ідеали, 
почуття і свідомість. Визначити ступінь психічного здоров’я можна на підставі таких 
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показників: як ви ставитесь до себе; як ви ставитесь до інших; як ви справляєтеся з 
потребами життя.[10, с.79] 

Деструктивні негативні емоції, пасивність у досягненні прагнень, байдужість до 
себе та оточуючих, безвідповідальність, неадекватне сприйняття свого “Я”, 
навколишнього світу, егоцентризм, конфліктність – призводять до психічних та 
психосоматичних захворювань, бо деструктивні емоції та відчуття  на клітинному 
рівні деформують і руйнують структуру ДНК, знищуючи при цьому живі тканини 
(В.Райх, А.Лоуен, Н.Пезешкіан, В.Норбеков).[7, с.28] 

Позитивні життєствердні емоції, цілісність особистості, врівноваженість, 
впевненість в собі, креативність, рефлексивність, самоконтроль та саморегуляція, 
здатність до самопізнання, адаптивність до навколишнього світу, любов – все це 
сприяє становленню самосвідомості, знаходженню внутрішнього задоволення та 
гармонії в житті людини. Тобто, це і є шлях до психічного здоров’я. 

“Головний психологічний сенс особистісного зростання – визволення, 
винайдення себе і свого життєвого шляху, самоактуалізація і розвиток усіх основних 
особистісних атрибутів”.[4, с.38] 

Соціально–психологічна служба дошкільних навчальних закладів 
м.Слов’янська працює над підвищенням ефективності та результативності 
психологічного супроводу розвитку особистості дітей  дошкільного віку в умовах 
навчально–виховного процесу на основі особистісно–орієнтованого підходу. 

Актуальним було визначення загальної проблеми психологічної служби 
дошкільних закладів міста, а саме: “Система забезпечення психологічного здоров’я 
учасників навчально–виховного процесу дошкільних навчальних закладів”. 

Головною метою роботи було виявлення та створення сприятливих соціально–
психологічних умов для розвитку індивідуальної особистості та попередження 
негативних проявів в поведінці дітей. 

Робота будувалася за наступним алгоритмом: 
Підготовчий етап 
1. Визначення актуальності проблеми. 
2. Вивчення нормативно–правових засад питання. 
3. Самоосвіта практичних психологів за темою “Психічне здоров’я” (підготовка 

теоретичного матеріалу) 
Організаційний етап 
1. Підготовка діагностичного інструментарію. 
2. Дослідження емоційно–особистісної сфери дітей, психологічного клімату в 

дошкільних закладів, психоемоційного стану педагогів. 
3. Розробка корекційно–розвивальних програм на рік. 
Методичний етап 
Здійснення психологічного супроводу навчально–виховного процесу в 

дитячому садку: 
- корекційно–розвиваюча робота із дітьми; 
- консультаційна та просвітницька робота із батьками; 
- консультативна та просвітницька робота із педагогами. 
Контрольний етап 
1. Аналіз результативності проведеної роботи. 
2. Порівняльний аналіз із результатами минулого року. 
3. Систематизація та узагальнення досвіду роботи. 
4. Підведення підсумків (звітна документація). 
5. Розробка перспективних завдань на наступний рік. 
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В ході роботи в дошкільних закладах міста було проведено дослідження по 

вивченню особливостей емоційно–особистісної сфери дітей, психоемоційного стану 
педагогів, психологічного клімату в дошкільних закладах та в родинному 
середовищі. В межах соціально–педагогічного патронату в м. Слов’янську  були 
також досліджені умови родинного виховання дітей (мікроклімат), які не відвідують 
дошкільний навчальний заклад. 

Були використані наступні методи дослідження: тестування, анкетування, 
проективні методи, експертна оцінка, спостереження та ін. 

Обробка та аналіз результатів дозволили зробити висновок, що нажаль, велика 
кількість дітей перебувають у стані психічної депривації. Тобто, вони відчувають  
дефіцит  любові, ласки, уваги. Аналіз наших спостережень свідчить, що діти у 
відносно “нормальних” родинах не відчувають  цілковитого  душевного комфорту. В 
деяких родинах  помітні ситуації психологічної незацікавленості дитиною, 
байдужості до неї.  

Аналіз особливостей роботи практичних психологів із педагогічними 
колективами дитячих закладів доводить, що проблемам психічного здоров’я 
вихователів приділяється надзвичайно мало уваги. Робота із педкадрами носить 
більш теоретизований характер, і як правило, порушуються проблеми ефективної 
взаємодії з адміністрацією, дітьми, батьками та колегами. А особистість вихователя, 
його відчуття, переживання та бажання залишаються поза увагою. 

У зв’язку з цими даними стала актуальною розробка системи корекційно–
профілактичної роботи із забезпечення психічного здоров’я усіх учасників 
навчально–виховного процесу дитячих закладів.  

Корекційно–профілактична робота із дітьми дошкільного віку в дошкільних 
закладах міста спрямована на: 

- розвиток здатності розуміти емоційний стан іншої людини й уміння 
адекватно висловлювати свій; 

- створення в дошкільних закладах сприятливих умов для розвитку 
позитивного емоційного самопочуття дітей; 

- розвиток вміння аналізувати власну поведінку та поведінку інших людей. 
До змісту корекційної програми входили: комплекс психогімнастичних ігор та 

вправ, елементи ігрової терапії та арт–терапії, гурткова робота за уподобаннями, 
свята, розваги. 

У корекційній роботі із педагогами використовувалися заняття з елементами 
тренінгу, релаксації, спрямовані на зняття психоемоційного напруження. 

Корекційно–профілактична робота з дітьми та вихователями  здійснювалась 
паралельно із психологічним консультуванням для батьків щодо питань оптимізації 
та вдосконалення процесу виховання дошкільників, покращення психологічного 
клімату у сім’ї. Підвищувався рівень психологічної культури населення і завдяки 
публікаціям у місцевій пресі. 

Про успіх проведеної консультативної роботи свідчить розвиток психологічної 
культури освітян та батьків. Істотно зросла кількість звернень по консультативною 
допомогою. 

На ефективність роботи із забезпечення психічного здоров’я всіх учасників 
навчально–виховного процесу вплинула і тісна співпраця соціально–психологічної та 
методичної служби навчальних закладів міста. Аналізуючи результати 
запропонованої системи роботи із забезпечення психологічного здоров’я, можна 
зробити наступні висновки: 
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1.Психологічний супровід великого обсягу учасників навчально–виховного 

процесу, встановив зворотній зв’язок з його учасниками, наступність у роботі 
соціально–психологічної і методичної служб навчальних закладів міста на рівні 
місцевого відділу освіти. Робота дозволила позбутися багатьох негативних сторін 
виховання дошкільників та встановити більш плідну співпрацю з батьками; 

2.Розроблена система психологічного супроводу дітей дозволяє їм більш 
швидко адаптуватися до умов – оточуючого соціального середовища, а надалі до 
умов навчання в початковій школі. 

Наші діти мають стати для нас безкінечним Всесвітом, а ми для них 
відчиненими дверима в багатий світ людських стосунків, сповнених любові, 
розуміння, відданості та чуйності. За цих умов нам не доведеться більше піклуватися 
про «систему забезпечення психологічного здоров’я»! 
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М.А.Попов  

КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕВІАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ 
ФЕНОМЕНІВ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Автором статті визначено соціально-правовий, клінічний та психологічний 
підходи до питання класифікації (систематизації) поведінкових відхилень: 
встановлено, що психологічна й медична класифікації не суперечать, а взаємно 
доповнюють ода одну; виявлено відмітні особливості різноманітних поведінкових 
феноменів; виокремлено варіанти соціальної поведінки. 

Ключові слова: девіантна, нормативна, маргінальна та нестандартна поведінка; 
соціально-правова, клінічна, психологічна класифікації (систематизації) 
поведінкових відхилень. 

Постановка проблеми ... Проблема девіантних проявів у поведінці 
старшокласників у сучасній Україні набуває особливої гостроти, оскільки молодь 
формується в складних умовах економічних і політичних суперечностей, 
неврівноваженості соціальних процесів, криміногенності суспільства. 

Основними причинами виникнення деструктивної поведінки є психологічний 
дискомфорт, негативні переживання, загальна втрата духовних орієнтирів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій... Упродовж історичного шляху 
розвитку цивілізації простежується розуміння важливості проблеми девіантної 
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поведінки у середовищі учнівської молоді. Про це свідчить неабиякий інтерес вчених 
до проблеми поведінки, що відхиляється. З цього приводу психологами та 
педагогами виконано чимало досліджень присвячених проблемам: діагностики 
педагогічної занедбаності та правопорушень підлітків (Г.Абрамова, М.Алемаскин, 
Ю.Антонян, С.Беличева, А.Глоточкін, І.Дубровіна, В.Знаков, Е.Іванов, К.Ігошев, 
Д.Ісаєва, А.Ковальова, І.Кон, В.Кондрашенко, А.Личко, А.Мелоян, Г.Миньковський, 
І.Невський, В.Пирожков, К.Платонов, М.Попов, Г.Потанін, Д.Фельдштейн та ін); 
психолого-педагогічної та правової профілактики асоціальної поведінки 
неповнолітніх (В.Баженко, М.Володько, В.Головченко, Ю.Заросинський, Л.Зюбін, 
А.Личко, О.Кочетов, Ф.Махов, Г.Міньковський, Е.Натанзон, І.Невський, 
В.Оржеховська, В.Пастухов, Є.Пєтухов, О.Пилипенко, В.Татенко, М.Фіцула, 
С.Черненко та ін.); системного підходу до питань виховної роботи (М.Алемаскін, 
М.Бехеров, М.Болдирев, Л.Виготський, А.Караковський, М.Коган, Б.Кобзар, 
О.Кондратюк, М.Красовицький, І.Мар’єнко, Н.Ничкало, Г.Побєдоносцев, 
И.Селіванова та ін.); шляхів формування особистості (П.Блонський, Д.Джола, 
І.Звєрєва, І.Шванов, А.Иоголевич та ін.); діяльності педагога, розвитку творчих 
якостей учнів у навчально-виховному процесі (І.Зязюн, В.Кан-Калік, М.Нікандров, 
В.Моляко, М.Поташник, О.Савченко, С.Сисоєва, В.Сухомлинський та ін.). 

Але необхідно зазначити, що проблема типологізації важковиховуваних 
підлітків у психолого-педагогічній літературі залишається недостатньо вивченою. 

Формулювання цілей статті ... Визначити основні підходи до класифікації 
девіацій та сформувати відмінні особливості поведінкових феноменів у 
психологічних дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу ... Однією з форм наукового аналізу 
психологічної реальності є класифікація її проявів. Чисельні дослідження пов’язані із 
спробами систематизувати поведінкові відхилення, дають можливість констатувати, 
неабияку зацікавленість вчених питанням створення довершеної психолого-
педагогічної класифікації видів девіантної поведінки. Спробуємо проаналізувати 
об’єктивну картину складного наукового пошуку у цьому напрямку. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми, особистий досвід, дає 
можливість стверджувати, що складність означеної проблеми можна пояснити 
декількома обставинами. По-перше, це причини міждисциплінарного характеру 
проблеми. Оскільки термін „девіантна поведінка” використовується у спеціальних 
змістовних значеннях, існує певна розбіжність у змісті поняття та класифікаціях 
поведінкових відхилень. 

По-друге, проблема обумовлюється надзвичайною різноманітністю форм 
людської поведінки та остаточною невизначеністю самого поняття „норма”. 

„Норма” - в самому загальному значенні - правило, приклад, керуюча основа 
(норма права, суспільного життя, культурні, моральні, виробничі та ін.). В цьому 
значенні - термін використовується в соціальній психології. 

У психології та медико-біологічних науках широко розповсюджене використання 
терміну „норма” для визначення стану здоров’я як протилежності патології (хвороби, 
розладу, порушення). Виділяють три основні види норми: статистичні (які 
характеризують статистичну більшість описуваних об’єктів), фізіологічні (які 
характеризують по обраних параметрах процеси і стани здорового організму) та 
індивідуальні (як міру відхилення від двох попередніх). У психології коректним є 
звернення до поняття „норма” котре передбачає диференціювання „норми” за віком, 
статтю, соціальною, етнічною, культурною приналежністю суб’єкта [18]. 
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У сучасній психологічний літературі термін психологічної норми пов’язано з 

питанням нормальності особистісного розвитку, або, як на нашу думку здатністю 
адаптуватися до соціального середовища. 

„Норму” пов’язану із питанням „нормальності особистісного розвитку” 
досліджував Є.Фромм [17: 22]. У своїх дослідженнях Б.Братусь нормальну або 
здорову людину визначає як ту у якої відсутні аномалії. За справедливим 
визначенням вченого „тим самим ми навряд чи окреслюємо межу кола, в якому слід 
шукати специфіку норми, однак на цю специфіку зовсім не позначуючи” [1: 10]. 

У свою чергу Ф.Франкл під провідними ознаками особистісного здоровя 
розумів духовність, свободу та відповідальність. При чому „чим більш специфічніше 
людина, тим менше вона відповідає нормі – як у розумінні середній, так й ідеальній. 
Неповторність людської особистості знаходить своє внутрішнє розуміння в тій ролі, 
яку вона відіграє у цілісному співтоваристві” [16: 197]. 

За теорією К.Роджерса у здорової особистості домінує установка на процес 
самоактуалізації – актуалізації природженого потягу людини до зростання та 
розвитку своєї особистості і у відповідності до цього, якою вона є за своєю природою 
та можливістю [14]. На нашу ж думку можливі самі найрізноманітніші підходи як до 
психічної, так і до соціальної норми взагалі. 

У відповідності до сфери стосунків можна виокремити наступні групи 
соціальних норм: духовно-моральну, морально-етичну, правову, політичну, 
організаційно-професійну. 

Таким чином, соціальні норми створюють установки особистості, котрі у свою 
чергу формують диспозиційну поведінку („соціальні відхилення”: пияцтво, 
наркоманію, злочинність, релігійний фанатизм [15]) тобто таку, що відхиляється не 
від соціальної норми, а тільки від найбільш важливої, невиконання якої дійсно 
ставить під загрозу благополуччя людини та суспільства. 

Отже, все вищезазначене дуже ускладнює як визначення загальних критеріїв, 
так і створення єдиної класифікації проявів поведінкових відхилень. 

Аналіз державних документів та науково-психологічної літератури дає 
можливість констатувати існування великої кількості класифікацій (систематизацій) 
поведінкових відхилень, що мають право на існування та широке використання в 
рамках окремих дисциплін. 

Спробуємо умовно виділити основні підходи до означеної проблеми, а саме: 
соціально-правовий, клінічний та психологічний. 

У контексті соціально-правового підходу [2: 13] поведінкові девіації трактуються як 
соціальні явища, які доцільно згрупувати на підставах: залежності від масштабу (масові 
та індивідуальні відхилення); за значенням наслідків (негативні (що викликають 
шкідливі наслідки та створюють потенційну небезпеку) і позитивні); за суб’єктом 
(відхилення конкретних осіб, неформальних груп (наприклад, діяльність бандитських 
угрупувань)), офіційних структур, умовних соціальних груп (наприклад, жіночий 
алкоголізм)); за об’єктом (економічні, побутові, майнові порушення та інші); за 
тривалістю (одноразові і тривалі); за типом норми, що порушується (злочинність, 
пияцтво, наркотизм, самогубства, аморальна поведінка, бродяжництво, проституція, 
хуліганство, утриманство, тероризм, расизм, геноцид, деструктивні культи). 

У літературі з права під поведінкою, що відхиляється, розуміється все, що 
суперечить прийнятим у даний час правовим нормам і заборонено під загрозою 
покарання. Провідним критерієм правової оцінки дій індивіда є міра суспільної небезпеки. 
За характером і ступенем суспільної небезпеки діянь їх розподіляють на злочини, 
адміністративні, цивільно-правові делікти і дисциплінарні провини [7: 100; 8; 12]. 
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Злочини, у свою чергу, залежно від ступеня суспільної небезпеки можна 

розподілити на категорії: невеликої тяжкості з покаранням до двох років; середньої 
тяжкості з покаранням до п’яти років; тяжкі злочини до десяти років позбавлення волі; 
особливо тяжкі понад десять років позбавлення волі або із біль суворим покаранням. 

За характером дій злочини розподіляються на: злочини проти особи, злочини у 
сфері економіки, злочини проти державної влади, злочини проти військової служби, 
злочини проти світу і безпеки людства. Таким чином, Кримінальний і Цивільний 
кодекси [8] є своєрідним „класифікатором” форм поведінки, що відхиляється, з точки 
зору права. 

Таким чином, проблема класифікації відхилень у сфері права є досить 
лабільною, оскільки під плином часу народжуються нові форми правових відхилень, 
наприклад рекет, організована злочинність, фінансові піраміди, хакерство, що у свою 
чергу, викликає необхідність, з одного боку, внесення постійних змін до існуючого 
законодавства, а з іншого, створення сучасних виховних технологій формування 
правосвідомості учнівської молоді. 

Проаналізовані нами класифікації можна доповнити педагогічним підходом до 
проблеми важковиховуваних. На наш погляд, педагогічні класифікації менш 
диференційовані, а іноді навіть запозичені з інших дисциплін. Поняття „поведінка з 
відхиленнями”, „девіантна поведінка” часто ототожнюється з поняттям 
„дезадаптація”. У світлі основних педагогічних завдань виховання і навчання учнів 
поведінка школяра, що відхиляється, може носити характер як шкільної [3], так і 
соціальної дезадаптації. 

До структури шкільної дезадаптації, разом з її проявами (неуспішність, 
порушення взаємин з однолітками, емоційні порушення) належать і поведінкові 
відхилення. 

Досвід тісної співпраці з педагогами та медичним персоналом дає можливість 
стверджувати, що найбільш поширеним явищем серед учнів – є комплекс 
поведінкових відхилень у поєднанні із шкільною дезадаптацією (дисциплінарні 
порушення, прогули, гіперактивна поведінка, агресивна поведінка, опозиційна 
поведінка, паління, хуліганство, крадіжки, брехня). 

Іноді у підлітковому віці можна зустрітися із наявними ознаками масштабної 
соціальної дезадаптації, що з часом можуть трансформуватися у епізодичні або 
регулярні випадки вживання психоактивних речовин, сексуальних девіацій, 
проституції, жебракування, скоєння злочинів. Останнім часом у середовищі 
учнівської молоді виникли нові поведінкові вади пов’язані з залежністю від серіалів, 
комп’ютерних ігор, релігійних сект, тощо. 

Більш складне питання про види поведінки з відхиленнями в ранньому 
дошкільному віці. Чи можна взагалі говорити про девіантну поведінку на цьому 
„несамостійному” етапі розвитку особистості? Проте педагоги і батьки досить часто 
стикаються з негативними поведінковими проявами у маленьких дітей. Вади 
виявляються у вигляді шкідливих звичок (смоктання пальців, кусання нігтів), відмови 
від їжі, неслухняності, агресивної поведінки, іпсації, гіперактивної поведінки тощо. 

Хоча вікові та статеві відмінності учнів з девіантними проявами у поведінці не 
є предметом нашого вивчення, але цікавим є факт застереження вчених [4: 14] 
стосовно доцільності використання „терміну „поведінка з відхиленнями” до дітей 
віком до 5 років, а у суворому змісті - тільки після 9 років. Раніше 5 років необхідні 
уявлення про соціальні норми у свідомості дитини ще зовсім відсутні, а 
самоконтроль здійснюється за допомогою дорослих. І тільки з 9-10 років можна 
говорити про наявність у дитини здібності самостійно додержуватися соціальних 
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норм. Якщо ж поведінка дитини до 5 років має суттєві відхиляється від вікової 
норми, то її (поведінку – курсив наш) доцільно розглядати як незрілість невротичних 
реакцій або порушення психічних реакцій. 

На жаль, в сучасному суспільстві існує хибне ставлення до поведінки з 
відхиленнями, як до хвороби. Стикаючись із характерними проявами такої поведінки 
як батьки так і вчителі прагнуть, перш за все, одержати медичний діагноз і 
відповідну медикаментозну терапію, не звертаючи увагу на проблеми з якими 
стикається вихованець у шкільному житті, сім’ї, на вулиці тощо. 

Дійсно у науковій літературі з проблем девіантології прогресує клінічний підхід 
як звичний і найбільш розроблений. У той же час відомо, що коригувати поведінку 
особистості можна тільки психологічно - впливаючи на саму особистість. Отже, 
фахівець-психолог повинен чітко диференціювати два ведучих підходи до проблеми 
класифікації поведінкових відхилень - психологічний та клінічний, котрі самі по собі 
є досить передовими, а у поєднанні можуть дати досить дієвий ефект. 

Психологічний підхід до проблеми важковиховуваних ґрунтується переважно на 
виокремленні соціально-психологічних відмінностей окремих видів поведінки, з 
відхиленнями. Аналіз науково-психологічної літератури [5: 50.] дає підстави 
визначити підґрунтя для створення психологічних класифікацій поведінки з 
відхиленнями на основі критеріїв, серед яких провідними є: вид порушуваної норми; 
психологічна мета поведінки та її мотивація; результати даної поведінки та 
заподіяний нею збиток; індивідуально-стильові характеристики поведінки. 

Так, у своїй роботі Ю.А. Клейберг [5: 50] дійшов слушного висновку про 
доречність розподілу поведінкових девіацій на три основні групи: негативні 
(наприклад, вживання наркотиків), позитивні (наприклад, соціальна творчість) і 
соціально-нейтральні (наприклад, жебрацтво). 

У межах психологічного підходу до проблеми класифікації видів поведінки з 
відхиляннями особливе місце належить дослідженням Ц. Короленка та Т.Донських 
[6]. На наш погляд, саме у їхніх працях представлено найповніший і цікавіший 
варіант систематизації видів поведінкових відхилень. 

Автори поділяють поведінкові девіації на дві великі групи: нестандартна і 
деструктивна поведінка. Нестандартна поведінка, за визначенням вчених, має 
форму нового мислення, нестандартних ідей, а також дій, що виходять за межі 
соціальних стереотипів поведінки. Подібна форма припускає активність, що 
виходить за межі прийнятих норм в конкретних історичних умовах, але таку, котра 
відіграє позитивну роль в прогресивному розвитку суспільства (діяльність новаторів, 
революціонерів, опозиціонерів, першовідкривачів). Дану групу, на наш погляд, не 
можна віднести то типу поведінкою, що відхиляється. 

Спираючись на ствердження науковців [6] типологія деструктивної поведінки 
детермінована її метою. У одних випадках це зовнішньодеструктивні цілі, спрямовані 
на порушення соціальних норм (правових, морально-етичних, культурних) і 
відповідно зовнішньодеструктивна поведінка. 

До групи внутрішньодеструктивної поведінки дослідники відносять: 
суїцидальну, конформістську, нарцисичну, фанатичну та аутичну поведінку. 
Суїцидна поведінка характеризується підвищеним ризиком самогубства. 
Конформістська, поведінка, позбавлена індивідуальності та орієнтована виключно 
на зовнішні авторитети. Виникнення нарцисизму викликає відчуттям власної 
грандіозності. Фанатична - виступає у формі сліпої прихильності до будь-яких ідей 
та поглядів. Проявами аутичної поведінки є безпосередня відмежованостість від 
людей і навколишньої дійсності, занурення в коло власних фантазій. 
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У інших випадках - внутрішньодеструктивні цілі, спрямовані на дезинтеграцію 

самої особистості, її регрес, і відповідно внутрішньодеструктивну поведінку котру 
можна розглядати як аддиктивну та антисоціальну. Аддиктивна поведінка 
передбачає використання речовин (психотропних, транквілізуючих, наркотичних 
тощо) або специфічної активності з метою отримання стану „відходу від реальності”, 
отримання бажаних емоцій. Сутність антисоціальної поведінки полягає в діях, що 
порушують існуючі закони і права інших людей у формі протиправної, асоціальної 
або аморальної поведінки. 

Відомий сучасний психолог В. Змановська [4: 33-34] запропонувала цікаву 
класифікацію відхилень у поведінці, щл ґрунтується на таких провідних критеріях, як 
вид порушуваної норми та негативні наслідки такої поведінки. 

Відповідно до визначених критеріїв дослідниця пропонує три групи відхилень 
поведінки: антисоціальну (делінквентну), асоціальну (аморальну) та 
аутодеструктивну (саморуйнівну). 

Антисоціальна (делінквентна) поведінка, на думку вченої, це поведінка, що 
суперечить правовим нормам, загрожує соціальній упорядкованості і благополуччю 
навколишніх людей (певні дії або, навпаки, бездіяльність, заборонені 
законодавством). 

Антисоціальна (делінквентна) поведінка, за її визначенням, виявляється у 
формі правопорушень, що зумовлюють кримінальну або цивільну відповідальність та 
належне покарання. У підлітків (від 13 років) переважають такі види делінквентної 
поведінки як хуліганство, крадіжки, грабежі, вандалізм, фізичне насильство, торгівля 
наркотиками. У дитячому віці (від 5 до 12 років) найбільш поширено насильство 
спрямоване на однолітків та молодших дітей, жорстока поведінка з тваринами, 
крадіжки, дрібне хуліганство, руйнування майна, підпали. 

Асоціальна поведінка, за трактовою В.Змановської, це поведінка, що 
відхиляється від дотримання морально-етичних норм, безпосередньо загрожує 
благополуччю міжособистісних відносин. Вона може виявлятися як агресивна 
поведінка, сексуальні девіації (безлад у статевих зв’язках, проституція, 
розбещування, вуаєризм, ексгібіціонізм та ін.), залучення до азартних ігор на гроші, 
бродяжництво, утримництво. 

У підлітковому віці, на її думку, найбільш поширені бродяжництво, прогули 
шкільних занять або відмова від навчання, брехня, агресивна поведінка, проміскуїтет 
(безладні статеві зв’язки), граффіті (настінні малюнки та написи непристойного 
характеру), субкультуральні девіації (сленг, шрамування, татуювання, пірсінг). 

Межі асоціальної (девіантної) поведінки особливо непостійні, оскільки більше 
інших знаходиться під впливом культури і часу. 

Виокремлюючи, аутодеструктивну (саморуйнівну) поведінку, дослідниця, 
зазначає, що це „відхилення від медичних і психологічних норм, загроза цілісності і 
розвитку самої особистості”. Саморуйнівна поведінка, на думку В. Змановської, 
виявляється у формах суїциїдальної поведінки, харчової та хімічної залежність 
(зловживання психоактивними речовинами), фанатичної (наприклад, залучення до 
деструктивно-релігійнийного культу), аутичної та віктимної поведінка (поведінка 
жертви), діяльності з об’єктивним ризиком для життя (екстремальні види спорту, 
істотне перевищення швидкості при їзді на автомобілі і ін.). 

Авторка підкреслює, що специфічною аутодеструктивною ознакою поведінки 
підлітків є опосередкованість груповими цінностями. Група, до якої належить 
підліток, може провокувати наступні форми аутодеструкцій: наркозалежну 
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поведінку, самопорізи, комп’ютерну залежність, харчові аддикції, рідше - 
суїцидальну поведінку. 

У дитячому віці мають місце паління і токсикоманія, але в цілому для даного 
вікового періоду аутодеструкція мало характерна. 

Отже, ми бачимо, що різні види поведінки з відхиленнями можна розташувати 
на єдиній осі „деструктивна поведінка”, з двома протилежними напрямами - на себе 
або на інших. 

Таким чином, за спрямованістю і ступенем вираженості деструкції можна 
представити у вигляді так званої шкали поведінки з відхиленнями, а саме: 
антисоціальна (активно-деструктивна) - просоціальна (відносно-деструктивна, 
адаптована до норм антисоціальної групи) - асоціальна (пасивно-деструктивна) - 
саморуйнівна (пассивно-аутодеструктивна) - що самовбиває (активно-
аутодеструктива). 

Проаналізовані нами форми деструктивної поведінки відповідають таким 
критеріям девіантности, як погіршення якості життя, зниження рівня критичності до 
своєї поведінки, когнітивні спотворення (сприйняття і розуміння того, що відбувається), 
зниження самооцінки і емоційні порушення. Нарешті, вони з великою вірогідністю 
призводять до стану соціальної дезадаптації особистості аж до повної її ізоляції. 

Виокремлення певних видів поведінки з відхиленнями, їхня систематизація за 
схожими ознаками є умовними, хоча і виправданими в цілях наукового аналізу. У 
реальному житті окремі форми часто поєднуються або перетинаються, а кожен 
конкретний випадок поведінки з відхиленнями виявляється індивідуально 
забарвленим і неповторним. 

Необхідно також зазначити, що деякі форми поведінки з відхиленнями можуть 
переходити з крайньої межі норми в хворобу і ставати предметом вивчення 
медицини [10]. Так, наприклад, епізодичне вживання наркотиків у медичних цілях 
може призвести до зловживання (психологічної залежності) і розвинутися до 
хворобливого стану з ознаками фізичної залежності (наркоманія). Спеціалісти 
немедичних професій не повинні виходити за рамки своєї компетенції і займатися 
суто  патологічними формами поведінки за участю лікарів. 

Хворобливі поведінкові розлади перераховані і описані в класифікаціях хвороб. 
Тому фахівці, що займаються проблемами поведінки з відхиленнями повинні мати 
загальне уявлення про її види, регульовані медичними нормами. 

Медична класифікація поведінкових розладів заснована на психопатологічному і 
віковому критеріях. Відповідно до них виокремлюються поведінкові порушення, що 
відповідають медичним діагностичним критеріям, тобто ті, що досягають рівня 
хвороби. Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКБ-10) в розділі 
„Класифікація психічних і поведінкових розладів” називає ці поведінкові розлади 
притаманні дорослим. 

МКБ-10 включає типологію поведінкових розладів з початком, характерним 
підлітковому віковому періоду. Діагностуються вони за наявності декількох 
характерних симптомів, які при цьому повинні бути наявним не менше 6 місяців. 
Наприклад, до розладів поведінки належить повторювана і стійка поведінка, якій 
притаманні певні симптоми [10: 190-192]. 

Для деяких симптомів достатньо одноразове виникнення. Розлади поведінки 
діагностуються тільки у випадку, якщо вони не відповідають критеріям інших 
розладів, таких, як диссоніальний розлад особистості, шизофренія, маніакальний 
епізод, гіперкінетичний розлад, депресивний епізод, емоційний розлад. 
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На додаток до основної систематизації використовуються і більш часткові 

класифікації. М.Раттер розлади поведінки в такому віці підрозділяє на дві основні 
підгрупи: соціалізовані форми антигромадської поведінки і несоціалізовану 
агресивну поведінку [13: 280]. Діти і підлітки першої групи добре адаптуються 
усередині антигромадських груп, проявляють ознаки емоційних розладів, 
здійснюють антисоціальні вчинки в групі. Представники несоціалізованої агресивної 
поведінки, навпаки, знаходяться в дуже поганих стосунках з найближчим оточенням 
- інші й з сім’єю. Для них притаманна ворожість, негативізм, зухвалість, і мстивість. 

Д.Н.Оудсхорн пропонує розподілити поведінкові розлади в дитячому віці на 
гіперактивність і антисоціальну агресивну (або опозиційну) поведінку. Для 
підліткового віку притаманна антисоціальна (делінквентна) поведінка, зловживання 
наркотиками, неприйнятна статева поведінка [11: 114, 136.]. 

Також поширена класифікація за Р.Дженкинс, яка нараховує декілька видів 
порушень поведінки в дитячому і підлітковому віці: гіперкінетична реакція, реакція 
відходу, реакція аутистичного типу, реакція тривоги, реакція втечі „несоціалізована 
агресивність”, групові правопорушення [9: 31.]. 

Отже, девіантна поведінка підлітків достатньо висвітлена у вітчизняній 
медичній літературі. Вона, як правило, включає такі форми, як делінквента 
(протиправна) поведінка; раннє вживання алкоголю і наркотичних речовин; девіації 
сексуальної поведінки; суїцідальна поведінка; втечі з будинку і жебракування. При 
цьому, розробляючи переважно клінічні аспекти порушень поведінки підлітка, 
дослідники підкреслюють провідну роль його соціально-психологічних детермінант. 

Висновки ... Узагальнення результатів наукового пошуку дає підстави зробити 
такі висновки: 

1. На основі здійсненого аналізу проблеми дослідження встановлено, що існує 
декілька підходів до питання класифікації (систематизації) поведінкових відхилень 
(соціально-правовий, клінічний, психологічний), котрі мають право на існування та 
широке використання в рамках окремих дисциплін. 

2. Встановлено, що психологічна й медична класифікації не суперечать, а 
взаємно доповнюють ода одну. У ряді випадків один і той же вияв поведінки може 
послідовно набувати різної форми: безболісна шкідлива звичка – поведінка з 
відхиленнями, що погіршує якість життя - хворобливий поведінковий розлад, 
загрозливий самому життю. 

3. На основі порівняльного аналізу класифікацій поведінкових девіацій 
виявлено відмітні особливості різноманітних поведінкових феноменів. 

4. Дослідження свідчить, що основними варіантами соціальної поведінки є:  
• нормативна поведінка („стандартна”) - відповідає соціальним нормам, 

характерна більшості людей, викликає схвалення тих, що оточують і призводить до 
нормальної адаптації. В цілому вона адекватна ситуації, продуктивна, хоча може 
бути позбавлена індивідуальності; 

• маргінальна (гранична) поведінка, що знаходиться на самій крайній межі 
соціальних норм, розмиває і розширюємо межі норм, викликає напругу навколишніх 
людей;  

• нестандартна („ненормативна”) поведінка - виходить за рамки прийнятих в 
даному суспільстві в даний час норм, притаманна меншій кількості людей. 
Виявляється в двох основних формах - креативній (творчій) поведінці - реалізує нові 
ідеї, самобутня, продуктивна, прогресивна, може призводити до зміни самих норм, у 
ряді випадків викликає опір оточуючих; - девіантна (що відхиляється) поведінка - 
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непродуктивна, деструктивна або аутодеструктивна, викликає несхвалення 
оточуючих і соціальну дезадаптацію; 

• патологічна поведінка, що відхиляється від медичних норм, виявляється у 
формі конкретних симптомів, знижує продуктивність і працездатність особистості, 
викликає співчуття або страх оточуючих. У ряді випадків патологічна поведінка 
неадекватна ситуації, некритична і супроводжується соціальною дезадаптацією. 
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І.В.Радомська, Г.Ф.Сухарь  

УДК 159,9 

ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ – ПРЕВЕНТИВНА ДЕТЕРМІНАНТА 
ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

У статті розглядається розкриття якостей, які лежать в основі творчого 
мислення дітей  дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: превентивна детермінанта, психологічна готовність, 
креативність, неадаптивна продуктивна активність. 

Постановка проблеми. Зміни в соціально–економічному розвитку країни 
висунули нові вимоги і підходи до змісту освіти. Одним з основних завдань 
Державної  національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) є вироблення 
державних стандартів і відповідних систем знань, умінь, навиків, творчої діяльності і 
інших якостей особистості на різних рівнях розвитку [3, С.2]. 

Найважливіше завдання, що стоїть перед системою дошкільного виховання, – 
всебічний розвиток особистості  дитини і підготовка її до школи. Необхідно, щоб рівень 
розвитку дитини відповідав тим новим  вимогам, які будуть пред'явлені до неї в школі. 

Кажучи про психологічну готовність дітей  до школи, не можна не сказати про 
розвиток творчих здібностей.  Дослідженню розвитку  творчості приділяється 
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особлива увага. Наш час – час змін. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, 
практично умілі творчі собистості  

Демократичні  процеси в державі сприяють виробленню нових вимог до освіти. 
Сучасна школа робить спроби творчого підходу до засвоєння знань. Тому в 
дошкільних установах необхідно  формувати у дитини уміння управляти процесом 
творчості. Одноманітне, шаблонне  повторення одних і тих же дій  вбиває інтерес до 
навчання. Діти позбавляються радості відкриття, поступово знижується їх 
пізнавальна активність в учбовій діяльності. 

Враховуючи вище сказане, ми вважаємо важливим і актуальним розглядати творчі 
здібності дитини, як превентивну детермінанту психологічної готовності до школи. 

Метою нашої роботи є розкриття якостей, які лежать в основі творчого 
мислення дітей  дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженням творчих здібностей займалися 
багато вітчизняних і зарубіжних учених. Так, творчу обдарованість дошкільників 
вивчали А.М.Матюшкин, О.С.Белова, І.А.Бурлакова та  інші, на їх думку, творчий 
потенціал закладений в дитині від народження і розвивається по мірі її дорослості. 
Найбільш загальною характеристикою є, на думку А.М.Матюшкина, яскраво 
виражена пізнавальна потреба. Серед характерних особливостей – ініціативність, 
завзятість, ухилення від шаблонів. Креативність досліджували як прояв неадаптивної 
продуктивної активності –  Д.Б.Богоявленська, В.Н.Дружинін, В.Т.Кудрявцев. Уяву 
досліджували О.М.Д’яченко, О.О.Кравцова, О.О.Сапогова. [2, С.13].  

П.П.Под'яков, М.ОВеракса, І.В.Смолярчук, Л.Ф.Обухова та інші досліджували 
творче мислення дітей. І.В.Смолярчук  розробила методику вивчення і розвитку 
творчого мислення старших дошкільників, яка показала, що  успішність вирішення 
творчих завдань дошкільниками визначається перш за все наявністю у дитини 
розумових засобів: комплексних і циклічних уявлень, образів включення. 

Д.Б.Ельконін, О.В.Субботський, В.Н.Дружинін, М.В.Хазратов вважають, що для 
розвитку творчої особистості дошкільника необхідна наявність відповідних умов: 
позитивного зразка творчої поведінки, нерегламентованого середовища з 
демократичними відносинами, соціального підкріплення творчої поведінки. [4, С.186] 

Відповідно до численних досліджень (Я.О.Пономарьов, В.О.Моляко, 
С.О.Сисоєва, В.Н.Дружинін, В.П.Семиченко), творчість можна  визначити як 
системне явище, яке включає певну сукупність взаємопов'язаних компонентів, а 
саме: творчі здібності, творчий процес, індивідуальний розвиток творчих здібностей, 
якості особистості, що забезпечують творчу діяльність. Показником творчих 
здібностей є внутрішній інтерес до певного виду діяльності. З погляду діагностики  
показниками творчих здібностей є інтерес до певного виду предметів або  об'єктів, і 
дії з ними; значна увага до певного кола об'єктів; оригінальний підхід до стандартних 
завдань; намагання змінювати, реконструювати те, з  чим доводиться зустрічатися.[5] 

Творчий процес триває в часі і просторі, він спирається на систему психічних 
якостей, які забезпечують його перебіг, а саме: сприймання – увага, мислення – уява. 
Творчий компонент в інтелектуальному розвитку особистості самий варіативний і 
тому є превентивною домінантою в психологічній готовності до шкільного навчання. 

У дітей перших років життя активно функціонує права півкуля мозку, а ліве  тільки 
починає включатися в роботу. Права півкуля „відповідає”  за образну пам'ять, інтуїцію, 
за сприйняття музики, художні здібності. Права півкуля – це уява, фантазія, орієнтація 
на успіх. Вона обробляє інформацію глобально, інтуїтивно (через образи відчуття). 
Творчі заняття  звернені до правої півкулі мозку, широко використовуючи його резерви 
для розвитку здібності дитини до навчання. Творчість – результат, показник досягнень 
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розвитку психологічних якостей. Творчість – це умова формування особових, базисних 
характеристик, знань в різних видах діяльності, що є важливим для першокласників. 
Основними якостями в розвитку творчих здібностей є багата уява, фантазія, здатність 
ризикувати, високі естетичні цінності, розвинена інтуїція.  

Аналіз літератури і практичний досвід показав, що  дівчатка краще виконують 
вже не нові, типові шаблонні завдання хлопчики – частіше знаходять нестандартні 
рішення вони більш винахідливі. У хлопчиків повільніше дозріває ліва півкуля, а у 
дівчаток –  права. Навчаючи хлопчиків, треба спиратися на їх пошукову активність, 
кмітливість. Навчаючи дівчаток не тільки розбирати з ними принцип виконання 
завдання але і вчити їх діяти самостійно, а не по наперед розроблених схемах.  

На думку Симановського О.Е. у дітей здібності   до творчості складаються 
поступово, проходячи декілька стадій розвитку. Ці стадії протікають послідовно: 
перш ніж бути готовим до наступної стадії, дитина обов'язково повинна опанувати 
якостями, що формуються на попередній. Дослідження дитячої творчості дозволяють 
виділити як мінімум  три стадії розвитку творчого мислення: наочно–дійове 
причинне і евристичне. У роботі здітьми дошкільного віку ми розвиваємо наочно–
дійове мислення. Виділення окремих компонентів  дозволяє дитині сполучати деталі 
різних образів, придумуючи нові фантастичні об'єкти або явища, в психології цю 
здатність називають фантазією. Можна назвати декілька психологічних якостей,  які 
лежать в основі фантазування: 

– чітке і ясне уявлення образів предметів; 
– добра зорова і слухова пам'ять, що дозволяє тривалий час утримувати в 

свідомості образ уявлення; 
– здатність в думках зіставляти два і більше  предметів і порівнювати їх за 

формою, кольором, розміром,  кількістю елементів; 
– здатність комбінувати частини різних об'єктів і створювати об'єкти з новими 

властивостями. [6, С.56–136] Гарними стимулами для фантазії є незавершені 
малюнки, невизначені образи опис незвичайних, нових,  властивостей предметів. 

Одним з напрямів розвитку творчості на етапі наочно–дійовогомислення є вихід 
за рамки звичних розумових стереотипів. Ця якість творчого мислення називається 
оригінальністю,  і вона залежить від уміння подумки пов'язувати далекі, не 
пов'язувані в реальному житті, образи предметів.  Наочно–дійове мислення 
дошкільника дозволяє розуміти йому просторові і тимчасові відносини. Але 
складніше осмислювати причинно–наслідкові зв'язки. 

Причинне мислення пов'язане з виходом за межі уявленого образу ситуації і 
розглядом його в більш широкому теоретичному контексті. Дослідницька активність 
дітей на етапі причинного мислення характеризується двома якостями: зростанням 
самостійності  розумової діяльності і зростанням критичності мислення.[7, С.126–
139]. Завдяки самостійності, дитина вчиться управляти своїм мисленням: ставити 
дослідницькі цілі, висувати гіпотези причинно–наслідкових залежностей, розглядати 
відомі йому факти з позиції висунутих гіпотез. Ці здібності є основними 
передумовами творчості на етапі причинного мислення. Критичність мислення 
звужує можливості появи нових оригінальних  ідей. Щоб стимулювати творчу 
активність і усунути негативну дію критичності використовуються різні методи і 
прийоми. Деякі з них: 

– прийом образного порівняння (аналогії), коли якийсь складний процес або 
явище порівнюється з простішим і зрозумілішим. Цей прийом використовується при 
складанні  загадок, приказок, прислів'їв; 

–  прийом мозкового штурму; 



Психологія 
 

341
– метод комбінаційного аналізу. В основі якого лежить матриця поєднань двох 

рядів фактів (ознак об'єктів або самих об'єктів). 
Евристичне  ж мислення формується до 12–14 років.  
Початкова шкільна освіта недостатньо орієнтовано на розвиток творчого  

потенціалу учнів. Переважає робота по заданих еталонах, за готовими правилами і 
схемами, дедукція, вербально–символічна мова, а не природня  для більшості дітей – 
образна, практична. Педагог скований базисним планом, міністерськими вимогами, 
загальною стандартизацією навчання має недостатні можливості для власної 
творчості і для  її розвитку усвоїх підопічних.  

Для продуктивнішого розвитку творчих здібностей дітей необхідно приділити 
увагу програмам, спеціально направленим на розвиток творчого мислення дітей, на 
розвиток самостійності вибору  і  поведінки, сміливості в думках. Для  розвитку 
творчого мислення дітей дошкільного віку та молодших школярів  педагогам 
рекомендовані наступні програми: „Розвиток творчого мислення дітей” 
А.С.Симановського, «Розвиток уяви і творчих здібностей у дітей» 
І.А.Барташникової, О.О.Барташникова [1,С.25], які  використовувалися в дошкільних 
закладах м. Краматорська. На міських конкурсах „Розумники і розумниці” 
практичними психологами психологічної служби Управління освіти при 
краматорській міській владі вивчаються  творчі здібності дітей, які знайшли своє 
відображення в діаграмі і допомагають здійсненню психологічного супроводу 
освітньо–виховної роботи в дошкільних закладах.  

Коефіцієнт творчості дітей за результатами міського конкурсу  
"Розумники і розумниці" 2007 року 

 
 
Висновки. Таким чином, творче самовираження дітей стимулюють педагоги, 

що мають в своєму особистісному арсеналі орієнтації на підтримку природнього 
творчого процесу. Педагогам необхідно в ході професійного самовдосконалення 
розвивати конструктивні особистісні установки, що допомагають дітям зберігати 
впевненість в значущості  своїх спонтанних ідей і образів.  Виховання творчої  
особистості дітей передбачає розвиток у них спрямованості на гармонійне протікання 
творчої діяльності. 

Резюме 
В статье рассматриваются некоторые проблемы развития творческих 

способностей,  как превентивной детерминанты психологической готовности  детей к 
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школе. Раскрываются качества, лежащие в основе творческого мышления детей  
дошкольного и младшего школьного возраста. Даются рекомендации педагогам по 
использованию программ, нацеленных на более продуктивное развитие творческих 
способностей детей.  

Summary 
Some problems of development of creative capabilities are examined in the article, as 

preventive determinants of psychological readiness  of children to school. Internalss, lyings 
in basis of creative thought of children of preschool and junior school age, open up. Given 
recommendation teachers on the use of the programs, aimed at more productive 
development of creative capabilities of children.  
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І.А.Романова 

УДК 373.3 

РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Проведене у статті дослідження свідчить, що за допомогою правильним 

чином організованих дидактичних ігор, і зокрема інтелектуальних ігор, можна 
значно підвищити ефективність процесів формування інтелектуальних умінь 
молодших школярів, в цілому зробити більш приємним процеси навчання і виховання 
дитини. 

Ключові слова: інтелектуальні уміння, загальнодидактичні принципи, 
дидактичні ігри. 

Постановка проблеми. Разом із загальним об'ємом знань важливим 
показником інтелектуального розвитку є рівень розвитку інтелектуальних умінь або 
здібностей використовувати знання при рішенні теоретичних і практичних завдань. 
Інтелектуальні уміння займають особливе місце у навчальній роботі учня і 
пронизують всі без виключення види його діяльності, здійснюють вплив на розвиток 
активності й творчості учня на кожному етапі навчання, сприяють досягненню 
максимальних результатів при мінімальній витраті часу, дозволяють оперативно і 
чітко керувати процесом навчання. 

Методи формування інтелектуальних умінь повинні узгоджуватися з 
періодизацією психічних змін у загальному психічному розвитку дитини і, відповідно, із 
зміною провідних типів діяльності. Згідно з думкою В.В.Давидова, у молодшому 
шкільному віці відбувається зміна ведучого типу діяльності від ігрової, яка домінує у 
віці до 6 років, до навчальної діяльності, що формується як ведуча в період від 6 до 10 
років [2]. Тому пошук нових методів ефективного впливу на формування 
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інтелектуальних умінь школярів молодшого віку, які використовують елементи ігрової 
діяльності, є актуальним завданням сучасної дидактики початкової школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній психології і дидактиці 
існують різні підходи щодо організації навчальної діяльності і розвитку молодших 
школярів. Загальновідомі дослідження: 1) з проблем особливостей початкової освіти 
та її ролі в розумовому розвитку людини – М.О.Данилов; 2) про системний підхід до 
розвитку молодших школярів – О.В.Скрипченко; 3) з проблем взаємозв'язку 
навчання і розвитку – Л.В.Занков, Г.С.Костюк, Н.О.Менчинська та ін.; 4) з проблем 
формування в учнів пізнавальної активності й творчого мислення на основі цілісного 
підходу до навчального процесу О.М.Алексюк, В.І.Бондар, Л.С.Виготський, 
І.С.Волощук, О.Я.Савченко, Н.Ф.Скрипченко та ін.; 5) з проблем підвищення 
теоретичного рівня навчання і формування навчальної діяльності – В.В.Давидов, 
Д.В.Ельконін, В.О.Рєпкін та ін.; 6) з проблем поетапного формування розумових дій 
– П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна. 

Проблема розвитку школярів і формування у них певних умінь досліджувалася 
багатьма педагогами і психологами, проте, як показує аналіз психолого–педагогічної 
літератури, на сьогодні не існує єдиної думки щодо трактування терміну „інтелектуальні 
уміння”. На сучасному етапі залишається не з'ясованим питання про сутність самого 
поняття „інтелектуальне уміння”. У роботах Н.І.Білоконної, Л.І.Воробйової, 
Г.Ю.Лаврешиної, С.В.Лазаревського, І.М. Лукаш, Н.А. Лошкарьової, Р.П.Озолінша, 
Н.Ф.Паламарчук, Н.О.Половникової, Н.І.Прокопенко, І.С.Якиманської можна зустріти 
багатообразні підходи і тлумачення цього складного явища. Інтелектуальні уміння 
розглядаються як свідома і цілеспрямована інтелектуальна діяльність (Є.П. Ільїн), як 
спосіб виконання практичних і теоретичних дій на основі знань і життєвого досвіду 
(О.Я.Савченко), система дій (Н.Ф.Тализіна); сукупність розумових операцій 
(С.М.Бондаренко, Г.І.Щукина), готовність, здатність і можливість виконувати певні дії в 
нових умовах (Ю.К.Бабанський, С.У.Гончаренко), як результат навчальної діяльності 
(Н.І. Прокопенко, С.Л. Фокіна). При цьому дослідники цікавляться формуванням у 
школярів різних умінь. Наприклад, О.М.Кабанова–Меллер розглянула проблему 
формування системи узагальнюючих умінь, вважаючи їх одним із основних компонентів 
ефективності навчальної діяльності учнів [3]; О.Я. Савченко розробила загальні підходи 
до формування умінь і навичок у молодших школярів [6]; В.Ф.Паламарчук 
запропонувала програму і методику розвитку інтелектуальних умінь в учнів 3–11 класів 
певними блоками, які спираються на базові, глобальні закономірності функціонування 
людського мислення [5] тощо. 

Мета статті. У даній статті пропонуються нові методи активізації процесів 
формування інтелектуальних умінь молодших школярів засобами ігрової діяльності. 
Як позитивний приклад розглядається здійснення ігрової діяльності в процесі 
навчання шаховій грі. 

Матеріали та результати дослідження. Відповідно до загальних функцій 
інтелекту, можна визначити таку систему інтелектуальних умінь: виділяти головне, 
класифікувати, будувати моделі, інтерпретувати, встановлювати причинно–
наслідкові зв'язки, шукати аналогії, будувати стратегії. Виявлення операційного 
складу кожного інтелектуального уміння дозволяє дійти висновку, що найбільш 
складні інтелектуальні уміння повинні формуватися на основі менш складних.  

Характеристикою інтелектуальних умінь є свідомість, довільність, плановість, 
прогресивність, практична спрямованість, злиття розумової і практичної діяльності, 
варіативність засобів досягнення мети, тому основними критеріями їх сформованості 
можна визначити: особливість операційного складу уміння (домінування аналізу або 
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синтезу), рівень наочних знань (складність виконуваних завдань, системність знань, 
правильність, міцність, усвідомленість, дієвість), особливість розумових прийомів 
(узагальненість, плановість, гнучкість, перенесення, вплив образу), рівень 
пізнавальної самостійності (активність, чутливість до допомоги), характер навчальної 
діяльності (продуктивність, практична спрямованість, довільність), успішність.  

Уміння в своєму становленні в навчально–пізнавальній діяльності проходять 
низку етапів. Відповідно до даного положення можна виділити такі етапи 
організаційної діяльності по ефективному формуванню інтелектуальних умінь: 
організаційно–методичний етап (усвідомлення необхідності самовдосконалення), 
змістовно–інформаційний (закладання орієнтовної основи дій, операцій, умінь), 
операційно–діяльнісний (формування і удосконалення умінь), міжпредметний 
(підведення умінь до віддаленого перенесення), творчо–пошуковий (застосування 
умінь у творчій діяльності). Невід'ємним і особливим компонентом є етап рефлексії. 
Всі перераховані етапи не утворюють ієрархічної послідовності, але відображають 
етапи становлення умінь.  

Найбільш значущим в становленні інтелектуальних умінь є процес формування 
рефлексії. Рефлексія, яка активізується на основі загальнодидактичних принципів 
наочності, доступності, системності, активності, мотиваційного забезпечення, 
етапності, диференціації проблеми, запускає механізми цілеполягання, контролю і 
оцінювання продуктів діяльності, усвідомлення учнями потреби у подальшому 
самовдосконаленні.  

Становлення інтелектуальних умінь, які, в першу чергу, завжди мають 
конкретне втілення на предметному матеріалі, знаходиться в тісному взаємозв'язку із 
знаннями, які повинні бути необхідними і достатніми, і засвоюватися відповідно до 
побудови розумової діяльності. Тому для здійснення цілеспрямованої діяльності по 
формування інтелектуальних умінь молодших школярів потрібна спеціальна 
структуризація навчального матеріалу.  

Таким чином, узагальнюючи вивчення поняття “уміння”, можна відзначити, що 
інтелектуальні уміння – це система інтелектуальних дій, яка складається з логічних 
операцій (прийомів), сприяє засвоєнню знань і розвитку інтелектуальних здібностей 
індивіда. Інтелектуальні уміння – це сукупність умінь, яка з’єднує уміння учнів 
мотивувати свою пізнавальну діяльність; зосереджено сприймати інформацію і 
засвоювати її; виконувати розумові операції; творчо використовувати придбані 
знання; самостійно працювати з навчальною книгою і довідковою літературою. 
Перераховані уміння характеризують готовність молодших школярів до навчально–
пізнавальної діяльності, виступають основою для вдосконалення їхніх 
інтелектуальних здібностей, забезпечують високу якість знань. 

При розгляді питання про роль ігрової діяльності в процесі навчання ми 
виходили з того, що згідно „Державному стандарту повної і базової середньої освіти” 
(2004 р.) впровадження сучасних освітніх підходів вимагає переосмислення змісту 
шкільної освіти і є важливим аспектом у формуванні творчих здібностей і 
інтелектуальних умінь молодших школярів.  

Участь у творчій діяльності забезпечує формування інтелектуальних умінь 
вищого порядку, оскільки при творчому підході до пізнання вибір методів 
оволодіння зумовлюється не тільки змістом, але і внутрішніми чинниками, – 
наявністю припущень, гіпотез. Психологічним обґрунтуванням процесу формування 
інтелектуальних умінь шляхом введення в навчально–виховний процес 
інтелектуально–творчих тренінгів, згідно з дослідженнями М.Л. Смульсон, є 
наявність спрямованості на виділення і усвідомлення вузлових моментів процесу 
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рішення завдань – бачення і постановка завдання, зародження задуму, перевірка його 
адекватності за допомогою уявного експериментування, аналіз неадекватних задумів, 
уваги до помилки [8].  

Одним із ефективних методів проведення інтелектуально–творчих тренінгів для 
школярів молодшого віку є залучення до ігрової діяльності із застосуванням 
інтелектуально–розвиваючих ігор.  

Гра (або точніше ігрова поведінка) була вибрана самою природою для 
стимулювання розумового розвитку, формування механізмів співпраці з партнером і 
змагання із суперником, для зняття психологічних стресів, відпочинку і розрядки.  

У подальшому викладі робиться спроба систематизувати різні психологічні 
аспекти і педагогічні прийоми організації ігрової діяльності стосовно питань 
активізації процесів формування інтелектуальних умінь молодших школярів. 

Гра займає значне місце у перші роки навчання дітей у школі – на початку учнів 
цікавить тільки сама форма гри, а потім вже і той матеріал, без якого не можна брати 
участь у грі. У ході гри діти не помітно для себе виконують різні вправи, де їм самим 
доводиться порівнювати, виконувати арифметичні дії, тренуватися в усному 
рахуванні, вирішувати задачі. Гра ставить учнів в умови пошуку, будить інтерес до 
перемоги, отже, діти прагнуть бути швидкими, меткими, чітко виконувати завдання, 
дотримуватися правила гри. 

Ігри, які проводяться у процесі навчання, називаються дидактичними іграми. За 
своєю суттю – це така форма організації навчання, виховання і розвитку особи, яка 
здійснюється педагогом на основі цілеспрямовано організованої діяльності учнів, яка 
спочатку мотивована на успіх, здійснюється за спеціально розробленим сценарієм і 
правилами, максимально спирається на самоорганізацію учнів; відтворює або 
моделює досвід людської діяльності й спілкування [1, с. 100] 

М.В.Кларін дає таке визначення дидактичних ігор: „Це активна діяльність, яка 
організовується в процесі навчання, забезпечує ефективність засвоєння матеріалу, 
підвищує пізнавальний інтерес за рахунок емоційно забарвлених ігрових дій, що 
засновані на імітаційному або символічному моделюванні явищ, які вивчаються, 
процесів, в результаті проведення яких заплановано формування конкретних знань, 
умінь, навичок” [4, с. 165]. 

Дидактичні ігри слід відрізняти від власне дитячих ігор, в яких вільна ігрова 
діяльність виступає як самоціль. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра володіє 
істотною ознакою – чітко поставленої метою навчання і відповідним до неї 
педагогічним результатом, які можуть бути обґрунтовані, виділені й 
характеризуються навчально–пізнавальною спрямованістю [7,с.52]. 

Існують певні вимоги щодо підбору дидактичних ігор: 
• ігри повинні відповідати певним навчально–виховним завданням, 

програмним вимогам до знань, умінь, навичок, вимогам стандарту; 
• ігри повинні відповідати матеріалу, що вивчається, і будуватися з 

урахуванням підготовленості учнів та їхніх психологічних особливостей; 
• ігри повинні базуватися на певному дидактичному матеріалі і методиці його 

застосування. 
Мета гри завжди має 3 аспекти: 1) пізнавальний, тобто те, чому ми повинні 

навчити дитину, які способи, дії з предметами намагаємося передати; 2) виховний, 
тобто ті способи співпраці, форми спілкування і відношення до інших людей, яких 
слід прищепити дітям; 3) розвивальний, тобто сприяючий розвитку мислення, 
пам'яті, уваги, творчої уяви, здібності до аналізу і синтезу (уміння виділяти як 
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загальні, так і поодинокі ознаки явищ і предметів, порівнювати їх), сприйняття 
просторових явищ, розвитку конструктивних умінь і творчості. 

Спостереження за ігровими діями, що вводяться у навчально–виховний процес, 
дозволяють встановити загальні особливості педагогічних ігор: 1) гра активізує 
психічні процеси діяльності дитини (відчуття, сприйняття, мислення, уяву, пам'ять, 
увагу, волю, мову, моторику); 2) гра будується на добровільних засадах; 3) гра 
створює найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей; 4) під час гри 
учні одержують глибоке задоволення, радість. 

Користуючись вищезазначеним, ми виділили три найбільш поширені види 
дидактичних ігор: ігри–вправи, сюжетні ігри й інтелектуальні ігри. Для кожного з 
цих видів визначилася наявність специфічних рис, що відображають своєрідність їх 
завдань. 

Ігри–вправи проводяться безпосередньо на уроці, але займають значно менше 
навчального часу. Ігри–вправи не включають ні реальних дій, ні розповіді про уявні 
дії. Вони направлені лише на вдосконалення певних пізнавальних здібностей учнів. 
До таких ігор відносяться різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, чайнворди, 
шаради, анаграми тощо. 

Сюжетна гра вирізняється тим, що дії інсценуються в умовах уявної ситуації. 
Цей вид гри активізує всі сторони психічної діяльності школярів. Сюжетна гра може 
з'явитися своєрідним віддзеркаленням життєвих ситуацій і суспільних відносин між 
людьми, сприяючи значною мірою процесу формування світогляду учнів. 

В результаті аналізу найрізноманітніших ігрових форм ми дійшли висновку, що 
найбільш сприятливе поєднання умов спостерігається в інтелектуальних настільних 
іграх, в яких необхідність виконання досить складної розумової діяльності 
супроводжується емоційним задоволенням від самого процесу обдумування ігрових 
операцій. Інтелектуальні ігри учать багатьом необхідним у житті речам: вдумливості, 
рішучості, умінню будувати плани, які враховують всі істотні моменти, загартовують 
характер, є в один і той же час школою мужності і необхідної обережності. 
Інтелектуальні ігри учать міркувати не тільки над позицією, яка виникла, але і 
переносити потім цю логіку в життя. Також інтелектуальні ігри учать раціональним 
діям, що необхідне для людей всіх професій. Тому недивно, що в багатьох країнах 
робляться спроби ввести викладання інтелектуальних ігор у навчальний процес 
школи, щоправда, поки факультативно. Поза сумнівом залишається той факт, що 
інтелектуальні ігри привчають до відчуття відповідальності, підвищують 
допитливість, виховують самостійність думок. 

Подібне розмежування ігор не означає того, що в практиці педагогічної роботи 
вони відособлені: сюжетні ігри часто поєднуються з іграми–вправами, останні 
нерідко включаються в ігри інтелектуальні і сюжетні. Використання кожного виду 
визначається особливостями навчального матеріалу. 

Серед інтелектуальних ігор особливе місце займають шахи. Вони є ідеальною 
моделлю для формування уміння діяти подумки. Для дитини, яка прийшла до школи, 
ведучою ще залишається ігрова діяльність. Саме в ній формуються довільні форми 
поведінки, відбувається розвиток вищих психічних функцій: уваги, сприйняття, пам'яті, 
мислення. У шаховій грі природним чином здійснюється перехід від дій з предметами, 
шаховими фігурами, їх пересувань, до дій з уявленнями про ці предмети, тобто у 
внутрішній план. У процесі освоєння шахової гри дитина починає подумки будувати 
конструкції нападу на ворожі фігури, матові конструкції, розраховувати пересування 
своїх і ворожих фігур на декілька ходів уперед. Шахи є гарним тренінгом мислення 
внаслідок того, що стимулюють його, не обтяжуючи учнів великою кількістю 
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спеціальних знань, вимагаючи лише мінімум знань певних правил переміщення фігур. 
Більшість дітей шести і семи років з легкістю осягають ці правила. 

У молодшому шкільному віці закладаються основи важливої у загальному 
інтелектуальному розвитку людини здібності до рефлексії, тобто здібності 
розглядати і оцінювати власні дії, уміння аналізувати зміст і процес своєї розумової 
діяльності. Здібність до рефлексії формується при виконанні дій контролю і оцінки. 
Тому в процесі навчання шахам необхідно вимагати від дитини не тільки 
самостійного і правильного виконання завдань, але і розгорненого словесного 
роз'яснення всіх здійснюваних операцій. Для цього найбільш придатним є заняття в 
парах, при цьому один з учнів грає роль „контролера”, який вимагає пояснювати 
кожен крок рішення. Більш того, сама шахова партія гарно підходить для 
вдосконалення здібності до рефлексії, що полягає в даному випадку в необхідності 
постійного зіставлення своїх розрахунків з можливими реакціями суперника, який 
прагне знайти помилку в планах партнера і по можливості дезінформувати його щодо 
власних намірів. Тим самим процес передбачення шахіста стає рефлексією, тобто 
неминуче пов'язаним з імітацією думок супротивника і аналізом власних міркувань і 
висновків з урахуванням результатів такої імітації. 

Разом з привабливими рисами ігрові методи навчання можуть бути в деяких 
випадках небажаними для учнів. Діти можуть відчувати різні негативні емоції: 
острах перед можливістю виявитися неспроможними у вирішенні ігрових проблем, 
побоювання з приводу взаємостосунків з іншими ігроками, якщо гра має змагальний 
характер, до цього додається переживання з приводу можливої поразки. Тому дуже 
важливо дати учням можливість придбання позитивного ігрового досвіду, допомогти 
деяким учасникам гри адаптуватися, передбачити ігрове заохочення (похвалу, 
позитивну оцінку ігрових дій).  

Аналіз психолого–педагогічної літератури і безпосередній особистий досвід 
автора у викладанні шахів свідчить, що, починаючи вивчати шахи, всі діти з великим 
бажанням прагнуть грати, але надалі майже половина з них втрачає інтерес до гри. 
Це пов'язано в більшості випадків із острахом програшів. Поразка в грі викликає 
негативні емоції і, як результат, небажання дитини знову випробувати ці відчуття. 
Тому на ранніх стадіях вивчення шахів педагогічний процес потрібно будувати так, 
щоб захищати дитину від частих поразок. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить, що за допомогою правильним 
чином організованих дидактичних ігор, і зокрема інтелектуальних ігор, можна значно 
підвищити ефективність процесів формування інтелектуальних умінь молодших 
школярів, в цілому зробити більш приємним процеси навчання і виховання дитини. 
Гра – сучасний засіб діагностики психічного стану дитини, його особового розвитку і 
чудовий метод корекції тих або інших дефектів, недоліків, відставання в розвитку.  

Величезний позитивний вплив робить гра на навчальну діяльність 
інтелектуально–пасивних дітей, на дітей, які зазнають труднощі в навчанні. Такі учні 
в грі здатні виконати такий об'єм роботи, який ніколи не виконають у звичайному 
навчальному процесі. Дуже важлива і ситуація переживання успіху для них.  

Використання навчальних можливостей шахової гри може служити ідеальною 
моделлю розвитку різних інтелектуальних умінь дитини, а також бути корисним при 
рішенні багатьох видів психологічних проблем. 

Резюме 
В статье исследована сущность интеллектуальных умений, систематизированы 

разные психологические аспекты и педагогические приемы организации игровой 
деятельности относительно вопросов активизации процессов формирования 
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интеллектуальных умений младших школьников, рассмотрены возможности 
использования шахматной игры как метода формирования интеллектуальных умений. 

Summary 
In the article it is explored essence of intellectual abilities, different psychological 

aspects and pedagogical receptions of organization of playing activity are systematized in 
relation to the questions of activation junior schoolboys’ intellectual abilities, considered 
possibilities of the use of chess game as the method of development of intellectual abilities. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ГИПЕРАКТИВНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ НА ВОЗРАСТНОМ ЭТАПЕ «СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНИК–МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК» 
В данной статье приведены результаты анкетирования с целью выявления 

гиперактивных детей в детских садах и в первых классах школы, на основе анализа 
опыта проведенной работы даны рекомендации по оказанию  психологической 
помощи  изучаемым детям. 

Ключевые слова: гиперактивность, гипердинамический синдром.  
Постановка проблемы. Формирование осмысленного, целенаправленного, 

инициативного поведения является условием и результатом развития личности 
ребенка. Разумное поведение, характеризуется интеллектуальным проявлением связи 
между желанием что–то сделать и возможными действиями. Это позволяет человеку 
более или менее адекватно оценить будущий поступок, поведение с точки зрения его 
результатов и отдаленных последствий (C.Л.Рубинштейн). 

Реализуя произвольное проведение, ребенок, во–первых, понимает, почему и 
для чего он выполняет те или иные действия, поступает так, а не иначе. Во–вторых, 
ребенок умеет не только выбирать правильное поведение, но и придерживаться его 
до конца, несмотря на трудности, наличие или отсутствие контроля. В–третьих, 
ребенок сам активно стремится соблюдать нормы и правила поведения, не ожидая 
приказаний, проявляя инициативу и творчество, выдержку, внутреннюю 
организованность, ответственность.   
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Одним из типичных нарушений поведения детей является гиперактивное 

поведение, которое, как никакое другое, вызывает нарекания и жалобы родителей, 
воспитателей, учителей. Гиперактивный ребенок может по настоящему завести в тупик 
любого взрослого человека, особенно если последний не знает и не понимает сути этого 
заболевания. Внешними проявлениями гиперактивности являются отвлекаемость, 
невнимательность, импульсивность, повышенная двигательная активность [4].  

Детей с нарушениями такого типа невозможно не заметить, поскольку они резко 
выделяются на фоне сверстников своим поведением. В каждой группе  детского сада, в 
каждом классе встречаются дети, которым  трудно сидеть спокойно, они суетливы, 
много двигаются, вертятся на месте, иногда чрезмерно говорливы, могут раздражать 
своим поведением. Такие дети трудно концентрируют свое внимание, легко 
отвлекаются, задают множество вопросов, но не слушают ответов [6]. 

Гиперактивный ребенок импульсивен и никто не может предсказать, что он 
сделает в следующий момент. Он и сам этого не знает. Действует он не задумываясь, 
плохого не замышляет и огорчается из–за происшествия, виновником которого он 
является. Он легко переносит наказания, не помнит обиды, не держит зла, поминутно 
ссорится со сверстниками и тут же мирится. Это самый шумный ребенок в детском 
коллективе. 

Эти дети создают дополнительные трудности в работе  педагогов, потому, что 
очень раздражительны и безответственны, подвижны и вспыльчивы, их поведение 
провоцирует конфликты. Каждый работающий с гиперактивным ребенком, знает, 
сколько хлопот и неприятностей доставляет тот окружающим. Однако это только одна 
сторона медали.  В  первую очередь страдает сам ребенок – ведь он не может вести себя 
так, как требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его физиологические 
возможности не позволяют ему это сделать. Среди причин возникновения 
гиперактивности выделяют генетические факторы, особенности строения и 
функционирования головного мозга, родовые травмы, инфекционные заболевания, 
перенесенные ребенком в первые месяцы жизни. Чаще всего в основе 
гипердинамического синдрома могут лежать микроорганические поражения головного 
мозга, т.н. минимальная мозговая дисфункция, хотя гиперактивное поведение может 
возникнуть и в результате эмоциональных стрессов и переутомления. Кроме того, 
специалисты пришли к выводу, что гиперактивность – одно  из проявлений целого 
комплекса  нарушений. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов 
внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более точно 
классифицируются как «синдром дефицита внимания» [2]. 

В исследованиях зарубежных (Г.Стилл, А.Тредголд, А.Штраус, С.Кеннерс, 
В.Дуглас) и отечественных психологов (В.И.Гарбузов, И.В.Дубровина, З.С.Карпенко, 
Е.К.Лютова, Г.Б.Монина, М.Раттер, Ю.С.Шевченко и др.) существенное внимание 
уделяется выявлению сущности и причин гиперактивности, диагностическим и 
коррекционным технологиям работы с гиперактивными детьми. Авторы отмечают, 
что нарушения поведения такого типа проявляются у ребенка уже в дошкольном 
детстве, причем у мальчиков встречаются примерно в 4–5 раз чаще, чем у девочек. 
Пик проявления гипердинамического синдрома – 6–7 лет.  Все исследователи 
сходятся во мнении о необходимости ранней последовательной и настойчивой 
коррекционной работы с гиперактивными дошкольниками. Однако в отношении 
дальнейшего развития этих детей нет однозначного прогноза – у  видении перспектив 
мнения авторов расходятся: от «добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал 
послушным и покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить с ним в мире 
и сотрудничать с ним – вполне посильная задача» [4, с.12] до «можно ожидать, что к 
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6–7 годам проявления синдрома будет преодолено»  [5, с. 43]. Так или иначе, но и у 
нас, и за рубежом синдром дефицита внимания с гиперактивностью среди детей 
дошкольного и младшего школьного возраста достигает от 4 до 9,5% [1]. Если в 
дошкольный период гиперактивность выглядит не столь проблемно, частично 
компенсируясь нормальным уровнем интеллектуального развития, то поступление в 
школу создает серьезные трудности. Обязательная учебная деятельность предъявляет 
повышенные требования к функционированию внимания и произвольности,  
определяет необходимость появления новых форм поведения, выполнения целого 
ряда норм и правил, требует быть организованным, дисциплинированным и т.д. Но  
само по себе поступление в школу не обеспечивает появления этих качеств. 
Возникает противоречие: от ребенка сразу же требуют то, что только  еще должно 
быть сформировано в новых условиях его нахождения.  Ни один учитель никогда не 
потребует от школьника решения таких арифметических задач, решению которых его 
предварительно не обучали. Но внимательности,   организованности, прилежания, 
усидчивости, аккуратности, не дав ранее  ученику соответствующих умений и 
навыков,  требуют многие. 

Низкая школьная успеваемость, проблемы во взаимоотношениях и общении со 
сверстниками – типичное явление для гиперактивного ребенка, который переходит 
из детского сада в новые условия начального звена школы, к новому учителю и в 
новый детский коллектив.    

Беседы с педагогами, анализ состояния работы с гиперактивными детьми в 
детском саду и в первых классах школы показали, что воспитатели и учителя 
недостаточно ориентируются в сущности и причинах данного явления, зачастую 
определяя его как «непослушание», «невоспитанность», «недисциплинированность». 
Специальной работы с этими детьми с учетом специфики их психологических 
особенностей  проводится крайне мало. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидной как актуальность данной 
проблемы, так и необходимость ее дальнейшего изучения.  

Цель нашей работы – выявление основных требований к оказанию 
психологической помощи гиперактивным детям и  особенностей проведения такой 
роботы в дошкольных учреждениях и начальном звене школы. 

Исследование проводилось на базе типовых детских садов и 
общеобразовательных школ  г.г. Макеевки и Славянска Донецкой области. 

На начальном этапе работы с целью выявления гиперактивных детей методом 
анкетирования  воспитателей и родителей было обследовано около 200 старших 
дошкольников и более 400 учащихся первых классов. В результате обнаружено, что  
гиперактивное поведение  среди старших дошкольников проявляется в 7,6%  случаев, 
а  среди первоклассников гиперактивных  оказалось  9,2%, т.е. на 1,6% больше, что 
не есть показателем того, что с возрастом количество таких детей увеличивается. 
Скорее это связано с трудностями диагностики гиперактивного поведения в 
дошкольном возрасте, поскольку взрослые не всегда могут правильно оценить 
имеющиеся детские проявления. Это подтверждается результатами дополнительных 
бесед с родителями гиперактивных дошкольников. Примерно 27% родителей не 
видят особенных проблем в поведении ребенка («это же ребенок, все бывает»); 22% 
считают это временным явлением и надеются, что ребенок «перерастет» и проблема 
сама по себе исчезнет;  29%  видят причину в  плохой работе воспитателя или 
учителя; 12% все надежды возлагают на школу; 10% в отчаянии утверждают, что 
«такой он родился…». 
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Выводы. Проведенная практическая работа по оказанию  психологической 

помощи выявленным гиперактивным первоклассникам и старшим дошкольникам 
дает возможность сделать некоторые обобщения, касающиеся коррекционных 
воздействий в этот сложный для них возрастной период подготовки к школьному 
обучению и начала обучения в школе. 

1. Важное место в преодолении синдрома дефицита внимания принадлежит 
медикаментозной терапии.  Необходимо убедиться в том, что такой ребенок 
находится под наблюдением врача. Однако подход к лечению гиперактивного 
ребенка должен быть комплексным. Ведь «…ни одна таблетка не может научить 
человека, как надо себя вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, 
способно зафиксироваться и привычно воспроизводиться» [7, с.4]. Важно убедить 
родителей, что ребенок нуждается и в психологической помощи. Они должны 
почувствовать проблемы ребенка, понять, что его поступки не являются 
умышленными и что без помощи и поддержки взрослых он не сможет справиться с 
имеющимися у него трудностями. Родители также должны знать, что существующие 
нарушения поведения поддаются исправлению, но процесс этот длительный и 
потребует от них больших усилий и огромного терпения. 

2. Гиперактивный ребенок в дополнение к своей лихорадочной потребности в 
двигательной активности обычно испытывает специфические трудности, требующие 
внимания психолога. Выделим лишь основные. 1) Проблемы психологического 
характера из–за отношения к нему сверстников. Энергия ребенка, его нервозный 
характер раздражают не только взрослых, но и окружающих его детей. Он может 
получить клеймо человека, от которого исходят одни неприятности, который не 
слишком умен. 2) Серьезные проблемы при поступлении в школу: в силу 
особенностей своего поведения он не слышит объяснений учителя, не  понимает и не 
усваивает материал, не знает вообще что проходят на уроке и что задано на дом и т.д. 
Результат –  плохие оценки, неуверенность в себе, низкая самооценка, негативное 
отношение окружающих. 3) Проблема визуального восприятия, тоже ведущая к 
трудностям в обучении. У ребенка может быть абсолютно нормальное зрение, но он 
не способен правильно воспринимать смысл символа и печатного слова, иначе 
говоря, с глазами у него все в порядке, но его мозг не обрабатывает как следует 
поступающие сигналы. Такой ребенок может видеть буквы и цифры в перевернутом 
или искаженном виде, в связи с чем,  ему особенно трудно научиться читать и 
писать. 

3. При блокировке повышенной потребности гиперактивных детей  в 
движении правилами поведения, нормами школьного распорядка или режимом 
детского сада (ситуациями, в которых требуется контролировать, произвольно 
регулировать свою двигательную активность) у ребенка нарастает мышечное 
напряжение, ухудшается внимание, падает работоспособность, наступает утомление. 
Возникающая вслед за этим эмоциональная разрядка является защитной 
физиологической реакцией организма на чрезмерное перенапряжение и выражается в 
неконтролируемом двигательном беспокойстве, расторможенности, 
квалифицируемых как дисциплинарные поступки. Следовательно, не нужно 
сдерживать физическую подвижность  ребенка, ибо это противопоказано состоянию 
его нервной системы, а давать ему возможность расходовать избыточную энергию. 
Но такую двигательную активность необходимо направлять и организовывать: если 
он бежит куда–то, то пусть это будет выполнение какого–то поручения. Главное – 
подчинить действия гиперактивного ребенка цели и приучить достигать ее. Здесь 
эффективны подвижные игры с правилами, спортивные занятия. Полезна ежедневная 
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физическая активность на свежем воздухе: длительные прогулки, бег. Хороши  также 
игры, непосредственно направленные на обогащение эмоциональных ощущений, 
рассчитанные на то, чтобы рассмешить, удивить, успокоить ребенка. 

4. Гипердинамичного ребенка нужно и можно приучать к  усидчивости. Когда 
он набегается и устанет, полезно предложить ему заняться  чем–то более спокойным 
(например, рисованием). При этом необходимо поддерживать интерес ребенка к 
занятию, добиваться того, чтобы он довел начатое до конца. Следует ставить 
конкретные задачи: продолжить рисовать начатое, не перескакивать на другой 
сюжет, мысленно проследить и перечислить (проговорить) нарисованное, начатое 
обязательно закончить и др. С такими детьми полезно рисовать «окна», «витражи»: 
взрослый наносит черной тушью «витражные перегородки», а ребенок должен 
«вставить цветные стекла». Раскрашивая «витраж» ребенок сам выбирает цвет,  не 
выходя при этом за перегородки. Такое занятие помогает сосредоточиться, учит 
аккуратности и умению концентрировать внимание. Взрослому иногда необходимо 
буквально физически удерживать ребенка за столом, добиваясь, чтобы он закончил 
рисунок. Постепенно усидчивость станет привычной, что положительно скажется  на 
поведении и на уроках. 

5. Нужно иметь в виду, что каждый изобразительный материал задает 
определенный диапазон способов действия с ним, следовательно, через материал 
можно управлять активностью детей. Поэтому в работе с гиперактивными детьми не 
желательно использовать глину, пластилин, краски – те материалы, которые 
стимулируют ненаправленную, неструктурированную активность ребенка: 
размазывание, намазывание, разбрасывание, разбрызгивание.  Более полезно 
предложить небольшие листы бумаги, карандаши, фломастеры. 

6. Гиперактивному ребенку нужно предлагать не более одного дела 
одновременно, давать одну–единственную игрушку. Прежде, чем он займется 
раскрашиванием, все лишнее следует убрать со стола, когда он сел выполнять домашнее 
задание – выключить радио и телевизор и т.п. Во время уроков ограничивать до 
минимума отвлекающие факторы. Важен  оптимальный выбор места за партой для 
гиперактивного ребенка – в  центре класса напротив доски. В случаях затруднения 
ребенок должен иметь возможность быстро обращаться за помощью к учителю. 

7. В отношениях с ребенком следует придерживаться «позитивной модели»: 
хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивать его успехи, 
укрепляя уверенность в собственных силах. Полезно разговаривать с ребенком 
сдержано, спокойно, мягко, избегая  жестких запретов, оценок, упреков, угроз. 
Постоянные  окрики, одергивания, недовольство и раздражение взрослых, попытки 
утихомирить, замечания, наказания не улучшают поведение гиперактивных детей. 
Они порой даже становятся источниками новых нарушений, новых конфликтов, 
стимулируют формирование отрицательных черт характера, т.е. дают прямо 
противоположный эффект, так как это как раз те меры, которые вызывают у ребенка 
желание двигаться еще больше. В результате страдают все: и ребенок, и взрослые, и 
дети, с которыми он общается. 

8. Важно оберегать ребенка от утомления, поскольку оно приводит к 
снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности: избегать по возможности 
скоплений людей, пребывания в крупных магазинах, на рынках, во время игр 
ограничивать ребенка лишь одним партнером, избегать беспокойных, шумных 
приятелей.  
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9. Комплексная психологическая помощь гиперактивному ребенку носит 

долгосрочный характер и может охватывать весь период старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО 
ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ 
У статті наводяться дані дослідження визначення відсоткового 

співвідношення рівнів психологічної готовності дітей шестирічного віку до навчання 
в школі. 

Ключові слова: психологічна готовність, індивідуальна готовність, соціально–
психологічна готовність, особистісна готовність.  

Постановка проблеми. Підвищення ефективності системи освіти, побудова її 
на засадах гуманізму вимагає дослідження ряду психолого–педагогічних проблем, 
серед яких щільне місце посідає проблема індивідуальної готовності дітей до 
навчання у школі. Сутність готовності більшість фахівців визначають як передумову 
до здійснення відповідної діяльності на певному рівні. Коли йдеться про 
індивідуальну готовність до шкільного навчання, звичайно, мають на увазі 
необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для засвоєння навчальної 
програми в умовах школи. 

Індивідуальна готовність до шкільного навчання – це складне утворення, її 
структура, як вважають фахівці, охоплює всі сфери особистості і включає такі 
компоненти: 1) особистісна готовність, 2) інтелектуальна готовність дитини до 
навчання, 3) соціально–психологічна готовність. Кожний з цих компонентів є 
складним утворенням. 

Індивідуальна готовність включає здатність до прийняття нової “соціальної 
позиції” – становища школяра, здатність управляти своєю поведінкою, своєю 
розумовою діяльністю, певний світогляд, готовність до оволодіння провідною в 
молодшому шкільному віці діяльністю – учбовою. 

Проблемі психологічної готовності дітей до шкільного навчання присвячені 
багато теоретичних і експериментальних досліджень (О.В. Запорожець, Л.І. Божович, 
Л.А. Венгер, О.Л. Венгер, В.В. Холмовська, О.П. Усова, Ю.З. Гільбух, Л.О. 
Кондратенко, Н.А. Побірченко та інш.). Серед праць зарубіжних авторів із проблеми 
психологічної готовності дітей до навчання слід передусім виділити праці Г. 
Вітцлака, С. Штребела, М. Саймона, Р. Брапдта, Й.Шванцара та інших. 
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Проведений аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень свідчить про те, що 

деякі аспекти проблеми індивідуальної готовності дитини до шкільного навчання 
потребують подальшого вивчення, зокрема, необхідне дослідження індивідуальної 
особливості перетворюючих і адаптивних дії дітей шестирічного віку.  

Об’єкт дослідження – індивідуальні особливості перетворюючих і адаптивних 
дії  шестирічних дітей до оволодіння учбовою діяльністю. 

Предмет дослідження – структура індивідуально–психологічної готовності до 
учбової діяльності й вплив її компонентів на рівень навчальних результатів. 

Мета дослідження – визначити рівні індивідуальних особливостей 
перетворюючих і адаптивних дії дітей шестирічного віку до оволодіння учбовою 
діяльністю й вплив її основних структурних компонентів на навчальні досягнення в 
початковій школі. 

Основні гіпотези дослідження полягали у припущенні того, що:  
1) основними компонентами індивідуально–психологічної готовності до 

оволодіння учбовою діяльністю є здатності до прийняття учбових задач, до 
утримання їх у пам’яті, до оволодіння загальними способами розв’язання цих задач 
та здатність до оволодіння дією контролю. Саме ці здатності значною мірою 
впливають на результати навчальної роботи молодших школярів;  

2) формуванню здатності до контролю своїх дій сприяють спеціальні заняття, 
побудовані в такий спосіб, щоб контроль правильності розв’язання задач виступав як 
прямий продукт учбових дій учнів. 

Відповідно до поставленої мети й гіпотез сформульовано такі завдання 
дослідження: 

1. Розробити методики діагностики таких структурних компонентів 
індивідуальних особливостей учнів шестирічного віку до оволодіння учбовою 
діяльністю в початковій школі, як прийняття учбової задачі, оволодіння загальними 
способами розв’язання учбових задач і дією контролю.  

2. Виявити взаємозв’язок між рівнем розвитку цих компонентів та 
результативністю учбової діяльності учнів початкової школи.  

3. Розробити засоби розвитку здатності першокласників до оволодіння дією 
контролю і з’ясувати їх ефективність. 

Методологічною основою дослідження стали теоретичні принципи і 
положення вітчизняної психології та педагогіки: про єдність свідомості й діяльності; 
про розвиток психіки людини в діяльності та провідну діяльність; ідеї концепції 
учбової діяльності як провідної в молодшому шкільному віці, її розвивальних 
можливостей та концепція особистісного опосередкування учбової діяльності (Л.С. 
Виготський, СЛ. О.М.Леонтьєв, Г.С. Костюк, О.В. Скрипченко, В.В. Давидов, Д.Б. 
Ельконін, С.Д. Максименко та _ес.); 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувався 
комплекс взаємодоповнюючих методів: теоретичний аналіз, спостереження, 
констатуючий експеримент, тестування, формуючий експеримент (спеціально 
організовані заняття), метод експертних оцінок. 

Теоретичне значення роботи полягає у розширенні психолого–педагогічних 
знань про структурні компоненти індивідуальної готовності дитини до оволодіння 
учбовою діяльністю в початковій школі і організацію навчання, спрямованого на 
розвиток психологічної готовності до оволодіння учбовою діяльністю у 
першокласників. 

Практична цінність роботи полягає в розробці науково обґрунтованого 
інструментарію діагностики індивідуально–психологічної готовності дитини до 
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оволодіння учбовою діяльністю, методики проведення занять для першокласників з 
метою її формування.  

З метою підкреслити особливу актуальність проблеми індивідуальної 
особливості перетворюючих і адаптивних дії дітей шестирічного віку на сучасному 
етапі розвитку початкової школи, було проведено пілотне дослідження. Основним 
завданням даного дослідження стало визначення відсоткового співвідношення дітей 
готових та неготових до навчання у школі. У дослідженні брало участь 450 дітей 6–го 
року життя, що в майбутньому стануть першокласниками. 

Виклад основного матеріалу. У вересні 2005 року було проведено перший 
рівень пілотного дослідження. В результаті була отримана об’єктивна інформація 
щодо рівня психологічної готовності шестирічних дітей до навчання у школі, яка 
базувалась на аналізі результатів співбесіди з майбутніми першокласниками. 

Результати проведеного дослідження представлені в таблиці 1.1. приведені дані 
дозволяють об’єктивно оцінити сучасні проблеми початкової школи, особливо щодо 
загальноосвітніх шкіл. 

Таблиця 1.1. 

Визначення рівня психологічної готовності до шкільного навчання шестиліток, 
що поступали до гімназії та загальноосвітніх шкіл м. Бердянська (2005 р.) 

Рівень психологічної готовності до шкільного навчання Учбові заклади 
Низький Середній Високий 

Гімназія 9,0% 18,5% 21,5% 

Загальноосвітні 
школи 

27,0% 17,0% 7,0% 

Всього 36,0% 35,5% 28,5% 
 
В психолого–педагогічній літературі дослідники наголошують на 

дезадаптованості та зниженні числа дітей шестирічного віку, що мають високий 
рівень психологічної готовності до шкільного навчання. Даний факт отримав 
підтвердження в проведеному нами дослідженні: всього 28,5% дітей мають високий 
рівень і, в основному, цей відсоток припадає на школи та гімназії; 36% дітей 
шестирічного віку мають низький рівень готовності до шкільного навчання. 

Отже, отримані результати піднімають низку проблем, як психологічного, так і 
педагогічного порядку, пов’язаних з розробкою нових методів, що дозволять 
ефективно та оптимально підготувати дитину до шкільного навчання та дозволять їй 
психологічно адаптуватись до навчального процесу. 

Проведене нами дослідження мало другий етап, яке проводилось у травні 2006 
року. В дослідженні приймала участь та сама вибірка, що й на першому етапі, у 
кількості 398 дітей першокласників (6–го року життя), відхилення за рахунок вибуття 
склало 52 чоловіка. Вчителям молодших класів було запропоновано перелік 
стверджень, що стосувались проблем психологічної готовності першокласників – 
шестирічок до навчання у школі. 

Вчителя, узагальнивши накопичені ними спостереження, оцінивши рівень 
сформованості основних компонентів психологічної готовності до навчальної 
діяльності шестирічних першокласників та використовуючи в якості оцінки 
спеціальний набір питань анкети, зробили певні узагальнюючі висновки.  

Проаналізувавши отриману інформацію в результаті відповідей вчителів на 
питання анкети та беручи до уваги виявлення вчителями рівня сформованості 
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протягом року навчання у дітей 6–го року життя, що закінчили перший клас, кожного 
компоненту, ми склали таблицю 1.2. 

Таблиця 1.2.  

Визначення рівня психологічної готовності до навчальної діяльності 
шестиліток, що поступали до гімназії та загальноосвітніх шкіл м. Бердянськ 

(2006 р.) 
Рівень психологічної готовності до навчальної діяльності Учбові заклади 
Низький Середній Високий 

Гімназія 11,0% 19,0% 10,5% 
Загальноосвітні 

школи 
38,0% 18,0% 3,5% 

Всього 49,0% 37,0% 14,0% 
 
Результати, представлені в таблиці 1.2 дають нам можливість деталізувати 

перелік складнощів, що виникають. Майже половина першокласників 6–го року 
життя на кінець першого року навчання в школі мають низький психологічний рівень 
готовності до навчальної діяльності. Такі діти лише частково та формально 
усвідомлюють вимоги, що містяться в учбових завданнях та не здатні сприймати 
вимоги вчителя, що подаються у формі прямої вказівки. Такі учні потребують 
постійну поопераційну допомогу вчителя, не реагують на допомогу у вигляді 
питань–підказок. Вони не можуть визначитись, що повинні зробити і що будуть 
робити для виконання завдань, поставлених вчителем.  

Враховуючи те, що вибірку першого та другого етапів пілотного дослідження 
склали одні й ті самі педагоги, то це нам дозволило здійснити порівняльний аналіз рівня 
готовності шестирічних першокласників до шкільного навчання та рівня готовності їх до 
навчальної діяльності. Результати даного аналізу приведемо в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3. 

Порівняльні дані щодо рівня готовності до шкільного навчання  
та готовності до навчальної діяльності 

Рівень Показники 
Низький Середній Високий 

Готовність до шкільного 
навчання 

36,0% 35,5% 28,5% 

Готовність до 
навчальної діяльності 

49,0% 37,0% 14,0% 

 
Як показали дані дослідження, в умовах традиційної підготовки дошкільників 

до шкільного навчання, це неминуче приводить в перспективі до дезадаптованості та 
хворобливого сприйняття навчального процесу в цілому. Тому на сьогодні 
надзвичайної актуальності набуває завдання розробки певної комплексної програми 
щодо психологічної підготовки дітей 6–го року життя до навчання в школі, яка б 
задовольнила вимоги сучасної системи освіти, тобто не лише за педагогічними 
вимогами готувала дитину до навчання в школі, але й формувала творчу, пізнавальну 
активність і готувала до навчальної діяльності в цілому. 

Висновки. Аналізуючи отримані результати, ми можемо констатувати той факт, 
що кількість дітей не готових до навчальної діяльності значно перевищує кількість дітей 
не готових до шкільного навчання (49 % та 36 %), а кількість дітей з високим рівнем 
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готовності до навчальної діяльності вдвічі зменшується у порівнянні з кількістю дітей, 
які мали високий рівень готовності до шкільного навчання (28,5 % та 14,0 %). 

Таку ситуацію можна пояснити наступними чинниками: процесуальними, 
пов’язаними з неадекватним підбором діагностичного матеріалу і порушенням 
процедури тестування; змістовними, пов’язаними з тим, що діагностичні методики 
орієнтовані лише на виявлення рівня розвитку, але не на визначення потенційних 
можливостей дитини, які є базовою основою щодо навчальної діяльності. 

Резюме 
В статье приводиться данные исследования определения процентного 

соотношения уровней психологической готовности детей шестилетнего возраста к 
обучению в школе  

Summary 
In the article are pointed these researches of determination of percent correlation of 

levels of psychological readiness of children of six–year–old age to the studies in school. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 
ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ В ХУДОЖНЬО–ЕСТЕТИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ ДІТЕЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
Статтю присвячено обґрунтуванню умов і шляхів забезпечення наступності 

дошкільної і початкової ланок освіти в художньо–естетичному вихованні дітей 
через усвідомлення педагогами обох галузей перспективності та спадкоємності 
цілей, завдань, програм, технологій, форм  і стилю особистісно–розвивального 
спілкування педагогаі з дитиною у просторі Краси–Мистецтва–Образотворчості. 

Ключові слова: наступність, перспективність, спадкоємність, художньо–
естетичне виховання, початкова освіта, дошкільна освіта, мистецтво, перцептивна 
культура, образотворчість. 

Постановка проблеми. Дошкільні та шкільні роки є найдорогоціннішими у 
створенні підґрунтя для пробудження й становлення духовного як основи 
образотворчості у структурі особистості, опанування складної науки: бути Людиною. 
Механізм самоорганізації розвитку душевних якостей актуалізується дитиною, якщо 
педагог у їх пробудженні спиратиметься на такі властивості дитячої душі, як здатність 
відчувати, переживати, співчувати, фантазувати. Ці особистісні якості животворять усе, 
що відбувається з людиною, сприяють вихованню відповідності за свої вчинки, думки, 
почуття. Їхній розвиток забезпечується в умовах гуманістичної особистісно–
орієнтованої освіти, принципи якої визначені у роботах Ш.Амонашвілі, І.Беха, А.Богуш, 
О.Кононко, В.Кудрявцева, В.Петровського, В.Сипченка, Є.Шиянова та ін.). 

Поняття “культура” є базовим та системоутворювальним в художньо–естетичному 
вихованні дитини. Його головною метою є виховання Людини Культури на всіх етапах 
зростання особистості. Культура є “концентрованим досвідом особистості, який 
підносить її свідомість, збагачує почуття, дає практичні вміння” [4, с.131]. 

Мистецтво є феноменом культури. Завдяки поліфункціональності в соціумі 
воно є також і універсальним засобом формування світоглядних уявлень, ціннісних 
орієнтацій, духовно–творчого потенціалу, художньо–образного мислення, тобто тих 
якостей та властивостей, які допомагають людині увійти в соціум і бути успішною в 
ньому. Започаткування їх відбувається в дошкільному дитинстві і продовжується на 
всіх етапах безперервної освіти  (Е.Бєлкіна, Н.Ветлугіна, І.Зязюн, Т.Казакова, 
В.Кузін, О.Масол, Б.Неменський, Ю.Полуянов, О.Рудницька, Н.Сакуліна, 
Є.Фльоріна, Р.Чумічева, Г.Шевченко, А.Щербо, Б.Юсов та ін.). 

Аналіз державних стандартів дошкільної та початкової загальної освіти в галузі 
“Мистецтво” та вивчення практики свідчать про існування проблеми наступності у 
справі успішного поступального розвитку особистості як Людини Культури засобами 
мистецтва. В роботах А.Богуш, В.Кудрявцева, Д.Фельдштейна, Р.Чумічевої та ін. 
зазначається, що порушення принципу наступності в безперервному освітньому 
процесі гальмує динаміку психічного розвитку, спричинює неадекватність творчої 
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поведінки дитини у новій соціальний ситуації (на новому етапі навчання), стримує 
образотворчість. Принципи гуманістичної педагогіки: свобода дитини, співрозвиток 
та єдність педагога і дитини, прийняття; неперервність і наступність освіти, 
комфортність розвитку дитячої особистості визначають сьогодні пошукове поле у 
галузі визначеної проблеми “дошкільник–першокласник”. Ця проблема стає, на нашу 
думку, більш актуальною, складною і невизначеною у зв’язку зі скороченням віку 
дошкільного дитинства до шести років. 

В Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті підкреслено, 
що неперервна освіта реалізується шляхом забезпечення наступності змісту та 
координації навчально–виховної діяльності на етапі дошкільної та початкової ланок 
освіти, які функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку 
дітей до переходу на наступні ступені навчання [7]. 

Аналіз досліджень, проведених в період1990 – 2007 року доводить, що 
проблема художньо–естетичного виховання дитини в період дошкілля (Е.Бєлкіна, 
Н.Водолага, Н.Гавриш, В.Захарова, А.Івершинь, С.Огурцова, В.Пабат, Н.Падашуль, 
А.Размислова, М.Роганова, О.Чекунова, Р.Чумічева, Т.Шевченко, А.Шевчук та ін.),  
та в період навчання у початковій школі (Т.Бартенєва, Н.Батюк, Н.Георгян, 
Л.Калуська, О.Комаровська, В.Лихвар, С.Максимова, Н.Овсяннікова, О.Опалюк, 
В.Холоденко, О.Чернишок, Д.Шепеленко та ін.) залишається актуальною. Вона 
розглядається у культурологічному, мистецтвознавчому, психолого–педагогічному 
контекстах гуманістичної особистісно–орієнтованої моделі освіти. Питання про 
наступність між дошкільною та початковою ланками художньо–естетичного 
виховання дитини в них не розглядаються. Але результати досліджень забезпечили 
можливість створення навчальних програм з образотворчого мистецтва для 
дошкільної і початкової художньої освіти. 

Низка досліджень привертає до себе увагу розгляданням різних аспектів 
підготовки фахівців до здійснення художньо–естетичного розвитку засобами 
мистецтва дошкільників (О.Горбова), та учнів початкової школи (Л.Бичкова, 
І.Мужикова). В них також не простежується думка про необхідність врахування 
педагогами обох ланок художньої освіти і виховання дитини перспективності та 
спадкоємності набутого нею художньо–естетичного досвіду. В той час як уміння 
працювати на перспективу і спирання на вже наявний у дитини досвід є важливою 
складовою професійної майстерності та фахової підготовки педагога. 

Для нас було цікавим порівняти дослідження, проведені за близькою тематикою 
у галузі дошкільної і початкової освіти. Наприклад, дослідження О.Чекунової 
“Педагогічні умови формування виразного образу людини в малюнках дітей 
старшого дошкільного віку” (1996) і С.Максимової “Формування творчої активності 
учнів І–IV класів в процесі зображення людини” (2000 р). Ми дійшли висновку, що 
методика навчання малюванню людини (а вона є присутньою в обох дослідженнях) в 
початковій школі не враховує художньо–естетичного досвіду дитини, набутого нею в 
дитячому садку. 

У дисертаційному дослідженні Г.Назаренко “Організаційно–педагогічні умови 
забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку” (2002 р.) розкриваються сутнісні поняття “наступність”, “послідовність”, 
“безперервність” базисної освіти, яка розгортається в період дошкільного та 
початкового навчання, обґрунтовано умови забезпечення наступності і спадкоємності 
в цих ланках освіти. Питання про наступність у художньо–естетичному вихованні не 
конкретизоване і в цьому дослідженні  
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У визначенні ціннісних пріоритетів дошкільного дитинства А.Богуш, наприклад, 
особливо підкреслює значення дотримання, насамперед, двох принципів гуманістичної 
парадигми навчання й виховання дитини–дошкільника й першокласника, а саме: 
принципу неперервності, наступності освіти й комфортності розвитку дитячої 
особистості [2]. Дитина має почуватися комфортно у новій ситуацій навчання, тобто з 
радістю користуватися набутим в дошкіллі художньо–естетичним досвідом. 

Мета статті розглянути шляхи та умови забезпечення наступності у художньо–
естетичному вихованні дітей між дошкільного та початковою ланками освіти. Ми 
виходимо з того, що головною умовою є усвідомлення педагогами обох ланок 
перспективності та спадкоємності цілей, завдань, програм, технологій, форм та 
стилю особистісно–розвивального спілкування з дитиною у просторі Краси–
Мистецтва–Образотворчості. 

Виклад основного матеріалу. У нашому розумінні художньо–естетичне 
виховання є цілеспрямованим педагогічним процесом пробудження емоційно–
чуттєвої сфери дитини; започаткування і розвитку елементів сенсорно–перцептивної 
культури, і на цьому підґрунті – формування загальної культури творчої особистості, 
яка передусім виявляє себе у образотворчості.  

За Базовим компонентом дошкільної освіти [5], сфера життєдіяльності 
“Культура” вводить дитину у світ практичної та духовної діяльності людей. 
Інтерактивне спілкування дошкільника з елементами(об’єктами) культури сприяє 
формуванню у нього потреби в актуалізації та реалізації своїх творчих здібностей, 
бажання досягати образно–естетичної виразності продуктів творчості, милуватися 
красою в усіх формах її існування; радіти продуктам своєї та чужої праці, цінувати їх 
і примножувати. 

У дошкільному закладі творчими зусиллями педагогів, батьків, персоналу та 
самими дітьми створюється адекватне розвивальне середовище, яке за структурно–
змістовою частиною та механізмами функціонування має бути полікультурним і 
поліхудожнім. В ньому дитина прилучається до надбань національної та світової 
культур, набуває уявлення про Красу–Мистецтво–Образотворчість як системний 
чинник художньо–естетичного та культурного саморозвитку. В цих умовах 
поступово формується особиста художньо–естетична Картина Світу і дитина 
визначає свою місію та місце в ньому, навчається бути творцем Дивосвіту.  

У субсфері “Світ мистецтва” [5] розкрито зміст освіти дошкільника за 
основними для цього віку видами мистецтва – живопис, графіка, скульптура, 
архітектура, декоративне мистецтво в усьому багатстві його видів; музика, театр, 
література. Кожне мистецтво володіє власною мовою для образотворення і тому є 
унікально важливим для художньо–естетичного розвитку. Інтеграція та синтез 
мистецтв сприяють формуванню цілісно–категоріальної художньо–естетичної 
Картини Світу. 

Мистецька діяльність дошкільника має бути спрямованою на розвиток 
образотворчості як способу пізнавання, відображення, перетворення, пояснення 
дитиною світу і себе–у–ньому. Вона охоплює всі види художньої практики: 
малювання, ліплення, макетування, моделювання, аплікацію, ігрове будівництво, 
музикування, хореографію, віршування, розповідання, акторство (лицедійство) та ін. 
і є дуже специфічною. Цю специфічність мають усвідомлювати і визнавати не тільки 
фахівці галузі дошкільної освіти і батьки, але й вчителі початкової школи для 
комфортної образотворчості і духовного розвитку дитини. 

“Специфіка мистецької діяльності дошкільника полягає в обмеженості її 
технологічного аспекту, з одного боку, в поєднанні з буянням дитячої фантазії, 
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нескінченним рядом художніх образів, з другого”, – зазначено у БКДО [5, с.142]. 
Примітивність, барвиста декоративність, щирість і відвертість, безпосередність, 
зворушливість створених дитиною образів визначає самобутність дитячої творчості 
цього періоду художньо–естетичного розвитку. Вона має бути збереженою і 
підтриманою педагогом. Тому навчання навичок та умінь мистецької діяльності має 
бути “засобом, а не метою художньо–естетичного виховання” дошкільника–
першокласника. 

Сучасна дошкільна мистецька педагогіка має дбайливо ставитися до 
внутрішнього світу дитини. У арсеналі педагога галузі дошкільної освіти сьогодні 
діалогові та інтерактивні технології спілкування з дитиною у просторі Краси–
Мистецтва–Образотворчості: заняття з елементами музейної педагогіки і арт–
терапевтичні сесії, технології споглядання і занурення, елементи сугестії і технології 
“пробудження” індивідуальності. 

На факультеті дошкільної освіти та практичної психології СДПУ майбутні 
вихователі отримують необхідну фахову підготовку, наприклад, у авторських курсах 
“Основи образотворчого мистецтва з методикою в дошкільних закладах”, “Народні 
художні промисли України”, “Психолого–педагогічні основи роботи з обдарованими 
дітьми”, “Проблеми формування творчої особистості”. Цілісність змісту художньо–
естетичної підготовки фахівців галузі дошкільної освіти обумовлена діалектичним 
зв’язком між навчальними дисциплінами художньо–естетичного циклу й охопленням 
освітньо–кваліфікаційних рівнів: “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”, а також 
спеціалізацій: “Практичний психолог”, “Соціальний педагог”. 

Навчальну програму курсу збагачено темою: “Проблема наступності 
дошкільної та початкової ланок освіти в художньо–естетичному вихованні”. 

Базовий компонент художньої освіти (сфера “Культура”, субсфера “Мистецтво” 
має бути вихідним для шкільної освітньої галузі “Художня культура”, основу якої 
складає принцип інтеграції різних мистецтв. Проведений нами аналіз практики 
дошкільної освіти свідчить про активну реалізацію цього принципу у художнє життя 
дошкільників. При цьому іноді спостерігається штучне, “механічне” поєднання 
мистецтв, без чітко визначеної педагогічної мети та очікуваного результату. У таких 
випадках дитина не почувається вільною, зникає невимушеність поведінки, 
втрачається комфортність, багато достоїнств втрачає продукт діяльності, з’являється 
залежність дитини від педагога (процес образотворення частіше контролюється, а не 
підтримується дорослим). 

Державний стандарт початкової загальної освіти в галузі “Мистецтво” включає 
змістові лінії, що охоплюють основні види мистецтв – музичне, візуальне 
(образотворче), хореографічне, театральне, екранні. Домінуючими залишаються 
музичне та візуальне мистецтва, у зміст яких інтегруються елементи інших змістових 
ліній – синтетичних мистецтв. 

На відміну від викладання в школі окремих предметів “Музика” та 
“Образотворче мистецтво” [1; 3; 4; 8; 9], в основу обґрунтування змісту освітньої 
галузі та розробки відповідної інтегрованої навчальної програми “Мистецтво” 
сьогодні покладено принцип координації художніх знань, опанування якими 
сприятиме розширенню асоціативних уявлень учнів, забезпечить формування основ 
цілісної художньої картини світу. Таким чином, спостерігається зближення 
цілепрокладання між обома галузями. 

У навчальних програмах з мистецтва [4, 8, 1] мета традиційно визначалася в 
дусі суто просвітницьких ідеалів – “формування естетичної культури учнів”, під 
якою на практиці розумілися насамперед художні знання і вміння. Це твердження в 
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умовах сьогодення не спростовується, але потребує суттєвого уточнення і 
доповнення, адже воно відбиває лише односторонній рух від учителя до учнів і не 
акцентує важливі аспекти педагогіки співробітництва та синергетики 
(самоорганізації). Сучасне визначення мети загальної початкової мистецької освіти 
набуває нового гуманістичного звучання: у процесі сприймання творів мистецтва і 
практичної художньої діяльності формувати в учнів особистісно–ціннісне ставлення 
до мистецтва, розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо–образне 
мислення, стимулювати творчий потенціал особистості, виховувати потребу і 
здатність до художньо–творчої самореалізації та духовного самовдосконалення. 

Що стосується завдань та змісту сучасних навчальних програм художньо–
естетичного розвитку, то на нашу думку, вони є менш узгодженими. Наприклад, 
серед навчальних завдань знаходимо: “засвоєння початкових знань, елементарних 
уявлень і понять про види та жанри мистецтв”, “набуття початкового досвіду 
створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості. Тобто, 
завдання початкової школи практично не враховують базисну освіту і художньо–
естетичну компетентність дитини, набуті нею в дошкіллі. 

Проте, узгодженість простежується у принципах програм. Наприклад, 
“органічний зв’язок національних і загальнолюдських художніх цінностей”, “єдність 
навчання, виховання й розвитку учнів, навчальної та позаурочної роботи”. На цих 
принципах ґрунтуються і програми дошкілля. 

Концепцію, зміст та структуру шкільних навчальних програм визначає ідея 
взаємодії (комплексу, синтезу, інтеграції) мистецтв та принцип поліцентричної 
інтеграції знань. Досягненням сьогодення є розробка технологій інтегрованих уроків, 
які проводяться вчителем або двома вчителями, що працюють узгоджено. Зміст 
програми включає такі умовно виділені наскрізні компоненти: сприймання та аналіз–
інтерпретація творів мистецтва; практична художньо–творча діяльність учнів; 
естетико–мистецтвознавча пропедевтика (засвоєння понять і термінів). Такий зміст 
забезпечує, на нашу думку, позитивну динаміку художньо–естетичного розвитку 
дитини на підґрунті базисного рівня, досягнутого нею в дитячому садку. 

Що стосується системи методичного забезпечення, то вона передусім 
спрямовується на розвиток таких якостей учня як ініціативність, активність, 
самостійність, креативність, критичність. Не завадило б до цього додати 
“толерантність”, яку успішно можна розвивати на матеріалі абстрактного мистецтва і 
ставлення до робіт однолітків вже в старшому дошкіллі. В цьому переконують 
дослідження магістрантки О.Терещенко, здійснені під нашим керівництвом. Технології 
особистісно–розвивального спрямування на основі суб’єкт–суб’єктної взаємодії, діалогу 
культур, пріоритет інтерактивних та ігрових технологій і методик, емоціогенні ситуації 
складають педагогічний арсенал сучасного вчителя і мають бути оптимально 
використані на базисі художньо–естетичного виховання в дошкільному дитинстві. 

Замість традиційного “аналізу” введено поняття “аналіз–інтерпретація” 
художніх творів, адже принципового значення набуває пошук учнями в мистецтві 
особистісно значущих смислів, співзвучних власному досвіду. Підвищується роль 
диференціації художньо–творчої діяльності учнів на матеріалі різних мистецтв з 
урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей. 

Висновки. Проведений нами порівняльний аналіз концепцій художньо–
естетичного виховання в дошкільний та початковій ланках освіти у контексті 
наступності за такими аспектами: наступність та узгодженість мети, завдань, змісту, 
форм, методів та прийомів педагогічної роботи показав, що: 
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• сучасні підходи в організації художньо–естетичного виховання в обох 
освітніх ланках характеризуються принципами гуманізації, інтеграції і диференціації, 
особистісно–розвивальною спрямованістю; 

• успішність реалізації держстандартів обумовлена особою педагога, його 
особистісною культурою, ерудицією, фаховою компетентністю, життєвою позицією; 

• наступність художньо–естетичного виховання є системоутворювальним 
чинником безперервної освіти і виховання особистості; 

• базисні художньо–естетичні освіта і виховання здійснюються в період 
дошкілля, наступний рівень – початкова школа; 

• наступність і послідовність художньо–естетичного розвитку особистості, 
чинниками якого є, насамперед, освіта і виховання обумовлені розумінням 
педагогами обох ланок сутності понять “спадкоємність” та “перспективність” 
(дошкільна ланка працює на перспективу, початкова освіта спирається на базис 
особистості, сформований у дошкіллі і в свою чергу працює на нову перспективу); 

• шляхами забезпеченням спадкоємності та перспективності в художньо–
естетичному виховання дітей є збагачення фахової підготовки до рівня, який 
забезпечить педагогу можливість проектувати адекватне полікультурне поліхудожнє 
освітнє середовище у навчальному закладі та взаємодіяти з дитиною в ньому; 
узгоджувати навчальні плани, програми, форми та технології художньо–естетичного 
виховання в обох ланках освіти (спецкурс, лекція, семінар–практикум з проблем 
наступності, дослідницька діяльність студентів тощо); 

• проблему наступності дошкільної та початкової ланок освіти у дітей 
створюють: особистість педагога, перехід дітей 6–ти років у початкову школу; діти, 
які не відвідують дитсадок. 

Резюме 
В статье раскрываются пути и условия обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в художественно–эстетическом воспитании 
детей через анализ целей, задач, программ, технологий, форм и стиля личностно–
развивающего общения педагога с ребенком в пространстве Красоты–Искусства–
Творчества. 

Ключевые слова: преемственность, перспективность, художественно–
эстетическое воспитание, дошкольное и начальное образование, искусство, 
перцептивная культура, творчество. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МУЗИЧНО-
РИТМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Стаття присвячена питанням розвитку творчих здібностей молодших 
школярів засобами музичної ритміки. Визначені дидактичні умови, які сприяють 
розвитку творчих музично-ритмічних здібностей дітей; виділені основні 
закономірності їх розвитку. 

Ключові слова: творчі музично-ритмічні здібності, розвиток, засоби музичної 
ритміки. 

Постановка проблеми. Сучасний період модернізації системи освіти передбачає 
створення гуманістично-демократичної концепції освіти, в якій кінцевий результат 
педагогічної діяльності – розвиток здібностей людини, реалізація особистісних творчих 
можливостей. Творчість дає людині можливість аналізувати свої потреби, інтереси, 
схильності, знаходити форми проявів індивідуальної активності. Творче самовираження 
сприяє формуванню особистісної значущості, емоційного розкріпачення, впевненості в 
собі, забезпечує самостійність у процесі діяльності, що є дуже важливим для 
формування фізичного і психічного здоров’я нації. 

Питання розвитку творчих здібностей виступає одним із головних завдань 
навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку. 

Дослідниками сформульовані основні умови формування творчих здібностей 
(Ш.Амонашвілі, О.Борисова, Д.Джола, Б.Нікітін, В.Сухомлинський, В.Шаталов); 
визначені особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів у різних 
видах діяльності (музичній: Л.Дмитрієва, В.Лабунець, Г.Мартьянова, І.Таран; 
музично-ігровій: Н.Ветлугіна, О.Борисова, О.Хижна; руховій: В.Борилкевич, 
А.Дорошенко, Л.Карпенко, В.Папуша); виявлена специфіка впливу різних засобів 
естетичного виховання на розвиток творчої активності молодших школярів 
(Л.Джикія, Д.Джола, А.Щербо). 

Важливе місце в системі засобів розвитку творчих здібностей учнів займають 
позакласні форми роботи. Дослідження вчених дозволили визначити взаємозв’язок 
навчання і розвитку творчої активності дітей, специфіку організації в початкових 
класах різних видів гурткової роботи, а саме: художньої праці (І.Волков, В.Тіменко); 
художнього читання (Н.Гурець); музично-ігрової драматизації (О.Борисова, 
О.Хижна); музичного (В.Грєбєніков); фізичної культури (Н.Черепанова). 

У дослідженнях Н.Ветлугіної, Т.Ротерс, Б.Теплова та ін. звертається увага на 
необхідність розвитку творчих проявів дітей у музично-ритмічній діяльності. 
Натомість у педагогіці початкової школи недостатньо визначені значення, місце, 
зміст, можливості музично-ритмічної діяльності у розвитку творчих здібностей 
молодших школярів. 

Метою статті є визначення дидактичних умов, які дозволяють забезпечити 
розвиток самостійності і активності особистості у процесі музично-ритмічної діяльності, 
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здійснити педагогічно доцільний взаємозв’язок між змістом, методами, формами 
музично-ритмічної діяльності та рівнем творчих здібностей молодих школярів. 

Виклад основного матеріалу. У визначенні дидактичних умов виходили з 
того, що творчі музично-ритмічні здібності відрізняються різною спрямованістю за 
способами формування та багатоаспектністю за проявами. Тому для побудови 
експериментального навчання виділені такі дидактичні умови: 

1) відбір і систематизація музично-ритмічного матеріалу і завдань творчого 
характеру; 

2) емоційно-рухове і мотиваційне забезпечення процесу розвитку творчих 
музично-ритмічних здібностей молодших школярів.  

Перша дидактична умова  була реалізована  завдяки створенню 
експериментальної програми та методики гурткової роботи з ритміки. При розробці 
програми і системи творчих завдань ми враховували відповідний рівень творчих 
музично-ритмічних умінь дітей, їх інтереси і потреби. 

Добір матеріалу для творчого гуртка ритміки здійснювався за наступними 
принципами: 

- оздоровча, освітня, виховна спрямованість матеріалу; 
- наступність у змісті музично-ритмічного матеріалу дошкільного закладу і 

початкової школи; 
- взаємодія з предметами художнього циклу, фізичною культурою; 
- емоційна спрямованість змісту; 
- урахування традиційних класичних і сучасних видів музично-ритмічної 

діяльності, національних традицій; 
- урахування соціально-побутових умов розвитку дітей; 
- урахування інтересів і потреб дітей і можливостей їх творчої самореалізації; 
- зв'язок між різними видами мистецтв; 
- зв 'язок музично-рухового матеріалу і завдань творчого характеру. 
Виходячи з цього, зміст програми гуртка ритміки складався з трьох основних 

розділів: І.Сприймання музики. Відображення виразних засобів музики в русі. II. 
Розвиток виразно-образних рухів на основі сприймання музики, освоєння ритмо-
рухових вправ. III. Розвиток творчих здібностей засобами ритміки. 

Систематизація програмового матеріалу, з урахуванням попереднього музично-
рухового досвіду дітей, наступності навчальної і позакласної роботи, забезпечували 
творчу музично-ритмічну діяльність у кожний наступний рік навчання. Повтор 
матеріалу обумовлював міцність у формуванні музично-рухових навичок, а також 
навчання способів творчих дій, які здійснювали позитивний вплив на розвиток 
музично-ритмічних здібностей молодших школярів. 

Реалізація програмового матеріалу неможлива без другої умови -емоційно-
рухового і мотиваційного забезпечення процесу розвитку творчих здібностей 
учнів, у змісті якої передбачається: створення предметно-розвиваючого творчого 
середовища, сприятливої атмосфери гурткових занять; взаємозв'язок у роботі 
вчителів музики, фізичної культури, вчителя-класовода; формування уявлень у 
дітей про засоби музичної ритміки і можливості їх використання; оволодіння 
учнями музично-руховими навичками і способами творчих дій; формування в 
школярів потреби в естетичній досконалості рухів і установки на перенесення 
музично-рухових навичок у самостійні види діяльності. 

При створенні предметно-розвиваючого творчого середовища ми 
враховували вимоги В.Грєбєннікова, Д.Джоли, В.Тіменко, А.Щербо щодо умов, 
необхідних для естетичної діяльності молодших школярів. Специфіка занять гуртка 
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ритміки передбачала обладнання не тільки спеціального приміщення (залу), а і 
класної кімнати. Оформлення класної кімнати здійснювалося за принципом 
створення розвиваючого середовища, на основі якого були виділені своєрідні сектори 
для стимуляції проявів творчих музично-ритмічних здібностей дітей: - обладнання і 
технічні засоби; - мистецтвознавчий; - виставний. 

Значна роль у розвитку творчих музично-ритмічних здібностей молодших 
школярів належала педагогу-організатору гурткових занять. На заняттях гуртка 
ритміки панувала атмосфера співробітництва, доброзичливості, довіри, 
співпереживання, поваги. Учні початкових класів дуже чутливо реагували на 
вміння дорослого бути естетично виразним і поєднання зовнішнього вигляду 
вчителя з моральними якостями. 

Розвиток творчих музично-ритмічних здібностей на заняттях гуртка ритміки 
проходив у тісному взаємозв'язку з уроками фізичної культури, музики. Цей 
взаємозв'язок проявлявся: в наступності при використанні музично-рухового 
матеріалу на уроках музики, фізичної культури, заняттях гуртка ритміки; в єдиних 
вимогах до учнів у процесі організації їх музично-ритмічної  діяльності; навчанні 
способам творчих дій на уроках і заняттях гуртка; у формуванні інтересу до різних 
засобів музичної ритміки; в організації колективних форм дозвілля дітей і 
використанні в процесі їх проведення різних видів музично-ритмічної діяльності.  

Розглянемо, як здійснювався процес розвитку творчих музично-ритмічних 
здібностей безпосередньо на заняттях гуртка ритміки. 

Розроблена система включає три послідовних взаємопов’язаних етапи, кожен 
із яких має певну мету, завдання, зміст і методи роботи з дітьми.  

Перший етап (ознайомчий) передбачав формування уявлень дітей про 
значення музичної ритміки, її історії, засобах. На другому етапі (репродуктивному) 
у дітей розвивалися музично-ритмічні навички, формувались уявлення про загальні 
компоненти виразності рухів На третьому етапі (діяльнісно-творчому) вироблялась 
установка на використання музично-рухових умінь у самостійних видах діяльності, 
формувалась потреба в естетичному вдосконаленню рухів. 

Основними формами проведення занять гуртка ритміки були: ритмічна 
гімнастика;музичні ігри, етюди, елементи пантоміми; розповіді і бесіди 
мистецтвознавчого і оздоровчо-гігієнічого характеру; дитячі танці для загального 
розвитку на сучасній, народній, класичній основі; музично-ритмічні інсценівки 
сюжетного характеру (наприклад, «В гостях у казки», «Карнавал», «Свято гри та 
іграшки», «Український віночок»). 

У роботі гуртка ми передбачали як використання кожної із зазначених форм як 
самостійного заняття, а також поєднання елементів різних форм на одному занятті. 
Це залежало від музично-ритмічного досвіду дітей, їх інтересів, здібностей, завдань 
навчання, складності завдань і т.і. 

Заняття проводились 2 рази на тиждень, тривалість заняття для дітей 6 років - 
30-35 хвилин. 

Вибір змісту і форми проведення гурткових занять обумовлювався метою і 
завданнями навчання, виконавчими уміннями дітей, їх інтересами і потребами, 
рівнем розвитку рухової культури. 

На першому (ознайомчому) етапі важливо було викликати позитивне 
відношення до музично-ритмічної діяльності, забезпечити систематичність і 
комплексність у проведенні гурткової роботи. Тому, поряд із завданням рухового 
характеру, використовували різний інформаційний матеріал. Його зміст включали у 
підготовчу частину гурткового заняття у формі бесід і розповідей 



Проблеми художньо-естетичного розвитку та  
виховання дошкільників і молодших школярів 

 

367

мистецтвознавчого і оздоровчого характеру. Тематика бесід пов’язувалась із 
змістом музично-рухового матеріалу. Наприклад, тема «Чарівна скарбниця 
України»- виконання дітьми  рухів українського танцю, музично-дидактичні ігри 
«Віночок», «Перепілонька»; тема «Королева танцю» (про Айседору Дункан) – 
виконання дітьми хореографічних вправ і рухів класичного танцю та ін. 

Також знайомили дітей з такими важливими характерними особливостями 
рухів під музику як виразність, пластичність, граціозність. Вводили поняття про 
гармонію рухів, формували уявлення про красу і значущість гармонійно 
розвиненого людського тіла. Для цього використовували репродукції художніх 
творів, дитячу художню літературу.  

На першому етапі особлива увага приділялась формуванню у дітей 
виконавчого рівня музично-рухового матеріалу, збагаченню уявлень дітей про 
рухові дії, можливих способах відображення музичного образу в рухах. Педагоги 
працювали над технікою виконання рухів дітьми. Для цього використовувався 
показ, пояснення і спільне виконання рухів педагога  і дітей. Підвищенню якості 
рухів сприяв їх імітаційний характер;поєднання рухів єдиним ігровим сюжетом («В 
гостях у казки», «Веселі клоуни», «Осіння пісня» та ін.); парне виконання рухів. 

Педагоги намагалися сприяти розвитку емоційної чутливості і формуванню 
активного цілеспрямованого сприйняття музики. Знайомили дітей з прийомами 
образного перевтілення на прикладі спеціальних пантомімічних етюдів і ігор 
(наприклад, «Посварились два півника», «Кожна пара танцює по своєму», 
«Протилежний рух», «М’яч», «Дерево»). У процесі виконання етюдів діти вчилися 
розрізняти і регулювати м’язову напругу  у залежності від музики, оволодівали 
навичками сприйняття засобів музичної виразності і виконання рухів. 

У ході етюдів, музичних ігор, діти знайомились з проявами різних емоційних 
станів, з комплексом характерних виразних рухів, які виражають певні почуття і емоції, 
вчилися їх відтворювати за допомогою імітації. Діти залюбки відтворювали почуття у 
іграх  «Ходить гарбуз по городу»,  «Перепілонька», «А ми просо сіяли…» та ін. 

Також на даному етапі приділяли увагу розвитку почуття ритму у дітей. Для 
цього у підготовчу частину заняття включали такі види вправ: оплески на кожну 
чверть з поступовим ускладненням (2/4, ; 4/4, 3/4, 6/8) ; оплески на першу чверть 
такту; оплески з паузою; різновиди ходьби і бігу у різному темпі, напрямку; 
різновиди ходьби і бігу з оплесками у різному ритмі і темпі; рухи з партнером (парні 
оплески, стрибки, пересування та ін.); музичні ігри. 

Ми розуміли, що для розвитку музично-ритмічних здібностей особливе 
значення має музичний супровід, тому здійснювали ретельний добір його змісту.  
Загальними вимогами до добору музичних творів були їх образність, 
танцювальність, яскраво виражений характер, завершеність мелодії, вираженість 
ритмічного малюнка. Для забезпечення якості музичного супроводу занять, 
використовували записи виконання творів  музикантами професіоналами.  

На етапі формування виконавчих умінь дітей використовували музику з 
чітким, ясним темпом і ритмом. По своєму характеру вона була відволікаючою, що 
сприяло оволодінню дітьми метроритмічного зв‘язку рухів і музики. Пізніше, у 
процесі засвоєння дітьми техніки виконання рухів, використовувалась музика, яка 
відтворювала емоційну змістовність рухів (наприклад, танцювальний елемент 
«ковирялочка» діти виконували під музику української народної пісні « Ой,лопнув 
обруч»). Поступово переходили до відтворення самого змісту музики засвоєними 
дітьми (наприклад, образ Осені передавався під музику П. Чайковського 
«Листопад»).  Цей процес тривав найбільш складно і довготривало. Але саме 
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розвиток у дітей розуміння характеру, змісту музичного твору сприяло прояву їх 
активності (с початку - на емоційній основі, а потім- у процесі поєднання виразних 
засобів музики і руху). 

На другому етапі (репродуктивному) продовжувалася робота з формування 
музично-рухових умінь і навичок . Метою цього етапу було формування у дітей 
музично-рухової координації як здібності, яка обумовлює чітке відтворення музики 
у рухах.  

Ми навчали дітей правильним технічним прийомам виконання рухів 
(пружинному, плавному, маховому), якими вони оволодівали у процесі різних видів 
ходьби, бігу, вільних пластичних вправ, які спрямовані на розвиток гнучкості і 
еластичності м’язів (наприклад, пружні рухи ногами, «хвилі» тулубом, руками). 

Для того, щоб діти краще розуміли естетичні критерії рухів, у зміст заняття 
включали ігрові елементи («Покажіть вуха у великого слона, а тепер хобот», 
«Повземо, як вужики» і т.п.) Для закріплення рухових умінь використовували 
картки із зображенням казкових героїв (Незнайка, Буратіно, Попелюшка та ін.) і 
пропонували дітям придумати рухи, які міг би виконувати означений персонаж. 

Для формування емоційно-пластичної виразності рухів пропонували музичні 
пантоміми («Скульптор», «Дзеркало», «Чарівник» і т.п.). 

Стимуляції процесу уяви сприяли музичні ігри «Подорож по незнайомій 
планеті», «Чарівна стежка». Зміст ігор вимагав від дітей уміння виконувати різні 
рухи узгоджено з ритмом, темпом, характером музики, швидко і адекватно 
реагувати на зміну ситуації. 

На третьому етапі (діяльносно-творчому) формували уміння переносу 
музично-рухових навичок у самостійну діяльність, розвивали здібності цілісного 
сприйняття музики з розвитком музичних образів, які мають характер яскравого 
музичного портрету, але представленого поза сюжетним розвитком і взаємодією з 
іншими персонажами (індивідуальні пластико-пантомімічні етюди, характерні 
танці). 

Потім дітям пропонувались творчі завдання, спрямовані на втілення образу у 
сюжетному розвитку, у взаємодії з іншими персонажами: 

- створення «рухової розповіді» за сюжетом (казки «Колосок», «Білосніжка і 
сім гномів» та ін); 

- складання ритмічних питань-відповідей («Хто у лісі живе?», «Відгадай пори 
року» та ін.); 

- використання рольових рухових «діалогів» між дітьми («Ми дзвіночки», 
«Вишні-черешні»); 

- створення «живих скульптур», які передають, радість, печаль, мужність, силу, 
грацію та ін. 

На заняттях гуртка ритміки особлива увага приділялася формуванню у дітей 
потреби в естетичному вдосконаленню рухів, розвитку оцінювальних умінь. 

Отримані результати дозволили зробити такі висновки:  
1. Найбільш ефективними методами педагогічного впливу виявились: 
− виразний і технічно точний показ рухів педагогом; 
− словесне пояснення правильних способів і прийомів виконання різних 

видів вправ; 
− уважне слухання музики і аналіз її виразних особливостей з метою 

оволодіння дітьми навичками сприйняття музики; 
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− бесіда з дітьми, у процесі якої педагог допомагає кожній дитині усвідомити 
власні емоції і почуття, викликані сприйняттям музики і активізуюча уяву дітей; 

− метод співтворчості педагога з дітьми, який передбачає спільне створення 
рухових композицій, варіантів рухів, пошук виразних засобів втілення задуму. 

2. Розвиток творчих музично-ритмічних здібностей успішно здійснювався 
завдяки створенню позитивних естетично-емоційних взаємовідносин педагога з 
дітьми. Як показало дослідження, діти особливо емоційно реагують на естетичне 
виконання дорослими музично-ритмічних рухів, краще засвоюють музично-рухову 
інформацію, яка представлена у яскравих, виразних, сюжетних образах.  

3. Тактовна, своєчасна оцінка дорослого рухової діяльності дітей сприяє не 
тільки більш швидкому формуванню технічних навичок виконання рухів, а і 
викликає у дітей почуття гордості, задоволення своїми досягненнями і бажання 
удосконалювати отримані результати. Підказаний дитині конкретний спосіб 
виконання рухового завдання приймається нею легко і добровільно. 

4. Успішний ритмічний розвиток і усвідомлення дітьми естетичних критеріїв 
руху можливо в умовах індивідуальної роботи, зокрема, індивідуального показу і 
спільного виконання рухів педагогом і дитиною. 

Дослідження засвідчило, що педагог в умовах гурткової роботи може 
здійснювати диференційований підхід у доборі засобів, методів і прийомів впливу на 
дітей. 

5. У дослідженні встановлено деякі закономірності розвитку творчих музично-
ритмічних здібностей дітей: основу творчих проявів молодших школярів становить 
сприймання музики і рухів та їх емоційно-рухове втілення; ефективність процесу 
розвитку творчих здібностей залежить від музично-рухового досвіду дітей, рухової 
підготовленості, індивідуальних особливостей, інтересів і потреб дітей; міцність 
засвоєння способів рухових дій залежить від рівня активності дітей у різних видах 
діяльності, в повсякденному житті. 
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ГРА НА ДИТЯЧИХ  МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ 
РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  
У статті розглянуто особливості розвитку творчої активності дітей 5–10 

років на основі спілкування з музичним мистецтвом, проаналізовано можливості 
використання дитячих музичних інструментів у процесі творчого розвитку дітей. 

Ключові слова: творчість, творча активність, інструментально–виконавська 
діяльність, гра на музичних інструментах, імпровізація, творча вправа. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Основна мета української системи освіти у сучасних 
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соціокультурних умовах полягає у створенні умов для розвитку й самореалізації 
кожної особистості як громадянина України, формуванні покоління, спроможного 
навчатися впродовж життя. Про це наголошує національна доктрина розвитку освіти 
України XXI ст., яка вимагає формування нових концептуальних засад реформування 
всієї системи вітчизняної освіти. 

Сучасне суспільство потребує людей з активною життєвою позицією, здатних 
самостійно творчо мислити. І школа як основна базова ланка в системі освіти 
повинна допомогти успішному формуванню потенціалу української нації через 
розвиток творчої активності кожної окремої особистості.  

Проблема творчості, формування творчої особистості знаходиться в центрі 
уваги багатьох наук на протязі багатьох століть. Філософія вирішує питання про 
сутність творчості, які розглядаються в різних аспектах у різні історичні епохи. 
Психологія вивчає конкретний процес, "механізм" творчого акту, а також сукупність 
якостей особистості, що забезпечують їх включення у цей процес.  

Педагогічна наука також приділяє увагу проблемі творчості, яка в межах 
педагогіки перетворюється в проблему виховання творчої особистості. Розвиток 
творчої активності дитини – одне з першочергових завдань в галузі музичної 
педагогіки, яке може успішно вирішуватися завдяки іманентним якостям мистецтва 
музики, що сприяє цілісному формуванню особистості, її духовного світу, 
світогляду, морально–естетичних відношень, потреб і творчих здібностей. Залучення 
дитини до різних видів музичної діяльності створює широкі можливості для виявів та 
розвитку її творчої активності. 

Проблеми музично–творчого розвитку особистості вивчали як вітчизняні, так і 
зарубіжні дослідники: Е.Абдулін, О.Апраксіна, В.Бєлобородова, Б.Брилін, 
Н.Ветлугіна, Ж.Далькроз, Л.Дмітрієва, Д.Кабалевський, К.Орф, В.Петрушин, 
Г.Рігіна, М.Румер, О.Рудницька, Б.Теплов та ін. Різним аспектам дитячої творчої 
активності присвячені психологічні дослідження Л.Виготського, В.Моляко, 
В.Петрушин, О.Тихомирова та ін.  

Однак, на сучасному етапі назріла потреба знаходження нових підходів до 
формування творчої особистості дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного 
віку, створення ефективної системи роботи, спрямованої на розвиток творчої активності 
на основі спілкування із музичним мистецтвом. На нашу думку недостатньо розроблені 
підходи до використання дитячих музичних інструментів як засобу творчого розвитку 
дітей у дошкільних освітніх закладах, а також у початковій школі.  

При цьому, слід зазначити, що досить детально описані існуючі методики 
музикування на дитячих інструментах, як вітчизняні (Н.Ветлугіна, С.Науменко), так і 
зарубіжні (К.Орф), визначені засоби звуковидобування та гри на цих інструментах. 
Але на практиці можливості музично–творчого розвитку дітей у процесі гри на 
елементарних інструментах майже не використовуються, що свідчить про 
недостатню методичну розробленість означених проблем. 

Отже, у межах даної статті ми намагалися вирішити завдання знаходження 
ефективних шляхів використання дитячих музичних інструментів для розвитку 
творчої активності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Інструментальне музикування завжди викликає у дітей неабиякий інтерес, вони 
сприймають його як своєрідну гру, що робить цей вид музичної діяльності особливо 
привабливим для старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Починати 
практичне музикування та інструментальну колективну імпровізацію (творчу 
діяльність) можна на початковому етапі музичного виховання, вже в дошкільному 
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віці, що, безперечно, позначається не тільки на швидкості оволодіння технікою гри, а 
й на розвитку творчої активності. 

Слід зазначити, що інструментально–виконавська діяльність, організована лише 
як набуття технічних навичок на низькому рівні творчої активності дитини, не 
дозволить сформувати належний рівень музичної культури та перешкодить 
подальшому творчому розвиткові особистості. 

Інструментальне музикування має завжди бути виконавством. Результатом 
виконавської творчості є розуміння дійсності, що реалізується у створенні власного 
підтексту виконуваного твору, та його втілення в новій еквівалентній авторській 
художній моделі дійсності – виконавсько–художньому образі. Виконавець відчуває 
та сприймає музичні твори в русі, відтворює їх у розвитку. Виконавець є 
співавтором, співтворцем, завдяки власній інтерпретації (вираження свого розуміння 
образного змісту) та власній імпровізації (вияв вільної суб’єктивності виконавця 
через суб’єктивну сутність авторського тексту).  

На нашу думку, послідовність роботи з розвитку творчої активності дітей 
засобами інструментального музикування має бути такою: діти спочатку 
знайомляться з дитячими інструментами, засобами звуковидобування, прийомами 
гри та специфікою тембрового забарвлення кожного інструменту; вивчається 
термінологія музичної динаміки (forte, piano, diminuendo, crescendo, mf, mp та ін.), 
основні поняття артикуляції як способу виконання звуків на інструменті (legato, 
staccato, portamento, glissando, non legato та ін.), отримуються уявлення про 
фразування та про нюансировку в музиці. 

Усвідомлення тембрів інструментів, динамічних відтінків та засобів 
звуковидобування відбувається під час виконання творчих вправ. 

Наведемо приклади деяких вправ на розвиток творчої активності вихованців з 
використанням елементарних музичних інструментів, які виявилися найцікавішими 
для дітей. 

Вправа 1. Створити на різних музичних інструментах "Пташині пісні" або інші 
звукові сигнали (звуки машини, горна та ін.) та виразно виконати їх. 

Творче завдання: навчити дітей втілювати у звуках музичних інструментів 
засобами динаміки, артикуляції, агогіки тощо характерні риси того чи іншого образу 
(наприклад, зозуля – безтурботна, дятел – завзятий працівник). 

Вправа 2. "Луна". Після виконання педагогом інтонаційного звороту 
"музичного заклику" діти на ритмічних та звуковисотних інструментах виконують 
відповідні фрази – "Луна". 

Творче завдання: усвідомити основні динамічні відтінки f та р, види артикуляції 
legato, staccato, portamento, glissando та основні прийоми нюансировки. Крім того, 
виконання гри "Луна" розвиває в дітей спостережливість, увагу, чуття музичної 
форми, творчі здібності. 

Вправа 3. "Відгадай інструмент і створи відповідь". Два вихованці стоять 
спиною один до одного. Один з них виконує на певному інструменті будь–який 
ритмічний малюнок, другий повинен обрати той самий інструмент і відтворити ритм 
з певним варіантом на тому ж динамічному нюансі, або на контрастній динаміці. 

Вправа 4. "Прикрась музику". Дитина слухає музичний твір, визначає настрій 
музики та обирає музичний інструмент, що за звучанням відповідає характеру 
прослуханого твору, підігрує на обраному інструменті, "прикрашаючи" звучання 
музики певними акцентами, гліссандо та ін.  

Творче завдання: розвиваються здібності до інструментальної творчості, 
почуття музичного ритму, відчуття форми та навички творчого сприймання музики. 



Проблеми художньо-естетичного розвитку та  
виховання дошкільників і молодших школярів 

 

372 

Для виконання цієї гри необхідні програвач з пластинками або дисками вокальної 
музики, знайомої дітям; дитячі музичні інструменти (трикутник, бубон, мара каси, 
барабан, дудочка, металофон та ін.). 

Вправа 5. "Що музичний інструмент розповість про себе". Кілька дітей 
самостійно готують розповідь про певні інструменти (який зовнішній вигляд має 
музичний інструмент, як на ньому грати, яку забарвленість мають звуки інструменту, 
що вони нагадують, чи можна на ньому зобразити звуки природи тощо), по черзі всім 
розповідають. Після розповіді інші діти повинні відгадати, про який інструмент йшла 
мова, та знайти його серед комплекту інструментів та створити на ньому виразну 
мелодію, надати коментарій щодо характеру і настрою нової мелодії. 

Вправа 6. “Я – композитор”. Дітям пропонується створити виразні фрази в 
характері маршу, польки, вальсу, колискової на інструменті за власним вибором. 

Це завдання можна проводити в формі гри "Відгадаймо": спочатку діти 
ознайомлюється з картками (на кожній – малюнок, наприклад дівчинка з лялькою, 
солдатики, пара танцюристів тощо). Одному з них пропонують вибрати картку і 
створити мелодію. Діти слухають і визначають, яку саме картку він обрав, 
обговорюють якість мелодії та виразність її виконання. 

Вправа 7. “Створи супровід”. Придумати виразний ритмічний та мелодичний 
супровід до п'єси "Зозуля та дятел" М.Ротерштейна („Маршу дерев’яних солдатиків”, 
„Польки”, „Вальсу” П.Чайковського) з використанням динамічних та артикуляційних 
засобів, відомих дітям. 

Творче завдання: спрямовувати дитячу творчість на використання різних 
дитячих музичних інструментів, різних динамічних відтінків, прийомів 
звуковидобування; діти мають використовувати різноманітні ритмічні малюнки, 
намагатися створити цікаві мелодичні побудови. 

Вправа 8. “Я граю в оркестрі”. Діти отримують завдання супроводити грою на 
дитячих музичних інструментах пісню або твір під час слухання музики. Вправа має 
вигляд колективного оркестрового музикування. 

Творче завдання: слід рекомендувати сильні долі акомпанементу виконувати 
яскравіше, слабкі – тихіше (якщо на них не передбачено акцент); акомпанементом 
заповнювати паузи в мелодії; коли музика розвивається і наближається до кульмінації, 
доцільно не лише посилити звучання, а й ускладнити супровід; діти мають усвідомити, 
що змінюючи супровід у кожній частині твору, можна показати його форму. 

Отже, у процесі музикування на елементарних музичних інструментах 
відбувається самореалізація дітей, розвивається їхня творча активність.  

Спочатку активність дітей має репродуктивно–наслідувальний характер 
(психологи зазначають її як генетично більш ранню та елементарну форму вияву 
активності особистості). Перехід до другого етапу творчої активності 
характеризується більш високим рівнем самостійності. Цей етап у психолого–
педагогічній літературі визначений як “пошуково–виконавська активність”. Він 
виявляє в дитині велику свободу в пошуках шляхів вирішення поставленої педагогом 
проблеми, варіантність у виборі рішень. Метою ж нашого педагогічного пошуку було 
формування й розвиток творчої активності як найвищого рівня активності, тому що 
він надає широкі можливості для розвитку всіх потенціальних сил дитини. Цей етап 
характеризується здатністю до самостійного вибору завдань та шляхів їх вирішення. 

Отже, підведемо підсумки. Благодатним підґрунтям для розкриття творчих 
потенцій є залучення дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку до 
творчої діяльності у галузі музичного мистецтва. Застосування засобів 
інструментального виконавства на елементарних інструментах створює можливості 
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для ефективного становлення творчої активності учнів. Набуття різноманітних 
творчих навичок в одному з видів музичної діяльності позитивно позначається на 
всіх інших. Загалом, процес самореалізації дитини у будь–якому виді музичної 
діяльності, який супроводжується великими емоційними переживаннями, дає 
величезний поштовх цілісному гармонійному розвитку особистості. 

Резюме 
Статья освещает вопросы развития детской творческой активности средствами 

исполнительства на элементарных музыкальных инструментах. Приводятся примеры 
творческих упражнений, которые рекомендуется использовать в работе с детьми 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Summary 
The article deals with the problems of children creative activity development by 

means of elementary instrument play. The author works out the examples of creative 
exercises to be used with the children of pre–school and primary school age. 
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УДК 372.036 + 373.3.036 

РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

У статті розглянуто сучасні науково–теоретичні підходи до проблеми 
розвитку музичного мислення дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного 
віку у контексті наступності освітнього процесу. 

Ключові слова: художнє мислення, музичне мислення, продуктивний та 
репродуктивний компоненти музичного мислення, мислення–сприймання, образ–
сприймання. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. Культура новітньої епохи постмодерну характеризується 
„мозаїчністю”, плюралізмом, полікультурністю і зумовлює існування людини в полі 
прогностичних уявлень, невизначеності умов і стратегій. Діти, які сьогодні прийшли 
до школи, мають бути готовими жити в умовах перманентних змін, 
непередбачуваних сьогодні ситуацій, тому вони мають володіти гнучким мисленням. 
Формуванню такого гнучкого мислення, творчого бачення проблем сприяє мистецтво 
завдяки багатоваріантності смислового поля художніх образів. 
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У сучасних соціо–культурних умовах, враховуючи зміну освітньої парадигми, 
надзвичайно важливим є пошук нових підходів до розвитку усього комплексу 
музичних здібностей дітей, починаючи від перших років життя. Значна кількість 
науковців (А.Зіміна, С.Науменко, О.Ростовський, О.Радинова, К.Тарасова та ін.) 
активно розробляє різноманітні підходи до діагностування, вивчення та розвитку 
музичних здібностей в комплексі та окремих складових музичності. Разом з тим, слід 
зазначити, що недостатньо розроблені теоретичні аспекти та практичні шляхи 
формування і розвитку такої музичної здібності, як музичне мислення.  

Традиційно проблеми розвитку музичного мислення відносяться до найменш 
розробленої та дослідженої галузі музичної психології та педагогіки. Але в останні 
десятиліття з’явилася ціла низка робіт відомих науковців, які працюють у цьому 
напрямку. Так, музикознавчу основу вивчення музичного мислення в рамках 
педагогічного процесу складають роботи М.Арановського, В.Боровського, Л.Диса, 
Г.Костюка, І.Котляревського, В.Медушевського, Є.Назайкінського та ін.. Крім того, 
величезну цінність мають дослідження на межі музичної психології і педагогіки 
(наукові розробки В.Петрушина, Г.Тарасова, Г.Ципіна). Але всі ці автори не 
висували завдання аналізу музичного мислення як фундаментальної психічної 
функції, що опосередковує увесь комплекс музичності особистості. 

Власне у музичній педагогіці накопичено певну кількість матеріалів, 
пов’язаних з проблемою музичного мислення. Особливе місце займає педагогічний 
внесок Д.Кабалевського, який втілив концепцію розвитку музичного мислення у 
конкретній навчальній програмі. Музично–виховна концепція Д.Кабалевського 
увібрала досягнення світової та вітчизняної музичної педагогіки і спрямована на 
формування у дітей цілісного усвідомленого естетичного ставлення до явищ 
музичної культури, на розвиток музичного сприймання, яке на думку педагога 
лежить в основі музичного виховання і забезпечує розвиток музичного мислення. 
Крім того, у цьому напрямку працювали Е.Абдуллін, Л.Дис, Л.Горюнова, 
В.Остроменський та інші музиканти–педагоги. 

Недостатня розробленість наукових підходів до категорії музичного мислення 
на рівні сучасних досягнень загальної і музичної психології, музикознавства та 
педагогіки визначає актуальність обраної теми статті. 

Мета даної статті – на основі аналізу теоретичних музикознавчих та 
психолого–педагогічних джерел визначити специфіку музичного мислення та у 
загальному плані окреслити перспективи його розвитку в дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Специфічність музичного мислення полягає в складності та багаторівневості, 
яка визначається в процесі розгляду його у контексті більш широких категорії – 
мислення художнього та мислення як виду людської діяльності. Дійсно, закони 
музичних творів не є виключними, вони співпадають із законами людського 
мислення загалом. Але музичне мислення має свій специфічний прояв і посідає 
особливе місце серед інших форм мислення, навіть і художнього, адже воно 
пов'язане із специфікою об’єкта, суб’єкта і предмета музичного відображення, 
музичної образності та мови її втілення. Таким чином, специфічність музично 
мислительної діяльності складають, з одного боку, рівень спрямованості 
відображення, з іншого, – його інтонаційний зміст. 

Важливими також є питання про зміст, структуру, функції, які виконує музичне 
мислення в композиторському процесі та у процесі сприймання. У творчому акті 
(процес композиторської творчості) музичне мислення постає як діюча "система 
логічних зв'язків між виникаючими на всіх рівнях інтонаційними сполученнями" [2]. 
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По відношенню до образу–задуму музичне мислення виконує формоутворюючу 
функцію та переводить його із духовної сфери у матеріальну за допомогою музично–
інтонаційної системи. 

У сприймальному акті механізми музичного мислення діють інакше, у 
“дзеркальному відображенні”: від матеріального, фізичного, звучащого об'єкта, яким 
постає музичний твір, до духовного ідеального змісту системи значень, а потім до 
цілісної концепції [7]. Результатом розвитку мислительної перцептивної діяльності 
слухача є образ–сприймання, змістовний аспект якого становить система значень, яку 
слухач відкриває немов би заново. 

Традиційно дослідниками (М.Арановський [1] та ін.) виокремлюється два 
основних компоненти музичного мислення: продуктивний, який функціонує при 
створенні нової музики, та репродуктивний, пов'язаний із сприйняттям та аналізом 
існуючої музики. Але на сучасному етапі розвитку музично–педагогічної науки 
погляд на ці компоненти музичного мислення дещо змінився. Сприймання музики 
розглядається як “складний емоційний сенсорно–інтелектуальний процес пізнання та 
оцінки музичного твору” [10, с.103], у якому акцентується його творчий, активний 
характер та значна увага надається музичному мисленню. Отже, можна зробити 
важливий висновок: музичне мислення має принципово творчий характер, 
продуктивний навіть у тих формах, які на перший погляд уявляються пасивними. 

Що ж можна вважати критерієм продуктивності процесу музичного мислення, 
якщо проста мелодія дитячої імпровізації може бути беззмістовним перебором 
випадкових звуків, а може бути і справжнім мистецтвом?  

Н.Суслова та В.Подуровський [9] стверджують, що основним критерієм 
продуктивності музичного мислення є пізнання художнього смислу, змісту, який 
висловлюється в акустичних матеріальних формах. Особистість в практичній 
діяльності через музичний твір спілкується із духовним досвідом людства. Занурення 
до діалектичних взаємозв’язків форми і змісту музичного твору створює новий 
художній смисл, що має особистісне значення для даної людини. 

У своєму ґрунтовному дослідженні особливостей музичного мислення 
Н.Суслова пропонує цілісну модель цього процесу. Як вважає автор, у ній 
враховується „резонанс двох систем: музики і музичного мислення особистості” [9]. 
При цьому у визначенні внутрішньої структури музичного мистецтва Н.Суслова 
спирається на концепцію В.Медушевського, який наголошує на психологічності 
музичного мислення та вказує на особливий механізм ідентифікації особистості з 
„ліричним героєм” музичного твору [5]. Крім того, у внутрішній структурі 
особистості паралельно функціонують музичне мислення і музичне сприймання, які 
близькі і взаємопов’язані, але не тотожні одне одному. 

Отже, Н.Суслова виділяє такі рівні музичного мислення: 
- мислення – художній смисл (парадоксальний смисл, ясний і цілісний з 

можливими внутрішніми протиріччями); 
- мислення – музична комунікація (послідовність, логічність, аналіз, чітка 

однозначна фіксація елементів); 
- мислення – музичні дії (точність, доцільність виконавських рухів у співі, грі, 

диригуванні. Найбільше зовнішнє вираження і контроль); 
- досвід минулого – пам’ять (образи знань, музично–естетичних переживань, 

життєвих ситуацій, що отримані раніше;  сценарії, стереотипи, еталони поведінки); 
- тілесність (несвідомі рухові реакції всіх рівнів) [9, с.41]. 
Отже, слід зазначити, що у музично–психологічній та музично–педагогічній 

теорії відпрацьовано певний науковий досвід вивчення процесу музичного мислення, 



Проблеми художньо-естетичного розвитку та  
виховання дошкільників і молодших школярів 

 

376 

визначено термінологічний апарат, функції, зміст поняття, його структура. Музична 
ж практика у цьому напрямку не відповідає сучасним вимогам, існує певний розрив 
між станом теорії та реальними потребами музично–виховного процесу. 

Як відомо, музичний розвиток дитини починається у дошкільному віці. 
Приходячи до школи, дитина, яка у дитячому освітньому закладі бере участь у 
різноманітних видах музичної діяльності, має певний рівень розвитку вмінь і навичок 
музичного мислення.  

Загальна лінія розвитку музичного мислення дітей дошкільного віку має такий 
вигляд: спочатку відбувається сприймання інтонаційного боку музики, а значно 
пізніше – її аналітичної форми. При цьому виділяються провідні засоби виразності, 
які характеризують настрій і характер музичного твору:  

- у дітей 3–4 років це перш за все темп (він виявляється головним засобом), 
тембр і динаміка посідають другорядне місце, іноді має місце елементарне 
мелодичне орієнтування, позамузичні асоціації і образи найчастіше відсутні;  

- на 5 році життя дошкільники визначають характер і образний зміст музики 
значно повніше, вони можуть орієнтуватися на 3–4 компоненти музичної виразності 
одночасно (темп, динаміка, тембр, ритмічний малюнок), разом з життєвим та 
музичним досвідом у них розширюється коло позамузичних асоціацій; 

- у 6 років відбувається переорієнтування на більш високий мелодико–
ритмічний рівень сприймання музики. 

Такий покомпонентний процес формування музичного мислення дошкільників 
складає основу подальшого його (мислення) розвитку у процесі музичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку. 

Особливості розвитку музичного мислення молодших школярів полягають у 
сприйманні ними цілісних явищ та послідовному усвідомленні їх елементів. 
Необхідною умовою цього процесу є яскрава емоційна реакція. Вона первинна, бо 
тільки на її основі стає можливим ефективний музичний розвиток дитини. Чим 
яскравіше будуть враження, тим скоріше вони будуть усвідомлюватися, тим стійкіше 
буде формуватися їхня система знань. 

Педагогічне керування процесом розвитку музичного мислення молодших 
школярів має охоплювати декілька напрямків:  

1. Розширення музичного фону всього життя дитини, структурування її 
музичного досвіду на підсвідомому рівні (створення аудіокасет для домашнього 
слухання, проведення музичних фізкультхвилинок, відвідування концертів, 
проведення музичних свят). 

2. Професійна драматургічна побудова уроку музики, створення цілісності, яка 
народжується на межі педагогічної науки і мистецтва, з одного боку, та музичної 
науки і мистецтва – з іншого. Можна визначити основні драматургічні принципи 
побудови уроку музики:  

- Моделювання елементів музичної мови (побудова уроку у певній музичній 
формі, використання ефекту поступового нарощування напруження і миттєвого його 
„скидання”)  

- Неусвідомлена підготовка усвідомлених етапів роботи (наприклад, 
розспівування дітей має не тільки „розігрівати” вокальний апарат, розвивати навички 
артикуляції, атаки, дихання);  

- Урахування піку працездатності, переключення свідомого контролю на інші 
реакції, які йдуть з несвідомих шарів (неусвідомлені тілесні реакції, підсвідомі 
образи). 
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3. Робота над конкретними музичними творами. Врахування етапів „занурення 
у твір” (від початкового рівня досвід минулого – пам’ять, пов’язаного з 
особистісним психологічним досвідом до виходу на рівень мислення – художній 
смисл – глибоке особистісне переживання змісту музичного твору). 

Робота з розвитку музичного мислення дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку має бути послідовною та кропіткою. Педагог повинен розробити 
певну стратегію педагогічного керівництва музичним мисленням, враховуючи вікові 
особливості дітей, створити умови для свідомого сприймання музичних творів. 
Розвиток музичного мислення дітей може стати складовою частиною фундаменту 
їхньої загально–естетичної культури та духовного світогляду.  

Резюме 
В статье анализируются проблемы развития музыкального мышления детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, рассматриваются 
современные научно–теоретические подходы к структуре музыкального мышления и 
его месту в общей системе музыкальных способностей. 

Summary 
In the article are analyzed the problems of development of musical thought of the 

children of preschool and primary school age, examined the modern approaches to the 
structure of musical thought and its place in the system of musical capabilities. 
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Е.И.Михеева  

РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ У РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ  

В статье определяются некоторые причины неуспешности существующей 
системы подготовки ребенка к школе. Анализируется роль игры в оптимизации 
самоотношения, самопринятия, уверенности в себе. 

Ключевые слова: подготовка к школе, отношение к себе, сюжетно-ролевая 
игра, ролевая игра, система психологических игр, обстановка психологической 
поддержки. 

В настоящее время система ранней подготовки детей к школе, а также 
отсутствие должной преемственности между дошкольным учреждением и начальной 
школой, привели к некоторым парадоксам и проблемам, с которыми сталкиваются и 
родители, и педагоги, и психологи. Под видом модернизации образования детское 
развитие подвергается симплификации, т.е. чрезмерному упрощению и обеднению: 
оно отождествляется с накоплением знаний, навыков и умений. За этим пониманием 
лежит достаточно традиционное и трудно искоренимое представление о ребенке, как 
о маленьком взрослом, только недоученном, ничего не знающем и не умеющем. 
Исходя из этого представления, задача воспитания и развития заключается в том, 
чтобы как можно раньше и больше учить ребенка и приучать его ко взрослым 
формам жизни. С этой точки зрения, игра – это пустая потеря времени, досужее и 
бесполезное занятие, которому противостоит полезное и перспективное обучение и 
освоение нового. 

Мы думаем, что важнейшая проблема, которая возникает сегодня в школе – это 
отсутствие у большинства детей интереса к учебное деятельности даже на самых 
ранних этапах обучения. С огромным сожалением и тревогой приходится 
констатировать, что высочайший уровень познавательной активности, свойственной 
маленькому ребенку, катастрофически снижается к началу школьного обучения. 

Можно много размышлять о причинах этого явления, хотя некоторые из них 
очевидны. 

Мы остановимся на двух сторонах этой проблемы, которые представляются нам 
взаимосвязанными. 

Отношение ребенка к себе, возможность самопринятия, самоуважения, 
уверенности в себе – существенные компоненты успешного принятия ребенком 
новой социальной роли – роли школьника. Исследованиями психологов установлено, 
что отношение к себе возникает у человека в процессе социального взаимодействия 
как неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как 
относительно устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и 
колебаниям психическое приобретение. Оно накладывает неизгладимый отпечаток 
на все жизненные проявления человека [1, 2]. Данный факт подтверждает наше 
предположение о безусловной значимости оптимизации отношения к себе в 
контексте обсуждаемой нами проблемы. 

Очевидно, что мотивация учения ребенка, идущего в школу, которую создает 
взрослый и формы организации познавательной деятельности, как правило не 
соответствуют естественной природе ребенка. Детские психологи уже давно 
установили, что наиболее естественным, радостным и эффективным для развития 
ребенка является мир сказки и игры [6]. 
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Игру традиционно связывают с детством и описывают ее как деятельность в 
условной, воображаемой ситуации. Развивающая функция игры в психолого-
педагогической литературе репрезентована наиболее полно, особенно в контексте ее 
значимости для становления личности ребенка [4, 6]. По мнению Н.Аникеевой, 
А.Жичкина, К.Лютовой и др., другая функция – компенсаторная – вытекает из того, 
что игра выступает как иная реальность, как оазис в хаосе реальной жизни. Игра – 
это деятельность в альтернативной реальности. В русле обсуждаемой нами проблемы 
внимания заслуживают обе функции игры. 

Цель данной части нашего исследования: определить возможности игры, как 
фактора, гармонизирующего отношение ребенка к миру и к себе и способствующего 
успешности перехода из одного периода детства в другой. Показательны слова 
Ф.Фребеля: «Игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около 
себя, мир с миром» [4]. 

Основой для определения исходных позиций нашего исследования выступили 
следующте положения: 

- каждый ребенок имеет право быть таким, каким он есть, и у каждого ребенка 
достаточно потенциальных сил для того, чтобы развиваться и стать 
счастливым; 

- именно игра дает ребенку свободу, возможность самому оценивать свое 
поведение, понимать собственный творческий потенциал, поддерживать 
позитивный образ «Я» ребенка. 

Видимо, необходимо еще раз, с позиций нашего исследования, обратить 
внимание на значимость и ценность детской игры, посмотреть, какие механизмы она 
закладывает в личном развитии ребенка, позволяющие ему впоследствии легко, 
радостно, и с большим интересом перейти к следующему этапу развития. 

В исследовании детского психолога Е.Кравцовой определен достаточно 
продуктивный, на наш взгляд, подход к периодизации детских игр и соотнесенности 
разных их видов с разными возрастными периодами [5]. Было выявлено, что игра в 
индивидуальном развитии ребенка проходит (или должна пройти) определенную 
логику: режиссерская игра – образная игра – сюжетно-ролевая игра – игра с 
правилами – режиссерская игра. Мы считаем, что каждый из видов игры специфичен 
и играет важнейшую роль в психическом и личностном развитии вообще, и в 
развитии всех компонентов «Я-концепции» в частности. 

Первой является режиссерская игра. Ее появление связано со становлением 
определенного уровня воображения. Ребенок начинает видеть в уже знакомых ему 
предметах нечто другое, свое, вымышленное, он придумывает героев с которыми 
играет, разворачивает с ними действия, придумывает их «судьбу». Игра является 
индивидуальной, ребенок в ней одновременно выступает и режиссером, и актером. 
Мы заметили, что чаще всего для такой игры ребенок выбирает самые 
неподходящие, на наш взгляд, предметы: не куклы, машинки, зайчики, а кубики, 
палочки, карандаши, всевозможные коробочки. В этой игре ребенок приобретает 
умение выстраивать сюжет. Эта игра индивидуальна, помогает становлению 
монологической речи, так как ребенок проговаривает вслух и придуманный им 
сюжет, и действия вымышленных героев. Рассматривая значение режиссерской игры 
для личностного развития, можно сказать, что она позволяет выделению субъектной 
позиции ребенка и учит субъекта управлять ситуацией. 

Следующий вид игровой деятельности – игра образная – возникает практически 
одновременно с режиссерской и тоже является индивидуальной. Примеряя на себя 
множество образов, «вживаясь» в выбранный им персонаж, ребенок, с одной 
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стороны, учится эмпатии, с другой стороны – начинает понимать, что есть «Я» вне 
образа, есть тот, кто решает каким именно будет выбранный ребенком герой, есть его 
«Я», которое управляет выбранной ролью.  

Сюжетно-ролевая игра возникает из двух предыдущих (режиссерской и 
образной), когда ребенок умеет строить сюжет и управлять выбранной ролью. Эта 
игра уже предполагает партнера и строится на межролевом взаимодействии. Именно 
этот вид игровой деятельности Д.Б.Эльконин считал основным, а все остальные игры 
– производными [6]. Очень важны для нашего исследования такие его слова: «в 
сюжетно-ролевой игре происходит первичная эмоционально-действенная ориентация 
в смыслах человеческой деятельности, возникает осознание своего ограниченного 
места в системе отношений и потребность быть взрослым [6; 277]. Именно благодаря 
сюжетно-ролевой игре личность учится осознавать себя и управлять собой. По 
словам Л.С.Выготского, «ребенок учится в игре своему Я» [3; 291]. Если есть Я-
играющий, есть Я-неиграющий. Это очень важно для того, чтобы чувствовать себя 
источником, чтобы отчетливо понимать и осознавать собственную позицию, свое 
«Я». Создавая точки идентификации с игровой ролью и соотнося себя с ними, 
ребенок выделяет себя и осваивает свое Я. В сюжетно-ролевой игре ребенок 
одновременно занимает две позиции: участника игры и позицию управляющего 
игрой (по выражению Л.С.Выготского «ребенок плачет, как пациет и радуцется, как 
играющий» [3; 293]). 

Именно благодаря двухпозиционности сюжетно-ролевая может выступать и как 
средство развития, и как средство обучения, и как средство коррекции. 

Следующий вид игровой деятельности, который возникает как продолжение 
сюжетно-ролевой игры – игра с правилами. Этот вид игровой деятельности называют 
«воротами» в учебную деятельность. Основное ее значение в том, что она учит 
ребенка принимать чужие правила как свои, и действовать исходя из этих правил. В 
этой игре ребенок по-новому учится управлять ситуацией, хотя организует эту 
деятельность и руководит ей обычно взрослый. 

Анализируя различные виды игровой деятельности, мы считаем необходимым 
выделить еще один важнейший для решения обсуждаемой проблемы вид: 
психологическая игра. Несмотря на то, что в психологической игре присутствуют все 
компоненты, свойственные данному виду деятельности, ее обычно не вспоминают в 
исследованиях, посвященных игровой деятельности. Хотя и развивающая, и, 
особенно, корректирующая функции ее очевидны. Результаты, которые достигаются 
при регулярном проведении психологических игр – оптимизм, вера в собственные 
силы, чувство общности с другими. 

Анализ психолого-педагогической литературы, собственные наблюдения и 
практический опыт работы с детьми, ретроспективный самоанализ позволили нам 
выстроить такую логическую цепочку: 

•  переход из дошкольного учреждения в школу всегда (даже при самых 
лучших условиях) психологически травмирует ребенка, значительно повышает 
уровень его тревожности, резко снижает уровень его социальной и познавательной 
активности; 

•  устойчиво-позитивное отношение к себе, самопринятие и самоуважение 
значительно снижают воздействие стрессирующих факторов в период школьной 
адаптации; 
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•  насыщение жизни ребенка в дошкольном детстве игрой; создание условий 
для развития игровой деятельности способствует становлению перечисленных выше 
качеств наиболее эффективно и естественно для психологической природы ребенка; 

•  ребенок должен научиться играть в дошкольном детстве и наиграться; 
именно это дает возможность преодолеть отчужденность школьного обучения и 
объединить две возрастные категории в условиях психологического комфорта; 

•  особое место в становлении устойчиво-позитивного отношения к себе 
занимают сюжетно-ролевая и психологическая игра; 

•  использование системы специальных психологических, 
психогимнастических, экспрессивно-творческих игр способствует развитию 
положительного отношения к себе, независимо от физических данных, успехов в 
учебе и т.д. 

Данные положения позволили нам определить систему коррекции отношения к 
себе детей старшего дошкольного возраста, включающую в себя разнообразные 
игры. Прежде чем охарактеризовать данную систему, мы хотим обозначить 
проблему, которая на наш взгляд является ключевой при определении 
педагогической позиции: «Всегда ли нужно стараться быть хорошим? Не приводит 
ли стремление соответствовать, заслужить одобрение к утере собственного «Я»?» 
Возможно, следует предоставить ребенку право быть самим собой, уважать себя как 
личность, любить себя и заботиться о себе. Конечно, у детей дошкольного возраста 
возможно заложить лишь начала становления данных личностных качеств, но это 
представляется нам целесообразным и соответствующим процессу гуманизации 
образовательного процесса. 

Остановимся подробнее на игровых методиках, которые были использованы в 
нашем исследовании. 

Ролевые игры. 
Использование ролевых игр предполагает принятие ребенком ролей, разных по 

содержанию и статусу; проигрывание ролей; проигрывание своей роли в гротескном 
варианте. Для старших дошкольников и младших школьников мы использовали 
ролевые образы, когда дети принимают на себя роли животных (льва, зайца, волка и 
т.д.), сказочных персонажей (Кащей Бессмертный, Баба Яга, Золушка, Золотая 
рыбка), социальные и семейные роли (учитель, директор, мама, бабушка), неживых 
предметов (стол, шкаф, машина, лодка). Роль изображается с помощью мимики, 
жестов, интонации и вплетается в определенный сюжет. 

Психологические и психогимнастические игры. 
Данные игры задают пространство действия, в котором ребенок может 

свободно двигаться и решать, поставленные задачи. Необходимость принятия 
решений дает ребенку ощущение того, что он контролирует происходящее. При этом 
у детей развиваются самодисциплина, способность к концентрации, творческий 
потенциал, выдержка и способность к сотрудничеству. Дальнейшая констатация 
собственных успехов, которая происходит в процессе обсуждения, укрепляет 
положительную самооценку и личностную идентичность ребенка. 

Следует отметить, что какие бы игры не использовались для повышения 
самооценки, самоуважения детей, важнейшей составляющей этой работы является та 
атмосфера, в которой они проводятся. Взрослый (педагог, психолог, родитель) 
должен и может создать обстановку психологической поддержки и безопасности, что 
безусловно является необходимым условием развития позитивного отношения к себе 
ребенка. 
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Наши наблюдения дают нам возможность определить слагаемые оптимизации 
психологического самочувствия ребенка в школе и, как следствие, успешного 
обучения: это психологический комфорт и педагогическая поддержка, работа в 
команде и игра. Видимо, перспективы дальнейшего исследования данной проблемы в 
поиске таких форм организации совместной деятельности педагога и ребенка и в 
дошкольном учреждении, и в начальной школе, в которых перечисленные выше 
компоненты становятся реальными педагогическими условиями. 
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НАСТУПНІСТЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ І 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

Ключові слова: музичне виховання, наступність, дошкільник, молодший 
школяр, музичне мистецтво, комунікативна функція. 

Постановка проблеми: особистісно–орієнтований підхід  в системі художньо–
естетичного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку визначається 
пріоритетністю принципу культуровідповідності освіти й залученням 
високохудожніх зразків  мистецтва в процес навчально–виховної діяльності дітей. 
Впровадження нових державних стандартів освітньої галузі “Мистецтво” відповідає 
основним ідеям особистісно–орієнтованої методології й має конкретизуватися через 
створення педагогічних умов формування у дітей системи особистісних художньо–
естетичних цінностей. У цьому зв’язку, саме наступність у музичній освіті 
дошкільників і молодших школярів доцільно вважати провідною психолого–
педагогічною умовою художньо–естетичного розвитку особистості й виховання у 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку системи особистісних художньо–
естетичних цінностей. 

Аналіз останніх досліджень: проблема наступності музичного виховання 
дошкільників і молодших школярів відображує як сам процес цілісної музичної 
освіти, так і його конкретизацію у вирішенні фундаментальних завдань музичного 
виховання – формуванні музично–художніх здібностей дітей (Т.Артем’єва, 
Н.Ветлугіна, О.Радинова, К. Тарасова, Б.Теплов), розвитку культури музично–
естетичного сприйняття (Є.Назайкинський, С.Науменко, О.Ростовський, 
О.Рудницька, Т.Самсонідзе та інші), активізації музично–творчої діяльності дітей 
(С.Акішев, Л.Горюнова, О.Зіміна, Л.Ходонович, С.Шип, О.Юдіна та інші), вихованні 
у дітей музично–інтонаційного слуху (Т.Дорошенко, С.Колесніков, М.Красильнікова, 
Г.Тарасов та інші), використанні комплексної дії мистецтв у системі музичного 
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виховання дітей (Н.Аніщенко, Л.Масол, Г.Шевченко та інші). Названа проблематика 
музичного виховання дітей має класичне обґрунтування в системі традиційних 
досліджень музичної педагогіки й висвітлюється у сучасних дослідженнях за такими 
напрямками: 1) формування у дітей здібностей до сприймання музичних художніх 
образів; 2) використання інтеграційних процесів впливу мистецтва на особистість; 3) 
залучення комунікативної функції музичного мистецтва у процес музичного 
виховання дітей на засадах розвитку здібностей до сприймання інтонаційної природи 
музичного мистецтва. Отже, психолого–педагогічне й технологічне обґрунтування 
цих напрямів визначає стратегічні завдання музичної освіти, які започатковують 
розв’язання запропонованої нами проблеми. Втім, на сучасному етапі музичної 
освіти визначена нами проблема наступності музичного виховання дошкільників і 
молодших школярів обумовлюється процесами залучення дітей у соціокультурний 
простір музичного мистецтва, в якому музичний педагог має бути як захисником від 
негативного впливу спотвореного “квазі–мистецтва”, так і професійно компетентним 
фахівцем у здійсненні виховання духовного розвитку особистості. 

Мета статті: аналіз  наступності музичного виховання дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку в процесі їх художньо–естетичного розвитку. 
Обґрунтування цієї проблеми пропонується у такій послідовності: 1) виходячи з 
світоглядної функції музичного мистецтва, розкрити змістовне навантаження 
музично–художніх образів, що мають для дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку життєво важливе значення й відповідають їхнім особистісним 
смислоутворенням; 2) на засадах інтегрованих зв’язків музичного мистецтва з 
іншими видами мистецтв визначити доцільність залучення дошкільників і молодших 
школярів до сприймання художньої культури як цілісного соціокультурного 
феномену; 3) спираючись на принцип діалогічності музичного мистецтва, виділити 
природню обумовленість музичної комунікації дітей в процесі їх художньо–
естетичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу: найважливішою характеристикою музичного 
мистецтва є природній зв’язок музики і свідомості людини. У цьому зв’язку вченими 
виділені конкретні рівні світоглядного впливу музики на особистість – світовідчуття, 
світосприймання, світоспоглядання, світорозуміння [2, 42–44]. Художньо–
естетичний світогляд дошкільників і молодших школярів формується під впливом 
тих музично–художніх образів, які мають для дітей змістовно–смислове 
навантаження і відповідають їхнім особистісним смислоутворенням. Отже, такими 
змістовними формами для дітей мають бути основні сфери їх життєдіяльності – 
природа, людина, суспільство. Саме ці сфери формують світогляд у дошкільному 
дитинстві й закріплюються в свідомості молодших школярів на рівні особистісних 
оцінок, самовизначеності, саморегуляції поведінки. 

Музичні образи, що художньо відображують природу, виховують у дітей 
здібності до сприймання краси природи, її вічності й цінності. У процесі сприймання 
музичних образів природи у дітей формується здатність стати самому її творцем. 
Музичне мистецтво залучає дітей до безпосередньої творчої діяльності – 
співтворчості з природою. Процес художнього сприйняття музичних образів природи 
у дошкільників і молодших школярів супроводжується створенням малюнків, 
власним звуконаслідуванням, мімікою, жестами, пластичними рухами. 

У свідомості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку музичні художні 
образи природи сприймаються на основі узагальненої діяльності, виділення 
суттєвого, характерного. Художньо–естетичні характеристики цих образів, 
ґрунтуючись на конкретно–образному мисленні, спонукають до узагальненої 
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діяльності свідомості. Отже, здібності сприймання конкретних образів в умовах 
художньо–естетичної діяльності набувають перших узагальнених форм, що потребує 
у процесі навчально–виховної діяльності з дітьми врахування наступності цих форм 
художньої діяльності як визначну рису розумового розвитку дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку. 

Сприймання дітьми музичних образів, що відображують людину, 
обумовлюється емоційністю музичного мистецтва. Діти відчувають в музиці почуття, 
настрої людини, її психологічний стан. У дошкільників і молодших школярів вплив 
мистецтва не підкріплюється життєвим досвідом переживань. Саме тому через 
емоційність і безпосередність дитячого сприйняття мистецтво “має вільний доступ до 
свідомості дитини, її психіки” [3, 51]. Діти також емоційно реагують і на життєві 
ситуації, співчувають людям, радіють. У цьому зв’язку наступність у художньо–
естетичному розвитку дошкільників і молодших школярів ґрунтується на такому 
рівні розвитку емоційних характеристик свідомості дітей, який відповідає емоційній 
готовності дітей сприймати як життєві, повсякденні, так і художні, музичні емоції. 
Через залучення дітей до художньо–естетичного співпереживання людям 
відбувається формування усвідомленого ставлення дітей як до естетично пережитих 
почуттів, так і до людей взагалі. Вчені розглядають художньо–естетичне 
співпереживання людям як уміння “вступати в особливу форму духовного 
спілкування з естетично перетвореним і етично смисловим світом почуттів, емоцій, 
життєвих реалій [5, 58]. 

Наступний рівень виявлення емоцій людини визначають соціальні емоції. 
Розуміння дітьми соціальних характеристик емоційності музичних образів 
відбувається у процесі сприймання музичних творів, які мають суспільний життєвий 
смисл. Через усвідомлення дітьми конкретних емоційних характеристик музики – її 
пісенності, танцювальності, маршовості  – відбувається розуміння узагальнених 
суспільних форм музичного мистецтва – музичних жанрів – пісні, танцю, маршу. 
Наступність у сприйманні цих суспільних форм музичного мистецтва відбувається 
через залучення дошкільників у музичну діяльність й розвиток умінь виконувати 
танці, співати пісні, маршувати, що сприяє формуванню відчуття соціальної 
значущості маршів, танців, пісень й виховує у дітей соціальні емоції. 

Висновки: отже, в окреслених нами змістовних навантаженнях музичних, 
художніх образів – образах природи, людини, її емоцій, а також у суспільних емоціях 
– відображується художньо–естетичний зміст смислових утворень дітей, що 
забезпечує збагачення їх життєвого досвіду художньо–естетичними 
характеристиками. Зрозуміло, що формування світогляду відбувається поступово і 
наступність в системі музичного виховання дошкільників і молодших школярів є 
головною вимогою не стільки у якості організаційно формуючої умови, скільки в 
стратегічній спрямованості виховної мети музичного розвитку – духовного 
художньо–естетичного зростання особистості.  

Основою дитячого світогляду є цілісність сприймання дійсності. Музичні 
художні образи спрямовані до емоційного збагачення життя дитини, вони 
обумовлюють виникнення у свідомості дітей художньо–естетичних асоціацій і 
залучують у процес художнього сприймання художні образи інших мистецтв – 
живопису, театру, хореографії. Як визначає О.Рудницька музиці притаманна 
"внутрішня синестезійність" [4, 126], що дає можливість дітям осягнути цілісність 
музичних образів й відчути емоційну піднесеність не поглиблюючись до сприймання 
засобів музичної виразності. Така характеристика музичного мистецтва 
обумовлюється його інтонаційною природою й здатністю музичних інтонацій 
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викликати життєві і художні асоціації, активізуючи весь художньо–естетичний 
досвід. У процесі художньо–естетичної діяльності відбувається постійний процес 
узагальнення асоціацій, який створює так званий асоціативний фонд. Знайомі 
асоціації, які виникли і закріпилися у свідомості дітей в дошкільному віці, мають 
бути підкріпленими дією інших мистецтв, щоб стати поводирем, своєрідним кодом в 
осягненні художнього смислу мистецтва. 

У психолого–педагогічній літературі широко відомі традиції формування 
особистості засобами інтегративного впливу мистецтв, психологічне підґрунтя яких 
складають різні види асоціацій. Асоціації дозволяють інтегрувати різноманітні 
художні засоби відтворення єдиної життєвої реальності й формувати узагальнену 
естетичну чутливість. Отже, асоціативність художнього сприйняття в системі 
музичного виховання дошкільників і молодших школярів виводить дітей за межі 
одного мистецтва, оскільки пов'язує музичні образи з культурою взагалі й надає 
музичним образам статусу символу, зразка, що розширює світогляд дітей до 
розуміння соціокультурної значущості музичного мистецтва. Саме тому проблема 
інтегрованої мистецької освіти в дошкільних закладах і початковій школі набуває 
актуальної значущості [1].  

Конкретним виявленням наступності музичного виховання дошкільників і 
молодших школярів є реалізація в навчально–виховній діяльності з дітьми основної 
функції музичного мистецтва – його комунікативності. В обґрунтованій 
музикознавцями теорії комунікативної функції музики визначені механізми 
об'єктивного природного впливу музики на людину, які визначаються пізнавальною 
установкою, що обумовлює розвиток здібностей до випереджального сприймання 
тих чи інших музичних засобів. У теорії комунікативної функції музики виділені 
основні прийоми, що сприяють управлінню пізнавальними процесами сприйняття 
музики. Це прийоми полегшення сприйняття окремих мелодій, запам'ятовування їх, 
які легко сприймаються дошкільниками і молодшими школярами, активізують їх 
увагу і готують до сприйняття цілісності музичних творів. До цих прийомів 
належать: групування, укрупнення, ієрархічне структування музичних інтонацій, 
прийому виділення, підкреслення, акцентування, інтонаційної підготовки та інші. 

Комунікативність музичного мистецтва розкривається через відчуття 
діалогічної природи музики. Втім, як підкреслює О.Рудницька, "досвід діалогової 
взаємодії з мистецтвом" формується поступово [4, 66]. В обґрунтуванні наступності 
музичного виховання дошкільників і молодших школярів доцільно відзначити 
виділені вченою такі ступені художніх переживань: стан, емоція, почуття [4, 67]. 
Отже, від залучення дітей до переживання мистецтва на рівні елементарних уявлень, 
що впливають й змінюють настрій дитини до художньої вибірковості й оцінки 
музичних образів, що усвідомлюються на рівні особистісних художньо–естетичних 
цінностей, має визначатися діапазон вимог щодо педагогічного впливу на складні 
процеси художньо–естетичної комунікації дітей. 

Таким чином, аналіз наступності музичного виховання  дошкільників і 
молодших школярів дає підстави виділити загальні риси художньо–естетичного 
розвитку дітей, що визначають обумовленість і взаємозв'язок окреслених нами 
проблеми музичної освіти й змінити традиційний погляд щодо вікової обмеженості 
дітей в їх художньому зростанні. 

Резюме 
Автор досліджує проблему наступності музичного виховання дошкільників і 

молодших школярів у контексті особистісно орієнтованої педагогіки. Особливу увагу 
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приділено аналізу формування світогляду дітей засобами музичного мистецтва, 
розгляданню ролі інтеграції музичного мистецтва та його комунікативної функції. 

Summary 
The author of this article investigated the problem of succession of musical education 

of the pre–schoolchildren and junior schoolchildren in the context of personally oriented 
pedagogical. 

A special attention is paid to the analysis of forming world outlook of the children of 
the means musical art, its role of integration of musical art and his function of 
communication are also examined. 
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О.С.Кужнёва, С.П.Опарина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Одним из основных критериев готовности ребенка к школьному обучению 
является его эмоционально–волевая готовность. 

Она определяется уровнем развития основных психических процессов и 
поведения, самоорганизованности, сосредоточенности, умением контролировать 
свои эмоции. Из всех перечисленных компонентов хотелось бы затронуть очень 
важную сферу – эмоции. 

Эмоции: 
  выполняют регулирующую и охранную функции (например, препятствуют 

какой–либо деятельности из чувства страха или отвращения); 
  способствуют раскрытию потенциальных творческих способностей; 
  побуждают к конкретным поступкам, окрашивают поведение в целом; 
  помогают приспособиться к ситуации; 
  сопровождают общение (выбор партнера, привязанности и т.д.) и все виды 

деятельности; 
  являются показателем общего состояния ребенка, его физического и 

психического самочувствия. 
Вся жизнь человека построена на эмоциональных переживаниях: переживание 

радости, страха, удивления, ощущения удовлетворения и счастья или, наоборот, 
огорчение и одиночества. Умение человека управлять своими эмоциями и адекватно 
реагировать на данную ситуацию – выявляет уровень сформированности 
эмоционально–чувственной сферы. 

В последние годы становится все больше детей с нарушениями 
психоэмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 
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неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к 
трудностям во взаимоотношении с окружающими. Более того, на фоне таких 
нарушений возникают так называемые вторичные отклонения, которые проявляются, 
например, в устойчиво негативном поведении и т.п. Соответствующим образом 
организованная работа по эмоциональному развитию детей способна не только 
обогатить эмоциональный опыт ребенка, но и смягчить и даже полностью устранить 
отмеченные выше проблемы. 

Эмоции дети проявляют по–разному: кто–то открыто и бурно, другие – более 
эмоционально сдержаны. Но наиболее свободны для проявления эмоций дети тогда, 
когда они находятся в образе. Поэтому театрализованная деятельность в соединении 
с музыкой и художественным словом максимально развивает эмоционально–
чувственную сторону личности. С помощью музыкального сопровождения  и 
словесного выражения можно позитивно влиять на внутренние переживания ребенка. 

С этой целью в д/с организована работа театральной студии «Золотинки». 
Работа над эмоциональной стороной образа проходила в несколько этапов: 

1. Знакомили детей с основными эмоциями (радость, страх, грусть), дали 
понятия о разделении эмоций на положительные и отрицательные. 

Для достижения намеченных целей использовали следующие методы и приемы: 
беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, совместные и 
творческие игры, этюды, рисование эмоций. 

Для развития эмоциональной сферы детей использовали игры «Угадай 
эмоцию», «Подбери эмоцию», «Подбери цвет к настроению», «Лото эмоций» и др. 

Важное место принадлежит сенсорным играм, которые помимо выполнения 
своей основной задачи, активизируют механизмы эмоционального отклика, 
опосредованно приводят в действие эмоциональную сферу в целом. Для старших 
дошкольников задачи усложнялись: детям предлагали изобразить свое настроение, 
используя средства изобразительной деятельности. Детям предлагали цветовую 
шкалу эмоций, где различная цветовая гамма определяет различные эмоции (красная 
– радость, желтая – удивление, белая – спокойствие, удовлетворение; черная – 
злость, коричневая – обида, серая – огорчение, тоска). В группе завели дневник 
эмоций, где в течение дня дети отмечали перемены своего настроения. Затем 
настроение передавалось через ассоциативный образ (цветок, солнце – радость; туча, 
дождь – огорчение; молния, ворон – страх и т.д.). Дети совместно с воспитателем 
создавали проекты: «Мир глазами души», «Цветовая игра настроения», 
«Разноцветная страна». 

2. Использовали слово для проявления своего эмоционального состояния. 
Детям предлагали сказки, стихотворения, дразнилки, шаржи – выделяли ключевые 
слова, выражающие яркое проявление эмоций. Дети учились с помощью языка слов 
выражать свое отношение к чему–либо. Язык слов соединили с языком движений, 
мимики, жестов. Наиболее эффективны такие методы и приемы: рассказывание 
стихов, мини–драматизации, проигрывание эпизодов, на передачу различных эмоций 
и чувств. Необходимо отметить, игра на развитие эмоциональной  экспрессии или 
эмоционально–экспрессивные игры. Они направлены на развитие мимической, 
пантомимической, речевой моторики, жестикуляционной выразительности – иными 
словами, «языка» эмоций; создают благоприятный фон для проявления 
индивидуальности, развития эмоциональной чуткости.  

А также игры «Пройди как … (трусливый лев, смелый заяц, добрый волк)» и др. 
3. Соединение музыки и чувств. 
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В процессе ознакомления с классическими музыкальными  произведениями 
(П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 
«Марш оловянных солдатиков», С. Прокофьев «Ходит месяц под лучами», 
Д.Кабалевский «Клоуны», «Вальс» и другие).  Обращали внимание детей на их 
эмоциональный фон, вызывали эмоциональную реакцию, помогали детям 
разобраться в эмоциональном содержании произведений. 

Творческие задания «Оживи музыку», «Карнавал животных», «Передай образ», 
«В лесу» помогли воспроизвести в игровом образе музыкальные переживания, более 
глубоко прочувствовать настроение автора. 

Резюме 
Для розвитку емоційно–чуттєвого боку особистості в театральній діяльності 

необхідно використовувати синтез мистецтв: музику, художню літературу, 
образотворче мистецтво і театр. Втілення дитини в образ мало б дозволити їй не 
тільки розкрити свій внутрішній світ, емоційно виявити себе, але й виразити своє 
відношення до дії яка здійснюється, до оточуючого світу, оцінити інших людей і 
саму себе, повірити в свої сили та можливості, стати повноцінною особистістю. 
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НАСТУПНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті розглядаються питання наступності в художньому вихованні дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку. Розкрито структурні і смислові 
компоненти наступності. Виявлено особливості художнього виховання дітей у 
навчальних програмах. 

Ключові слова: наступність, спадкоємність, початкова освіта, дошкільна освіта, 
художнє виховання. 

Постановка проблеми. Гуманізація педагогічного процесу передбачає, що в 
центрі навчально–виховної діяльності повинна стояти дитина, задоволення її потреб 
в діяльності, спілкуванні, пізнанні, набутті різноманітних навичок і вмінь, розвиток її 
здібностей, образних уявлень, уяви, творчості, створення обстановки психологічного 
благополуччя, щасливого дитинства. При цьому одним із завдань залишається 
підготовка дітей, до переходу в школу. 

Перед освітою стоїть завдання – створити найбільш сприятливі умови для 
всебічного естетичного виховання дітей. Виконання цього завдання залежить від єдиної 
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системи естетичного виховання в перших ланках народної освіти – дошкільному закладі 
і початковій школі. Школа зацікавлена в тому, щоб діти прийшли в перший клас з 
доброю естетичною підготовкою, на основі якої продовжується подальше 
цілеспрямоване систематичне естетичне виховання і навчання. 

Наступність визначається, як зв'язок між різними етапами і ступенями розвитку 
в природі, суспільств, пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає в собі деякі його 
елементи, тобто у новому завжди зберігаються елементи попереднього етапу 
розвитку. Таким чином, наступність – це одна з об'єктивних закономірностей 
розвитку будь–якого явища, завдяки якій розвиток є безперервним. 

Проблемою наступності у навчанні дітей займалося чимало вчених 
(Г.Люблінська, Ш.Ганелін та ін.). Зокрема, Ш.Ганелін вказує, що наступність – це 
така опора на пройдений матеріал, при якій у свідомості дитини утворюються 
різноманітні зв'язки, взаємодіють старі і нові знання, в результаті чого створюється 
система міцних і глибоких знань. 

За визначенням А.Богуш, «наступність – це вищий щабель розвитку, коріння 
якого міцно проросло в попередньому ґрунті»[1, с.221]. Автор стверджує, що саме 
наступність запобігає кризовим явищам у психічному розвитку особистості. 

М. Львов підкреслює, що наступність не можна розглядати у відриві від 
перспективності, вважаючи, що це дві сторони одного й того ж явища. На його думку, 
наступність – це погляд «зверху вниз», перспективність – спрямування «знизу вверх». 
Наступність і перспективність забезпечують стабільність знань, умінь і навичок. 

Стратегічний напрямок вирішення проблеми наступності теоретично розроблено в 
концепції Д.Ельконіна, В.Давидова, які досліджували перехідні від дошкільного 
дитинства до молодшого шкільного віку форми розвитку дитини. Їх концепція 
розвивального навчання забезпечує єдність, системний розвиток, наступність роботи 
освітніх установ, як дошкільний заклад і школа, наступність дошкільного виховання і 
шкільного (зокрема в молодшому шкільному віці). Тобто система навчання і виховання 
дітей в дошкільних закладах, а пізніше і в початковій школі повинна забезпечувати 
наступність в розвитку творчих основ особистості. Ця наступність проектується і 
реалізується в меті, завданнях, змісті, формах і методах роботи з дітьми. 

Мета статті – розкрити структурні та змістові  компоненти наступності в 
художньому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Низка вчених (Р.Афанасьєв, О.Лагутіна, 
Л.Орлова) розглядали завдання наступності у змісті і методах навчання дошкільників 
і молодших школярів, у формуванні в дітей інтересу до образотворчої діяльності, в 
розумінні дітьми виразних засобів і способів зображення. Вчені виділяють умови, 
необхідні для розвитку особистості дитини при дотриманні принципів наступності. 
О.Латугіна визначає лінію наступності за видами малювання (предметне, сюжетно–
тематичне, декоративне). Натомість у дослідженні Л.Орлової розглядалися питання 
наступності розвитку дитячої творчості засобами народного декоративно–
прикладного мистецтва. 

Я.Чарнецький позначив чотири лінії здійснення наступності: 
– спільність розуміння вчителями початкових класів та вихователями 

дошкільних закладів теорії і методики образотворчої діяльності; 
– єдність мети і завдань навчально–виховної роботи, які визначають зміст і 

методи діяльності вчителів та вихователів; 
– єдність розуміння шляхів формування художніх інтересів, мислення і 

почуттів дітей; 
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– спільність розуміння вчителями та вихователями індивідуальних 
особливостей і потенційних можливостей дітей [3, с.27–28]. 

Щоб успішно розв'язати проблему наступності в художньо–естетичному 
вихованні, потрібно насамперед забезпечити єдиний рівень підготовки дітей, що 
приходять до першого класу,   вдосконалити процес художнього виховання в школі, 
встановивши логічні зв'язки між естетичною підготовкою дошкільників і молодших 
школярів. Це запобігатиме дублюванню, сприятиме розвантаженню програми від 
зайвого і другорядного матеріалу, створенню цілісної системи навчання, що 
будується на поступовому раціональному розширенні знань, умінь і навичок учнів, 
на глибокому усвідомленні змісту матеріалу. 

Слід зауважити, що у дошкільному закладі основна увага спрямована на 
розвиток спеціальних умінь. Серед них уміння володіти культурою сприймання 
творів образотворчого мистецтва та дитячої образотворчої продукції. Дитяча 
образотворча діяльність будується на культурі сприймання. Розвиток сприймання, 
що передує образотворчій діяльності, має дві мети. По–перше, збагачення 
пізнавального й естетичного досвіду дитини в процесі ознайомлення з 
навколишньою дійсністю, по–друге, уточнення уявлень про різні предмети.  

Зазначимо, що у змісті художнього виховання накреслюється певна 
наступність, принципові розходження відсутні. Проте програмові вимоги з даного 
розділу в дошкільному закладі ще не повністю відповідають тій перебудові, яка 
відбулася в початковій школі. Так програмою початкової школи передбачено 
формування навичок сприймання й оцінки художнього образу у творах 
образотворчого мистецтва. Учні початкової школи повинні вміти виражати своє 
ставлення та емоційне переживання щодо твору мистецтва. 

Майбутні школярі повинні розуміти «мову» образотворчого мистецтва, бажання 
створювати власні художні образи. Особливе місце в художньому вихованні дітей 
займає вміння зображувати предмети різними способами, розвивати дослідницьку, 
пошукову діяльність при сприйманні художнього матеріалу, розширювати досвід його 
використання в різних видах власної образотворчої діяльності. 

Дослідження дитячої образотворчої діяльності (Л.Виготський, В.Мухіна, 
Н.Сакуліна, Т.Комарова) свідчать про те, що у старших дошкільників не тільки 
поширюється тематика зображення навколишньої дійсності, але й виявляється 
прагнення до реалістичного її відтворення. Це підтверджується тим, що одним із 
провідних критеріїв в оцінці якості зображення того чи іншого об'єкта для дітей і 
його схожість із реальністю.  

В.Сухомлинський писав: «Витоки творчих здібностей дітей на кінчиках їхніх 
пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які живлять 
джерело творчої думки»[6, с.99]. 

Зміст практичної діяльності у початковій школі орієнтовано на можливість 
ознайомлення учнів з особливостями художньо–виразної мови різних видів 
образотворчої діяльності, з різноманітними пластичними техніками і доступною 
технологією створення художнього образу у власних творчих роботах. 

У дошкільний період в образотворчій діяльності цілеспрямовано розвивається 
фундаментальне психологічне новоутворення дошкільного дитинства – творча уява, 
яка дуже важлива для подальшого розвитку дитини. 

Лінія розвитку творчої уяви в умовах зображувальної діяльності, як самостійне 
завдання зберігається і в початковій школі. Однак в початковій школі у дітей 
з'являється новий спосіб креативного пізнання світу – теоретичне мислення, яке 
формується в навчальній діяльності. Вже на кінець дошкільного віку у дітей 
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з'являється більш критичне відношення до результатів своєї образотворчої 
діяльності, розуміння причини її недосконалості. В процесі розуміння дітьми змісту 
художньої діяльності у старших дошкільників зароджується нова потреба: 
оволодіння знаннями і більш досконалими способами діяльності.  

Процес навчання дітей на уроках передбачає завдання формування відповідних 
знань і умінь у сфері образотворчого мистецтва, як одне із важливих. Однак характер 
засвоєння цього матеріалу може бути, як механічним, чисто репродуктивним, так і 
творчим, креативним, на рівні творчого мислення. В.Давидов продуктивну уяву, яка 
домінує у розвитку дошкільника, вважає основою творчого мислення молодшого 
школяра. Він розглядає ці здібності, як рівноцінні складові єдиної лінії творчого 
розвитку дітей – це і є, на його думку, основою наступності між дошкільною і 
шкільною ступенем освіти. 

Креативне, творче мислення молодшого школяра – це новий якісний відрізок в 
єдиній лінії розвитку творчих здібностей людини. Дошкільник пізнає світ у формі 
особливих образів, через уяву, а школяр в процесі мислення – у формі абстрактних 
понять. 

Таким чином, наступність у творчому розвитку дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку може здійснюватися за двома напрямами: по–перше, розвиток творчої 
уяви, яка домінує в дошкільному періоді і продовжує свій розвиток у молодшому 
шкільному віці в різних видах і формах зображувальної діяльності. По–друге, 
розвиток творчого мислення у школяра в рамках навчальної діяльності, що 
спирається на досягнутий в дошкільному віці рівень творчої уяви, як базове, 
фундаментальне новоутворення дошкільного періоду життя дитини. 

Аналіз практики наступності в художньому вихованні дошкільників і 
молодших школярів вказує на стихійність цього процесу і, навіть, помилки у 
вирішенні цієї проблеми: з початкової школи у дошкільний заклад переносяться 
завдання, форми, методи навчання; зазнає утиску гра, як провідний вид діяльності. 
Причина такого явища – нерозуміння специфіки дошкільного періоду дитинства, 
його самоцінності, неповторності, пріоритетності певних сторін психічного і 
особистісного розвитку дітей у цьому віці. 

Завдання, які вирішуються в процесі ознайомлення з мистецтвом у різних видах 
художньої діяльності в дошкільному закладі, не знаходять свого відображення на 
уроках естетичного виховання в школі. 

У початковій школі, нажаль, не враховується досвід творчого розвитку дітей в 
дошкільний період. Нерідко вчитель, не ознайомлений з програмою дошкільного 
дитинства, повністю дублює зміст зображувальної діяльності, який реалізується у 
дошкільному закладі. Він знайомить дітей з тими методами і прийомами, які вони 
вже засвоїли. Співвідношення репродуктивних і креативних способів засвоєння 
дитиною зображувальної діяльності далеко не завжди є проблемою усвідомленою, 
такою, яка вирішується вчителем. Тому наступність в художньому вихованні дітей 
носить зовнішній, формальний характер.  

Чимало непорозумінь є і в методиці навчання і виховання дітей в дошкільному 
закладі освіти і початкової школи в руслі наступності методів і прийомів роботи з 
дітьми. Відмінність методики навчально–виховної роботи з дітьми дошкільного закладу 
і початкової школи, на думку О.Савченко, полягає у переході від предметоцентризму до 
дитиноцентризму з урахуванням індивідуальності кожної дитини. 

Сьогодні для дошкільних закладів України різними авторськими колективами 
програми складено розвитку дітей засобами художньо–естетичного виховання. Ми 
зупинимося лише на програм  «Дивосвіт» (автори Н.Заранська, М.Савка). У програмі 
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зазначено, що основним завданням художніх занять є виховання пізнавальної і 
творчої активності, розвиток здібностей кожної дитини. Щоб досягнути мети слід 
дотримуватися таких умов: під час заняття необхідно створити приємну емоційну 
атмосферу, викликати зацікавлення та захоплення; програмові завдання та тематика 
занять повинна відповідати порам року; застосування принципу «занурення» в тему, 
коли формування відповідних зображувальних дій, ознайомлення з властивостями 
матеріалів здійснюється на заняттях з малювання, ліплення, аплікації, об'єднаних 
спільною тематикою; атмосфера занять має бути наповнена грою, казкою, уявною 
мандрівкою, що спонукає маленьких художників до творчості. 

Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновки, що в освітніх 
закладах «Школа – дитячий садок» можна створити такі педагогічні умови, які 
забезпечили б взаємозв'язок дошкільного і шкільного навчально–виховного процесу, 
в якому практично враховувалася б специфіка дошкільного і шкільного періодів 
вікового розвитку. Треба зазначити, що в досягненні наступності в роботі дошкільної 
установи і початкової школи необхідна творча зацікавленість педагогічних 
колективів, спільна діяльність вихователів і вчителів.  

Висновки. Отже, проблема наступності в роботі дошкільного закладу і школи 
може бути вирішена на науковій основі з урахуванням закономірностей вікового 
розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, специфіки даного періоду 
та особливого його місця і значення в розвитку особистості. Встановлення 
спадкоємних зв'язків у навчально–виховному процесі в підготовчій групі і в першому 
класі значною мірою залежить від професійної підготовки вихователів і вчителів 
перших класів до практичного вирішення наступності в роботі дошкільного закладу і 
школи при вивченні ними дисциплін психолого–педагогічного циклу у вузі. 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы преемственности в художественном 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. Раскрыты 
структурные и смысловые компоненты преемственности. Выявлены особенности 
художественного воспитания детей  в учебных программах. 

Summary 
In the article the questions of succession are examined in artistic education of 

children of preschool and junior school age. The structural and semantic components of 
succession are exposed. The features of artistic education of children  are exposed in on–
line tutorials. 
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С.І.Макаренко 

ОБРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ ТА МАЛЮНОК В ДОШКІЛЬНОМУ 
ВІЦІ   

Постановка проблеми: формування якостей мовлення є актуальною 
проблемою в особистісній парадигмі розвитку дошкільника, оскільки підсилює 
сутнісну характеристику процесу становлення „людського”, особистісного й дає 
можливість виявити індивідуальність, самість кожної дитини. 

Проблематичність вирішення даного питання – у поглибленні домінанти 
екранних засобів інформації (DVD, комп’ютерні ігри, Інтернет тощо) в сучасному 
житті, підміна ними живого спілкування з оточуючими людьми, природою, 
культурою (книгами, творами образотворчого чи музичного, театрального мистецтв). 

Це спричиняє мовленнєву пасивність, недорікуватість словника (страждає 
точність вибору і яскравість, образність слів та виразів), а також негативно 
позначається на граматиці й виразності – спостерігається заміна літературного 
мовлення штампами, „канцеляритами" (К.Чуковський) [4,с.5], які нівелюють живе 
мовлення. Від збіднення мовлення програє якість інших видів діяльності, зокрема, 
предметної діяльності, в т.ч. – образотворчої. А все в цілому, в свою чергу, мінімізує 
розвиток дитячої особистості – її індивідуальності, самоцінності і значущості. 

Мета даної статті – проаналізувати особливості прояву однієї з 
найприродніших і важливіших характеристик мовлення дітей дошкільного віку – 
образності, й визначити потенціал зображувальної діяльності для розвитку 
образності дитячого мовлення. 

Оскільки і слово, і зображення одночасно виявляються однаково значущими 
для дітей засобами вираження свого внутрішнього світу, стану,  почуттів, 
відображення самостійної думки, своєї оригінальності, несхожості, самості в 
художньому образі – то нам необхідно співставити засоби образності мовленнєвої та 
образотворчої діяльності дошкільників. 

Так, кожен продукт образотворчої діяльності є візуальним (таким, що 
сприймається зором) і несе в собі колористичне забарвлення, ритмічність, лініарність, 
композиційність; відтворюється в певній формі, яку ми сприймаємо в просторі. Все це 
викликає сильний емоційний відгук у глядачів, дає можливість не тільки побачити, а й  
„почути” зображене, напруживши свою уяву. Мовленнєвому твору притаманні майже ті 
самі засоби виразності, в цілому він є носієм емоцій, почуттів,  йому також властиві 
форма, ритм, композиція. 

Тобто, відстежується певна близькість засобів образності обох видів художньої 
діяльності – що дає можливість їх інтеграції, взаємопроникнення, поєднання в єдине 
образотворення, маючи на меті не тільки ефективніший вплив на емоційну сферу 
дитини, а й розкріпачення її фантазії та уяви у творенні власних образів у різних видах 
мистецької діяльності. 

Підтверджуючи це, сучасні дослідження в галузі педагогіки й психології 
доводять, що дитина за своєю природою поліхудожня, її свідомість здатна одночасно 
охопити всі види художньої діяльності зі своєрідним їх переплетінням у процесі 
розвитку (Л.Григорьєва, Т.Казакова, І.Ликова, Е.Маркова, К.Самолдіна, Б.Юсов). 
При цьому одним з найважливіших компонентів виступає мовленнєва діяльність в її 
естетичному аспекті, з огляду на унікальність її ролі в життєдіяльності дитини. Відтак, 
гармонійний взаємозв’язок видів художньої діяльності, в якому художнє слово є 
стрижневим, створює сприятливі умови для розвитку образності мовлення. 
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Поняття "образність" розглядається науковцями передусім як специфічна 
властивість слова (М.Бахтін, В.Виноградов, Л.Новиков, О.Потебня) та особлива 
форма діяльності (Н.Арутюнова, І.Гальперін, Л.Коваль, О.Пономарьов), як 
здатність мовних засобів викликати наочно–чуттєві уявлення (В.Виноградов, 
Г.Винокур, В.Кожинов, Л.Тимофєєв, М.Шанський). Ця здатність полягає в 
оперуванні наочно–образними уявленнями, що виникають і перетворюються у 
свідомості людини. Образність властива не стільки слову, а поєднанню слів, вона 
перебуває у притаєній позиції та виявляється за певних умов. Образність є не лише 
евідентною, а й потенційною, і проявляється в художньому мовленні. 

Учені (Н.Бабич, Б.Головін, М.Пентилюк та ін.) виділяють образність з–поміж 
основних комунікативних якостей мовлення (правильність, точність, логічність, 
багатство, чистота, доречність, достатність, ясність, виразність, емоційність тощо). При 
цьому під виразністю мовлення вони розуміють такі особливості його культури, що 
проявляються у здатності мовлення збуджувати увагу, викликати інтерес людей до 
сказаного чи написаного. А образність мовлення належить до внутрішньої, художньої 
виразності (О.Аматьєва, Б.Головін, Т.Мельник, М.Пентилюк, О.Савушкіна та ін.) і 
становить водночас категорію експресивності (О.Тодор, Ю.Руденко). На думку 
І.Попової, до якої схиляємось і ми, образне мовлення – це якість виразного мовлення, що 
характеризується здатністю викликати в уяві наочно–чуттєві уявлення за допомогою 
спеціальних мовних засобів, в основі яких лежить асоціативність (передавання ознак 
одного предмета через ознаки іншого). 

До істотних характеристик образності мовлення дошкільників вчені 
відносять: використання засобів виразності (в описі – порівнянь, метафор, означень; 
в повідомленні – індивідуальність вибору мовних засобів, відсутність мовних 
шаблонів, штампів), а також такі показники зовнішнього оформлення зв’язного 
висловлювання, як плавність і зупинки в розповіданні, місце і правомірність пауз, 
темп, емоційність та інтонаційна виразність мовлення (Л.Ворошніна, О.Ушакова, 
А.Шибицька). Дослідження сучасної лінгводидактики доводять, що діти, які мають 
інтерес до художнього мовлення, здатні до розуміння образних висловів, 
переживають більш яскраві емоції, а індивідуальні особливості їх мовленнєвої 
поведінки й свідомості розкриваються при цьому максимально. Водночас образність 
мовлення – важлива умова культурологічного розвитку: вона задає контекст 
історично усталеної культури простору, де діти народжуються і живуть (Л.Артемова, 
А.Богуш, Н.Гавриш, М.Пентилюк, Ю.Руденко, Н.Юрьєва). Отже, проблема розвитку 
образності мовлення дошкільників включає в себе всі напрямки мовленнєвої роботи:  

Фонетичний бік передбачає звукове оформлення висловлювання (інтонаційна 
виразність, правильно обраний темп, дикція), це  багато в чому визначає емоційний 
вплив мовлення на слухачів.  

Граматичний аспект розвитку мовлення також дуже важливий, оскільки 
використання різноманітних стилістичних засобів (порядок слів, побудова різних 
типів речень) дає змогу найбільш влучно сформулювати думку. 

Лексична сторона мовлення є головною складовою образності, оскільки робота 
над значенням і смислом слова допомагає використати точне за смислом й виразне 
слово чи словосполучення у відповідності з контекстом висловлювання. Відомо, що 
найрозповсюдженими зображувальними засобами мови є тропи – прийоми зміни 
основного значення слова, які допомагають автору по–новому показати звичайні 
предмети. Тропи побутують в загальнонародному мовленні, й можливості 
створювати їх, тобто комбінувати слова, придумувати нові сполучення слів, 
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безмежні. Найпростіші види тропів (епітети, порівняння, метафори) доступні 
розумінню дошкільників.  

В цілому розвиток всіх сторін мовлення у вищеозначеному аспекті впливає на 
розвиток образності мовлення. 

Науковці підкреслюють наявність особливої мовної обдарованості та 
природного чуття дітей до виразних відтінків мовлення, яку вони визначають за 
допомогою різних термінів: "чуття мови", "чутливість до мовних явищ", "мовну 
обдарованість" (О.Гвоздєв, Д.Ельконін, О.Леонтьєв, Г.Люблінська, К.Чуковський), 
"чуття виразних відтінків" (Т.Ладиженська, О.Леонтьєв), "чуття мови" (Ф.Сохін). 
Вчені вказують на необхідність розвивати образне мовлення дітей в єдності з 
наочно–образним мисленням. При цьому підкреслюється взаємозв'язок 
образотворчої, художньої і мовленнєвої діяльності, що об'єднують образне 
мовлення і художній образ. Прикладом такого синтезу може слугувати 
образотворчо–мовленнєва діяльність.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образотворчо–мовленнєва діяльність дітей є різновидом художньо–
мовленнєвої діяльності, в якій мовленнєві дії підпорядковуються меті та змісту 

Образність мовлення 
художніх творів, 

оточуючих дорослих 
Сприйняття 

образності художніх 
творів 

СПРИЙМАННЯ 

РЕПРОДУКТИВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТВОРЧІСТЬ

виразність 
створюваних 

зображув. образів 

точність, яскравість, 
образність мовлення 

під час образотворчості 

Схема.  
Розвиток образності мовлення дітей в процесі образотворчої діяльності 
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образотворчої діяльності для її збагачення, спрямування, стимулювання та 
коментарю (Т.Алієва, А.Богуш, Н.Гавриш, В.Захарченко, Ю.Косенко, Ю.Руденко). 
Адже мовлення – важливий компонент образотворчої діяльності дітей, і дуже важко 
виокремити у спостереженні та аналізі, наприклад процесу малювання, пов'язаного з 
акомпануванням дитиною своїх дій, коментуванням створюваного сюжету (який 
народжується одночасно принаймні на двох рівнях – вербальному й 
образотворчому), межі кожного виду художньої діяльності. Слово підштовхує, 
збагачує, стимулює рухи рук, потік думки, а зображення, що виникають, плетуть нові 
словесні образи. Так, образи, створені засобами кольору, лінії, форми, композиції, 
стають більш цільними, яскравішими, якщо опосередковуються мовленням. 

Як бачимо зі схеми, основними структурними компонентами будь–якої 
художньо–мовленнєвої діяльності (в т.ч., образотворчо–мовленнєвої), є сприймання, 
репродуктивна діяльність та творчість. Сформулюємо наступні вихідні положення:  

1. Образність мовлення, яку дитина сприймає і продукує в повсякденні (в 
спілкуванні з дорослими чи з художніх творів), впливає на оригінальність 
створюваних нею зображувальних образів.  

2. Виразність зображення зумовлюється глибиною сприйнятого художнього 
образу та технічною підготовленістю – як мовленнєвою, так і зображувальною.  

3. Репродуктивна діяльність розглядається нами як необхідний етап художньо–
продуктивного учнівства, з якого з набуттям досвіду художньо–продуктивної 
діяльності проросте самостійна художня творчість дитини, що, в свою чергу, 
зумовить поглиблення сприймання художньо–мовних образів. 

У процесі занурення дітей в активну мовленнєву діяльність на заняттях з 
образотворчої діяльності, у них формується образотворчо–мовленнєва компетенція – 
як результат художньо–творчої діяльності, в якій мовлення організує, спрямовує, 
супроводжує, регулює процес образотворення; та, у свою чергу, збагачує й 
увиразнює, надає образності мовленню дитини. 

На жаль, оцінка реального стану організації образотворчо–мовленнєвої 
діяльності дітей в ДНЗ дозволяє дійти висновку про недостатню увагу педагогів до 
проблеми розвитку образності мовлення на основі застосування синтезу мистецтв. 
Хоча зазначимо, що останнім часом почали з’являтися окремі методики розвитку 
образності мовлення через сприйняття творів мистецтва (О.Білан, В.Деркунська, 
О.Дронова, Н.Захарюта, Т.Казакова, Л.Компанцева, О.Савушкіна, Н.Солтис, 
Ю.Чорненька).  

Тож, очевидним є протиріччя між природнім потенціалом розвитку образності 
мовлення дошкільників, з одного боку, та недостатньою розробленістю методичних 
аспектів мовленнєвого розвитку в умовах поліхудожнього простору. Крім того, 
розрізнені соціологічні, психологічні та педагогічні дослідження, кожне зі своїм 
інструментарієм, не дозволяють вивчити цю проблему в комплексі – єдина система 
параметрів, критеріїв і показників оцінки образності мовлення дітей або взагалі 
відсутня, або складена лише для старших дошкільників. 

Хоча не менш чутливими до вищеозначеного є й діти 5–го року життя: на тлі 
природної емоційності чи не найактивнішою у них стає мовленнєва діяльність – 
відбувається „бурхливий” ріст словника, мовлення характеризується недовільною 
виразністю стилістичних форм емоційного характеру. У цьому віці відбувається 
інтенсивний розвиток контекстного мовлення. При цьому найбільше 
використовуються такі засоби виразності, як емоційна інтонація, словесні повтори, 
дієслівність, інверсія, уривчасті конструкції, гіперболи: в мовленні починають 
з’являтись епітети. Виразність висловлювань п’ятирічок також підсилюється за 
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рахунок широкого використання невербальних комунікативних засобів (жестів, 
міміки тощо). Розвивається уважність до точного вживання слів та словотворення; 
виявляється прагнення  до самоствердження, визнання через мовлення 
(Л.Виготський, Н.Єжкова, О.В.Запорожець, Г.Люблінська, Л.Парамонова, Ж.Піаже). 

Дана проблема знаходиться на перехресті лінгвістики, психолінгвістики, 
лінгводидактики, культурології, естетики, теорії й методики мистецтвознавчої 
діяльності, виховної роботи. Їх взаємозв’язок частково досліджували Т.Алієва, 
А.Богуш, Е.Бєлкіна, Н.Гавриш, Л.Компанцева, Т.Котик, Ю.Красний, О.Леонтьєв, 
О.Макарова, О.Негневицька, М.Пентилюк, Н.Солтис, Ю.Чорненька, К.Чуковський, 
А.Шахнарович, Л.Шульга, Б.Юсов, Н.Юрьєва та ін.  Але саме розвиток  образності  
мовлення  дітей  5–го року життя в  процесі  образотворчої діяльності досліджений 
ще не був.  

Таким чином, сьогодні гостро необхідна методика керівництва образотворчо–
мовленнєвою діяльністю, яка допоможе педагогам–дошкільникам організовувати 
художньо–практичну діяльність таким чином, щоб дати в ній вихід природній 
емоційності дітей, й на цій основі розвивати мовленнєву активність та образність, 
точність, неповторність, оригінальність мовлення, дати поштовх для самостійного 
пошуку точності й яскравості слів та виразів на основі власної природної 
емоційності. 

Методика розвитку образності мовлення дітей 5–го року життя в процесі 
образотворчо–мовленнєвої діяльності має бути спрямована на цілісний розвиток 
мовленнєвої особистості та забезпечувати взаємозв’язок емоційно–експресивного, 
образного, мотиваційного, когнітивного та креативного її компонентів. Вона буде 
ефективною за умов: 

• доступності обраної тематики роботи для активного сприйняття дітьми та 
можливості подальшого самостійного використання в повсякденні;  

• підбір художнього слова з доступною невизначеністю, проблемністю в добре 
відомій ситуації або із змістовними, ритмічними чи іншими аналогіями з добре 
відомими творами; 

• підбору таких тем занять, які б демонстрували варіативність передачі заданого 
образу – в різних станах, образних або тематичних втіленнях (ялинка – маленька і 
беззахисна, зла і колюча, струнка й нарядна красуня, добра тощо).  

• забезпечення емоційної насиченості образотворчої діяльності дітей за рахунок 
художнього слова й різноманітних видів активності; 

• використання сукупності різноманітних форм втілення образу (звукових, 
рухових, ігрових, зображувальних, мовленнєвих та інших) з пріоритетом художнього 
коментування;  

• впровадження інтегрованих занять художнього циклу та інтеграції видів 
самостійної художньо–творчої діяльності дітей. 

Як рекомендують науковці, пропоновані завдання повинні бути технічно не 
складними. Найдоцільнішими є різноманітні форми спільної творчої діяльності – 
панно, композиції, можливо, з раніше виконаних робіт, які передають, наприклад, 
картини чарівного лісу, навіяні казковим сюжетом. Тривалість подібної діяльності – 
до 40 хвилин.  

Отже, центральними моментами педагогічної роботи, націленої на розвиток 
образності дитячого мовлення є, по–перше, поєднання на єдиній образній основі 
різних видів дитячої діяльності – конструювання, ліплення, малювання, аплікації, 
ігор–драматизацій, рухів – з урахуванням провідної ролі літературного образу й 
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розбіжностей в роботі із словесними й несловесними формами образних втілень. Для 
словесних форм найбільш значущим є процес пошуку; для несловесних – швидкий 
результат технічно нескладних дій. По–друге, послідовне використання колективних 
й індивідуальних, невербальних й вербальних форм образного втілення. При цьому 
колективні й невербальні форми змінюються індивідуальними й вербальними. 
Невербальні форми дозволяють дитині активно включатися в процес осмислення 
літературного твору, відчувати свій внесок в колективну роботу, в колективні дії, 
висловлювати власне осмислення образу. А більш складні – вербальні й 
індивідуальні – форми осмислення стають наступним кроком у розвитку творчого 
сприйняття. Вони дозволяють дитячій суб’єктивності виявитись в специфічній для 
літературної діяльності словесній формі. 

Резюме 
В статье предложено теоретическое обоснование проблемы развития 

образности речи дошкольников и определены особенности её проявления у детей 5–
го года жизни, определён потенциал изобразительной деятельности для развития 
образности детской речи. Описан и проанализирован фрагмент экспериментальной 
работы, который подводит к выделению условий эффективности методики развития 
образности речи детей 5–го года жизни в процессе изобразительной деятельности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
РЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ  

В статье анализируются вопросы использования жанра сказки в процессе 
художественно–эстетического воспитания детей, рассматриваются возможности 
введения сказки в разные виды музыкальной деятельности в детском саду, а также 
начальной школе: на этапах слушания музыки, вокально–хорового пения, игры на 
детских музыкальных инструментах и т.д. 

Ключевые слова: художественно–эстетическое воспитание, виды музыкальной 
деятельности, сказочный жанр, музыкальная сказка, программность в музыке. 
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Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими 
заданиями. Государственная национальная программа «Освіта» одной из 
первостепенных задач выделяет приоритет дошкольного и начального школьного 
образования, формирование отношения к ранним этапам жизни ребенка как наиболее 
ответственным. Дошкольное и начальное школьное детство рассматривается как 
период, который играет своеобразную и особенную роль в развитии личности, 
период сензитивный для становления ее «первоначального схематичного 
мировоззрения внутренних эстетических инстанций, инстанций самосознания» [2]. 
Именно в дошкольном и начальном школьном возрасте интенсивнее всего 
происходит становление, формирование и развитие чувств, способностей, фантазии. 

Среди предметов эстетического цикла в дошкольном и начальном школьном 
звеньях образования все более значительное место занимает музыка. Музыкальное 
занятие и музыкальный урок – неотъемлемая часть общей системы обучения; они 
призваны развивать детей эмоционально, творчески, обогащать их художественные 
впечатления. А это – эффективный путь формирования личности ребенка. 

Непременное условие успешного обучения – заинтересованность детей, их  
живое и эмоциональное отношение ко всему тому, что они узнают  на музыкальном 
занятии и на уроке музыки, по телевизору, на занятиях музыкой в свободное время. В 
свою очередь, прививать дошкольникам и  младшим школьникам интерес к 
музыкальному искусству можно, только систематически развивая их  музыкальный 
слух, творческие способности,  навыки восприятия музыки. Следовательно, задачи 
музыкального воспитания в дошкольном и школьном звеньях связываются с 
комплексным развитием эстетических чувств ребенка, его воображения, творческих 
и специальных музыкальных способностей. 

В русле современных государственных подходов происходит реформирование 
дошкольной и школьной систем. Оно связано с качественными переменами в этих 
сферах, переходом от унитарной просветительской системы к вариативной, со 
сменой акцентов, когда личность ребенка стала центром инновационного поиска. На 
нынешнем этапе только ребенок со своей индивидуальностью, возрастными 
особенностями и присущими только ему динамикой и темпом развития имеет 
огромный потенциал для будущего прогрессивного развития. 

Педагогические научно–теоретические и практические проекты и идеи 
разноаспектны: в одних акцентируется оптимизация образования, 
усовершенствование уже проверенных временем и практикой форм и методов; 
другие в качестве приоритетов рассматривают развитие ребенка, возможность найти 
свое «я» в учебно–воспитательном процессе. Ученые, которые работают над 
проблемой саморазвития (самореализации, самовыражения и т.д.), выделяют 
развитие отдельной личности как безусловную и очевидную ценность. 

С точки зрения перспектив существования учебно–воспитательной сферы 
именно теория и личностно–ориентированный подход, согласно которому любой 
ребенок – это личность, а его гармоническое и всеобъемлющее развитие – основа 
педагогического поиска – имеет особенное значение и большое преимущество над 
многими разработками. 

Инновационные педагогические технологии все больше и больше отходят от 
традиционного воспитания, которое имело репродуктивный характер. 

Большое значение в современной дошкольной педагогике и педагогике 
начального образования имеет развитие художественного, а именно музыкального 
восприятия ребенка, способности слушать, понимать произведение музыкального 
искусства. Зарождение способности воспринимать музыку в раннем детстве и 
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дальнейшее функционирование этого специфического психического процесса 
существенно влияет на весь потенциал ребенка, его развитие как мыслящего 
индивида, не зависимо от того, какой вид деятельности в будущем изберет для себя 
тот или иной ребенок. Желание и умение слушать разную музыку, реализовать себя 
как слушателя в постижении лучших образцов мирового искусства, видеть 
прекрасное в звуковом объеме – это основа не только хорошо развитого 
музыкального восприятия, но и неотъемлемая черта всесторонне развитой личности. 

Задачи музыкального воспитания в дошкольном и младшем школьном возрасте 
во многом совпадают: воспитывается культура общения детей, быстрота реакции, 
организованность поведения, коллективизм, т.е. создаются условия для 
формирования нравственных качеств личности каждого ребенка. Кроме расширения 
кругозора детей, культурного уровня, воспитания у них эстетических чувств, 
художественного вкуса, формирования навыков пения и слушания музыки, перед 
музыкальным руководителем детского сада и учителем музыки в школе возникают 
специфически коррекционные задачи: научить детей ориентироваться в разных 
ситуациях, овладеть основными движениями, темпом и сдержанностью при их 
исполнении, координировать их связи со сменой музыки, уметь движениям и 
передавать характер, динамику, ритм музыкального произведения, развивать чувство 
музыкального ритма, воспитывать основные аналитико–синтетические восприятия, 
формировать представления, связанные с музыкой. 

Следует отметить, что проблема художественно–эстетического воспитания 
средствами музыкального искусства исследовалась как классиками педагогической 
науки (В.Сухомлинский, С.Шацкий, С.Русова, К.Ушинский и т.д.), так и 
современными учеными (Д.Кабалевский, В.Щербо, Н.Ветлугина, П.Бонфельд, 
В.Васильев и др.). Однако в современных социо–культурных условиях возникает 
необходимость искать пути переосмысления учебно–воспитательной работы 
музыкального руководителя в детском саду и учителя музыки в школе, искать 
методы, которые сделают общение ребенка с искусством более осознанным, 
заинтересованным и творческим. В этом плане существенную помощь может оказать 
сказочный жанр. Рассмотрение возможностей использования музыкальной сказки, 
расширения музыкально–педагогического репертуара дошкольного и начального 
школьного музыкального образования составляет цель данной статьи. 

Воспитание ребенка всегда начинаются со сказки. Каждая сказка – это цепочка 
приключений, необычных ситуаций, которые происходят в жизни персонажей. 
Сказки – это больше помощники в деле познания детьми окружающего мира. Они 
учат справедливости, воспитывают чувство товарищества, вызывают желания 
помочь слабому. Использование сказок на музыкальных занятиях и уроках музыки 
формирует у детей морально–эстетические чувства, представления, мотивы 
поведения.  

Музыка, иллюстрирующая сказки, углубляет основные литературные образы. 
Тематизм музыкальных сказок отражает внутреннюю структуру чувств, которые 
иллюстрируются интонацией, метро–ритмическими средствами, темпом, динамикой, 
тембром и т.д. 

Использование детских музыкальных сказок и опер дает широкие возможности 
для развития музыкальности детей, всего комплекса их музыкальных способностей и 
общей культуры. Так, например, можно предложить для работы с дошкольниками 
небольшую и несложную для восприятия и исполнения оперу–сказку Р.Бойко 
«Песенка в лесу». Интересна и доступна дошкольному возрасту также детская опера 
А.Филипенко «В зеленом саду». Персонажи этой оперы – деревья (Яблоньки, Груши, 
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Сливки), Ветерок, Суховей, Солнышко – воплощают образы природы. Слушая и 
исполняя эту оперу, дети приучаются любить и беречь родную природу, получать 
радость от общения с ней, кроме того развиваются двигательные, слуховые и 
музыкально–исполнительские навыки воспитанников. 

В младших классах школы можно инсценировать детские оперы Н.Лысенко 
«Коза–Дереза», «Пан Коцкий», «Зима и Весна», К.Стеценко «Ивасик–Телесик», 
«Лисичка, Котик и Петушок», Ц.Кюи «Снежный богатырь», «Красная шапочка», 
«Кот в сапогах», А.Гречанинова «Сон елки», «Теремок» и др.  

На уроках музыки и во внеклассной работе можно использовать музыкальный 
материал не только детский опер, но и балетов, таких как «Сказка о веселом 
мотыльке» К.Мяскова, «Чиполлино» К.Хачатуряна, «Доктор Айболит» И.Морозова. 

Доступны для детского восприятия также музыкально–театральные 
произведения современных авторов на сказочные сюжеты: оперы Ю.Левитина 
«Мойдодыр», М.Коваля «Волк и семеро козлят», Ю.Рожавской «Сказка о 
потерянном времени»; балеты М.Сильванского «Мальчиш–Кибальчиш», Р.Щедрина 
«Конек–Горбунок». 

На этапе слушания музыки целесообразно вводить программные произведения 
на сказочные сюжеты, например, симфоническую сказку для детей С.Прокофьева 
«Петя и Волк», фортепианный цикл Н.Сильванского «Приключения барона 
Мюнхаузена», фортепианный цикл Ж.Колодуб «Снежная королева»; миниатюрные 
музыкальные произведения со сказочными сюжетами (пьесы П.Чайковского «Баба 
Яга», Э.Грига «Танец эльфов», «Кобольд» и т.д.). Эти произведения можно 
использовать в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками. 

При работе со сказкой на музыкальных занятиях в детском саду и на уроках 
музыки в школе, педагогу необходимо использовать следующие принципы: 

- принцип систематичности; 
- принцип повторения; 
- принцип сознательности и активности; 
- принцип наглядности; 
- принцип доступности и индивидуальности; 
- принцип постепенного повышения требований; 
- принцип развития комплексности; 
- принцип оптимистической перспективности; 
- принцип коррекционно–комплектующей направленности образования; 
- принцип развития мышления, языка, коммуникации; 
- принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 
Работа со сказкой на музыкальных занятиях в детском саду и на уроках музыки 

в школе должна опираться на общепринятые дидактические принципы педагогики. 
Необходима систематичность и последовательность в работе, планирование форм 
работы со сказкой с учетом индивидуальных особенностей детей, программных 
требований. Вся работа строится на совместной деятельности с каждым ребенком, 
максимально активизируя разные анализаторы, учитывая индивидуальные 
особенности ребенка. 

Интересным и полезным видом художественно–эстетической деятельности 
детей  являются импровизации сказок под впечатлением от прослушанной музыки. 
Для создания детьми сказочных образов целесообразно вводить программные пьесы 
сказочной тематики, например: 
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- пьесы с конкретными сказочными образами, хорошо знакомыми детям 
(«Кукушка» Л.Вербовского, «Колдун» Г.Свиридова, «Лягушка–попрыгушка» 
Л.Лапутина); 

- произведения, в которых воплощаются разнообразные сказочные 
настроения («Веселая сказка» и «Грустная сказка» Д.Шостаковича, «Страшная 
сказка» К.Хачатуряна); 

- пьесы общего программного характера, которые могут стать основой для 
сказочной импровизации («В лесу» А.Штогаренко, «Избушка на курьих ножках» 
Р.Леденева, пьесы с названием «Сказочка» Д.Кабалевского, С.Прокофьева, 
О.Гнесиной и др.) 

Легче импровизировать сказку под музыку пьесы, в названии которой есть 
конкретный образ. Ребенок должен лишь определить настроение сказочного 
персонажа, характер героя (добрый, злой, хитрый и т.д.) и выбрать соответствующие 
движения и слова. Практика работы свидетельствует, что импровизация сказки – 
эффективный метод обще–музыкального и эстетического воспитания детей, которые 
учатся словесно, через движения, игру на элементарных музыкальных инструментах 
выражать эмоции, настроения и характеры персонажей, а также передавать 
собственные мысли и чувства. 

Таким образом, сказка может использоваться в практике дошкольного и 
начального школьного музыкального образования в самых разных видах 
музыкальной деятельности: во время слушания музыки, вокально–хорового пения, 
игры на детских музыкальных инструментах, музыкально–ритмических движений. 
Главное, чтобы дети, заинтересовавшись сказочным сюжетом, не просто формально 
усваивали учебный материал, а жили на занятиях интересной жизнью, насыщенной 
событиями и образами.  

Музыкальные сказки особенно полезны для эстетического развития детей еще и 
потому, что музыка, лежащая в основе их выразительности, музыкальное искусство в 
целом имеет особое специфическое воздействие на мир детских чувств и эмоций. В 
целом, свойственная музыке способность осуществлять влияние на душевный 
настрой людей, их убеждения и социальное поведение делает музыкальное искусство 
важнейшим средством воспитания подрастающего поколения. 

Резюме 
У статті розглянуто питання використання музичних казок у процесі музично–

естетичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Доведено, 
що казкові сюжети з музичним оформленням доцільно використовувати на різних 
етапах музичних занять та у різних видах музичної діяльності: під час слухання 
музики, вокально–хорового–співу, гри на елементарних музичних інструментах, 
дитячої музичної творчості. 

Summary 
The article is devoted to the questions of the using of genre of fairy–tale in the 

process of artistic and aesthetic education of children. There are examined the possibilities 
of introduction of fairy–tale in the different types of musical activity in preschool, and also 
in primary school: on the stages o listening of music, vocally and choral singing, playing on 
the children’s musical instruments etc. 
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