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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В дошкільний період дитина оволодіває 

основними уміннями і навичками різних видів діяльності: ігрової, трудової, 

навчальної, спілкування, малювання, ліплення, конструювання. Коло знань 

про предмети і явища розширюється завдяки виникненню і розвитку нових 

видів діяльності та поглибленню змісту тих, які формувались у період 

раннього віку. Дітям даються поняття про життя і працю дорослих, норми і 

правила поведінки, стосунки між людьми. Засвоюються знання про сім'ю, 

явища суспільного життя, рідне місто чи село, Україну, рідний люд, його 

звичаї та традиції, народне мистецтво. 

В старшому дошкільному віці знання все частіше поєднуються з розвитком 

пізнавального ставлення до навколишнього, яке вимагає розвитку певних 

способів їх освоєння. Діти оволодівають порівнянням, узагальненням, 

класифікацією, у них формується загальний спосіб розумової діяльності: 

здатність швидко і точно зрозуміти завдання, планомірно і послідовно 

вирішувати його, вірно оцінювати результати. Розумова діяльність у дітей 

формується в процесі навчання під керівництвом дорослого. 

Найважливіше завдання сучасної освіти полягає у формуванні 

особистості, яка має високим рівнем розумового розвитку, здатної ефективно 

засвоювати знання і застосовувати їх на практиці. Пошук нових психолого-

педагогічних підходів до розвитку розумової активності дітей в дошкільному 

віці стає все більш значущим, оскільки саме активність розуму є одним з 

основоположних властивостей особистості. Відомо, що розумове виховання і 

розвиток дітей полягає не тільки в тому, щоб дати дітям знання, а й навчити їх 

використовувати ці знання в різноманітній діяльності. 

Розумове виховання — систематичний, цілеспрямований вплив 

дорослих на розумовий розвиток дитини з метою формування системи знань 

про навколишній світ, розвитку пізнавальної діяльності, здатності до 

самостійного пізнання. 
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          Розумовий розвиток — ступінь розвитку в дитини пізнавальних 

процесів (відчуттів і сприймання, мислення та мовлення, пам'яті й уяви). 

Сформованість уміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, діяти адекватно 

до вимог старших, виявляти інтерес до пізнання навколишнього середовища, 

здатність швидко і правильно розуміти те, що їй говорять, вибудовувати власні 

судження, користуватися поняттями й узагальненнями. 

Дитина розумово розвивається тоді, коли йому надається можливість 

відкривати, творити, міркувати, сперечатися. У дослідженнях Т. І. Бабаєвої, Л. 

А. Венгера, Н. Ф. Виноградової, О. В. Запорожця, А. А. Люблінської, Н. Н. 

Подд’якова, А. І. Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те , що діяльність 

повинна ставити дитину перед необхідністю спрямовувати свою розумову 

активність на пошук і виборче використання наявних у нього знань і дій для 

вирішення нового завдання. Встановлено, що чим цікавіше така діяльність, 

ніж більший емоційний вплив робить вона на дитину, тим більший ефект вона 

дає. 

У численних психолого-педагогічних дослідженнях доведено 

важливість застосування різних форм і методів розвитку розумової активності 

дітей у процесі дошкільної освіти. Використання цих форм і методів 

найтіснішим чином пов'язано з процесом оновлення 

наукової, методичної і матеріальної бази виховання і навчання на вказаних 

рівнях освіти.  

Засновником дошкільної дидактики є Я.-А. Коменський, який 

основними дидактичними завданнями вважав розширення безпосереднього 

досвіду дитини, збагачення її знань про предмети і явища, формування вміння 

розрізняти схожі предмети та явища і правильно називати їх. Він обґрунтував 

програму навчання, зміст якої становлять відомості про предмети і явища 

навколишньої дійсності, згруповані й позначені науковими термінами 

“фізика”, “оптика”, “астрономія”, “географія”, “геометрія”, “статика”, 

“діалектика” та ін. Наприклад, діалектикою Я.-А. Коменський вважав 

виховання у дітей уміння “ставити питання і відповідати на них, не 
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відволікаючись, твердо тримати думку в межах запропонованої теми ”. 

Відчуття й уявлення, думки й слова, мова й діяльність, на його погляд, є 

важливими умовами процесу навчання, який повинен відповідати рівню 

розумового розвитку дитини. Це є запорукою успішного її навчання. Крім 

того, необхідно брати до уваги різні здібності дітей до навчання: “є діти з 

гострим розумом і бажанням вчитися; з гострим розумом, слухняні, повільні; 

з гострим розумом, але нестримані і вперті; слухняні і допитливі, але повільні 

і мляві; байдужі, мляві, без інтересу до навчання; тупі, із зіпсованою і злою 

натурою ”. 

      Дотримання дидактичних принципів, на думку Я.-А. Коменського, 

забезпечить повноцінний розумовий розвиток дитини, а саме навчання 

сформує звичку до розумової праці, у розвитку якої полягає головне і 

найважче завдання виховання. 

На основі ознайомлення з дослідженнями по зазначеній темі ми можемо 

сказати що, безсумнівно, проблема розумового розвитку дітей дошкільного 

віку дуже складна і різнобічна, ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом, 

його розумінням дозволяє вирішувати головну задачу сучасного дошкільного 

виховання – своєчасний і правильний розумовий розвиток. Актуальність 

використання дидактичних ігор, засобів, вправ, принципів, методів для 

розумового розвитку дитини дошкільного віку, а також що саме впливає на 

розумовий розвиток дітей спонукали нас обрати тему магістерської роботи: 

Дидактичні засади розумового розвитку дітей у дошкільних навчальних 

закладах. 

Об’єкт дослідження: процес розумового розвитку дітей дошкільного 

віку. 

Предмет дослідження: зміст, форми і методи розумового розвитку 

дітей у дошкільних навчальних закладах. 

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати дидактичні засади 

розумового розвитку дітей дошкільного віку та визначити ефективні форми і 

методи, що стимулюють розумовий розвиток дошкільника. 
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Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми 

розумового розвитку дітей дошкільного віку. 

2. Виявити сутність  розумового розвитку дітей дошкільного віку та 

уточнити основні азові поняття дослідження. 

3. Визначити рівень розумового розвиткку дошкільнят та вивчити 

можливості дошкільного навчального закладу щодо розумового 

розвитку дітей. 

4. Проаналізувати умови організації розумового розвитку дітей 

дошкільного віку, визначити ефективні форми і методи впливу на 

розумову сферу дошкільників.   

5. Дослідити особливості застосування дидактичних ігор у розумовому 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дослідженні 

завдань використовувалася сукупність методів: теоретичних – добір та 

узагальнення інформації, порівняння, оцінка отриманих результатів, аналіз, 

синтез; емпіричних – спостереження, тестування, порівняння, бесіда, 

узагальнення. 

Практичне значення роботи. Використання та застосування 

дидактичних засобів для розвитку дитини вихователями, студентами 

педагогічних ВУЗів та батьками. 

Структура магістерської роботи. Робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.  
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ВИСНОВКИ 

 

Здається, про гру  сказано вже все. Можливо й так. Однак у нашій 

сьогоднішній практиці гра залишається першою та найголовнішою запорукою 

успіхів дітей. Діти, наче птахи. Вони вчаться літати й найкраще роблять це під 

час гри. Діти неабиякі вигадники й фантазери, вони люблять додавати в грі 

свої правила, ускладнюють або спрощують їх зміст. 

Серед розмаїття ігор, які проводяться в дошкільному закладі, значне 

місце посідають дидактичні ігри.  Це -  навчальні ігри, які я широко 

використовую в своїй роботі як засіб розвитку та виховання дітей; для 

розширення уявлень, закріплення набутих знань і формування вміння 

використовувати їх на практиці, для полегшення та пожвавлення  

розвивального процесу. 

В своїй роботі я намагаюсь виховувати позитивні взаємини у дітей під 

час ігрової діяльності.  Під час проведення ігор з правилами: продумую як 

пояснити правила гри, її зміст, щоб пояснення було чітким, ясним. 

В старших групах діти вже володіють значним ігровим досвідом та дуже  

розвиненим мисленням і тут вже достатньо словесного опису гри, лиш в 

окремих випадках потрібен показ. Моя задача продумати на яких дітей слід 

звернути більше уваги(на дітей які затруднялися на занятті, були менш 

активними),кого спонукати до активнішої діяльності, а кого навпаки трішки 

стримати, щоб інші діти проявили власну ініціативу. 

Дидактична гра — це практична діяльність, в якій діти використовують 

набуті знання. Вона створює життєві умови для різноманітного застосування 

цих знань, активізації розумової діяльності. Тут також виявляються помилки, 

яких припустилися діти, й труднощі, з якими вони стикаються.  Я намагаюсь 

допомогти виправити і подолати їх. 

Гра лише тоді принесе дитині задоволення і досягне потрібного 

результату, коли стосунки між дітьми в грі будуть товариськими, дружніми та 

поступливими. 
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