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ВСТУП 

 

Реформування освітньої галузі в Україні спрямоване на підвищення 

рівня інтелектуального розвитку особистості, її творчих здібностей 

відповідно до змін, що відбуваються в Україні та світі. Початкова школа, де 

закладається підґрунтя подальших успіхів учнів, потребує впровадження 

інноваційних технологій навчання, спрямованих на осмислене засвоєння 

знань та здатності використовувати їх у будь-яких навчальних та життєвих 

ситуаціях. 

Для молодших школярів формування просторових уявлень є дуже 

важливим для відображення і закріплення у пам'яті зорового образу об'єкта з 

подальшим постійним уточненням, збагаченням, осмисленням у процесі 

різноманітної пізнавальної індивідуальної діяльності засобами 

етнодидактики. Основними народознавчими засобами для формування 

просторових уявлень є наочні, практичні та ігрові методи навчання. 

«Розум виховується розумом», - кажуть у народі. Народна дидактика 

схвально оцінює того, хто  вчить дітей спостерігати, бути уважним, ровиває 

дитячу пам`ять і уяву. У практиці народного навчання увагу дітей звертають 

на те, що їх оточує, підкреслюють окремі властивості предметів. 

У різні часові періоди проблему формування просторових уявлень 

досліджували психологи, дидакти та методисти. Вивчаючи мисленнєву 

діяльність учнів, вони пропонували різноманітні шляхи розвитку їхньої 

графічної грамотності, формування теоретичних понять, доцільність 

використання засобів навчання, наочності тощо. 

Значний внесок у дослідження означеної проблеми  внесли психологи 

Б. Ананьєв, Т. Бауер, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Моляко, 

Ж. Піаже, Л. Рубінштейн, І. Якиманська та ін. Розвитку просторових уявлень, 

уяви у дітей дошкільного віку та початкової школи присвятили свої праці 

А. Запорожець, А. Леушина, А. Люблінська, Н. Побірченко, М. Ричик, які 

досліджували пізнавальні можливості, особливості та здібності дітей у 



процесі осмислення форми і розмірів предметів навколишнього світу, їх 

розташування. Психологи, дидакти, методисти, (М. Богданович, М. Волчаста, 

О. Дубинчук, Я. Жовнір, А. Пишкало, М. Моро, І. Бантова, Б. Поляк) 

займалися проблемою вивчення геометричного матеріалу у початковій школі 

та різні аспекти проблеми формування просторових уявлень, розвитку уяви, 

мислення. 

Актуальність визначається значимістю проблеми формування 

просторових уявлень, логічного мислення та уяви в учнів початкової 

школи. Враховуючи вік  дітей, ми звертаємось до емпіричних знань і досвіду 

народу засобами етнодидактики.Отже, актуальність проблеми, потреба 

розв'язанні її як на теоретичному, так і на практичному рівнях зумовили 

вибір теми дослідження: «Формування просторових уявлень в учнів 

початкової школи засобами етнодидактики». 

Мета дослідження полягає в теоретичномуобґрунтуванніта 

експериментальній перевірці ефективності методики 

формуванняпросторовихуявлень в учнів початкової школи засобами 

етнодидактики. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання 

дослідження: 

1. З’ясувати психолого-педагогічні механізми формування просторових 

уявлень в учнів у процесі навчання у початковій школі. 

2. Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та 

практиці. 

3. Дослідити особливості застосування етнодидактики до формування 

просторових уявлень  в учнів початкової школи. 

4. Розробити експериментальну методику формування просторових 

уявлень в учнів початкової школи засобами етнодидактики. 

Об’єкт дослідження  – процес формування просторових уявлень в учнів 

початкової школи. 



Предмет дослідження – методи, форми, засоби етнодидактики для 

формування просторових уявлень в учнів початкової школи. 

Для розв’язання  окреслених завдань, застосовано такі методи 

дослідження:теоретичні: порівняння, аналіз психолого-педагогічної, 

філософської, навчально-методичної літератури, систематизація, 

класифікація здобутої інформації, її синтез та узагальнення з метою 

визначення стану розробленості проблеми; узагальнення одержаної 

інформації та досвіду роботи вчителів початкових класів; емпіричні: 

педагогічне спостереження, діагностичні (усне та письмове опитування, 

бесіди, анкетування, тестування, педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 м. Калинівка, Вінницька область (47 учнів, 5 вчителів). 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

науковообґрунтовано дидактичні умови формування просторових уявлень 

учнів початкової школи, що полягають: в організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з використанням засобів етнодидактики та однозначності 

формування уявлень під час вивчення різних предметів; у збагаченні змісту 

народознавчими методами та засобами.  На основі вмінь читати графічні 

зображення та вмінь їх будувати визначено критерії та рівні сформованості 

просторових уявлень, їх повноти, осмисленості, дієвості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

щоудосконалено зміст, народознавчі форми і методи цілеспрямованого 

формування просторових уявлень та оперування ними у найрізноманітніших 

змодельованих нестандартних навчальних і життєвих ситуаціях, що 

попереджує виникнення помилкових уявлень на всіх етапах навчального 

процесу та забезпечує необхідний розвиток графічної, алгоритмічної 

грамотності, просторового бачення, мислення. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

обговорені на засіданнях круглого столу науково-методичної лабораторії 

«Освітньо-виховні системи Полісся», на міжрегіональній XVII науково-



практичній конференції «Парадигма етнокультурологічної спрямованості 

педагогічного середовища Поліського регіону». 

Публікації. Маю одну публікацію з проблеми дослідження 

«Формування просторових уявлень в учнів початкової школи засобами 

етнодидактики». 

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг 

роботи: 119 сторінок. 

  



ВИСНОВКИ 

 

1. У різні часові періоди проблему формування просторових уявлень 

досліджували психологи, дидакти та методисти. Механізми оперування 

зоровими образами у процесі мислення описано у працях Р. Арнхейма, 

Г. Грегорі, В. Зінченка, Р. Хольта. Значний внесок у дослідження означеної 

проблеми  внесли психологи Б. Ананьєв, Т. Бауер, Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, В. Моляко, Ж. Піаже, Л. Рубінштейн, І. Якиманська та ін. 

Розвитку просторових уявлень, уяви у дітей дошкільного віку та початкової 

школи присвятили свої праці А. Запорожець, А. Леушина, А. Люблінська, 

Н. Побірченко, М. Ричик, які досліджували пізнавальні можливості, 

особливості та здібності дітей у процесі осмислення форми і розмірів 

предметів навколишнього світу, їх розташування. Психологи, дидакти, 

методисти, (М. Богданович, М. Волчаста, О. Дубинчук, Я. Жовнір, 

А. Пишкало, М. Моро, І. Бантова, Б. Поляк) займалися проблемою вивчення 

геометричного матеріалу у початковій школі та різні аспекти проблеми 

формування просторових уявлень, розвитку уяви, мислення. 

2. Питання щодо формування під час вивчення математики просторових 

уявлень висвітлено у роботах О. Астряба, М. Бурди, В. Гусєва, О. Дубинчук, 

Н. Мацько, А. Пишкала, І. Тесленка та ін. 

При створенні системи завдань та методики формування просторових 

уявлень ми спирались на результати психологічних досліджень отриманих Л. 

Виготським, Л. Рубінштейном, Н. Менчинською, Ю. Самаріним, В. 

Крутецьким, І. Якиманською, на роботи вчених методистів з питань 

формування просторових уявлень при виченні природничих дисциплін 

А.Столяра, І. Тесленка, О. Дубинчук, А. Пишкала, М. Богдановича. 

Дидактика (від грецьк. didacticas - той, хто повчає і didasko - той, хто 

вивчає) визначається як розділ педагогіки, що розробляє теорію навчання і 

освіти (Волкова Н.П., Галузинський В.М., Євтух М.Б., Ільїна ТА., 

Паламарчук В.І.). 



Н.Є.Мойсеюк визначає її як педагогічну теорію навчання, яка дає 

наукове обґрунтування його змісту, методів і організаційних форм. У 

визначенні М.М.Фіцули дидактика - галузь педагогіки, яка розробляє теорію 

освіти і навчання, виховання у процесі навчання. Зважаючи на те, що 

сьогодні навчання ідентифікується з поняттям едукації - цілісного 

триєдиного процесу засвоєння інформації, розвитку та виховання особистості 

(М.Стельмахович, О.Вишневський, В.Бондар, Ю.Руценко), вважаємо за 

доцільне доповнити останнє визначення до завершеної змістової цілісності 

цього поняття. 

3. Етнодидактика – це складова частина української етнопедагогіки, яка 

об`єднує в собі педагогічні знання й досвід українського народу в галузі 

навчання – погляди народу на освіту, на її мету й завдання сукупність 

вироблених і застосовуваних засобів виховання 

Народна педагогіка – це емпіричні уявлення та погляди народу на життя, 

виховання та навчання нових поколінь, а також апробовані народом засоби й 

шляхи розв`язання основних навчально-виховних завдань. Без знання 

народної дидактики не можна усвідомити національної системи виховання, 

розвивати національну школу, розбудовувати сучасну систему освіти. 

Етнодидактика створила специфічні виховні засоби, що відповідають 

періодам розвитку дитини: колискові пісні, завдяки яким дитина вперше 

прилучається до рідної мови; пестушки, якими супроводять перші рухи 

дитини; потішки – елементарні словесно-рухові ігри малюка з пальчиками, 

ручками, ніжками («ладки», «тосі-тосі»…); забавлянки – маленькі віршики, 

пісеньки, казочки у віршах, сюжет який передає важливий для виховання і 

цікавий для дитини епізод. Предмети і явищі. Що оточують дитину, також є 

засобами етнодидактики. 

4. Ми розробили експериментальну методику формування просторових 

уявлень в учнів початкової школи засобами етнодидактики, де за основу 

взяли провідні засоби нукраїнської народної дидактики – народну гру та 

народну іграшку. 



Іграшка - це спеціальний предмет, призначений для гри та іншого 

життєвого призначення. У ній в узагальненій формі представлені типові 

властивості предметів, які забезпечують відтворення відповідних дій з 

ним. Лялька - узагальнений образ людини, дозволяє дітям відтворити цілий 

ряд дій: саджати, укладати, переодягати і т.д.Іграшка, за образним висловом 

А.С. Макаренко, - «матеріальна основа» гри, вона необхідна для розвитку 

ігрової діяльності. З її допомогою дитина створює задуманий образ, 

висловлює свої враження про навколишнє життя, розігрує ту чи іншу роль. 

Гра є активною формою пізнання навколишньої дійсності, 

різноманітність її форм уводить дитину у сферу реальних життєвих явищ, 

завдяки чому вона пізнає якості та властивості предметів, їх призначення, 

способи використання; засвоює особливості стосунків між людьми, правила і 

норми поведінки; пізнає саму себе, свої можливості і здібності. Гра іншим 

чином відкриває шляхи пізнання світу, ніж праця і навчання. У ній 

практичне, дієве освоєння дійсності відбувається раніше, ніж здобуття знань. 

Інтерес дитини до гри поступово вичерпується внаслідок засвоєння знань і 

умінь. Це спричиняє розвиток сюжету гри, появу нових ролей у ній. 

Розвиток в учнів пізнавальних інтересів, допитливості у процесі 

практичної діяльності, прагнення до навчання, до самоосвіти, 

самовдосконалення є важливим чинником інтелектуального розвитку учнів, 

чітких осмислених посторових уявлень, уяви, мислення і запорукою високого 

рівня навчальних досягнень у цілому. 
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