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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У дошкільному вихованні активно 

використовують зображувальну, конструктивну, ігрову та практичну 

діяльність з метою розширення світогляду дитини, формування у неї нових 

уявлень, понять і способів практичних дій. У таких ситуаціях ще відсутні 

навчальні мотиви діяльності, які легко можуть виникати внаслідок 

відповідного впливу щодо конкретних дій. Поява цих мотивів не минає 

безслідно для дитини і результатів її діяльності. Передусім підвищується її 

активність у засвоєнні нових дій, у діяльності з'являється навчальний 

елемент, який ускладнює внутрішній зміст, розширює можливості 

самостійного набуття досвіду діяльності, активного прийняття наступних 

навчальних вимог. 

Базовий компонент дошкільної освіти України грунтується на основних 

положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України 

"Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", інших 

нормативних актах у галузі дитинства. 

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили: 

визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 

розвитку особистості; збереження дитячої субкультури; створення 

сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових 

якостей; пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у 

порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя; повага до дитини, 

врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника; 

компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та 

особистісних якостей і вольової поведінки дитини; надання пріоритету 

соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння 



узгоджувати особисті інтереси з колективними; формування у дітей цілісної, 

реалістичної картини світу, основ світогляду. 

У процесі розв'язання ігрових, зображувальних і практичних завдань, 

запропонованих дитині з навчальною метою, разом з інтересом до нової 

діяльності виникає й активне ставлення до того, з чим знайомлять її дорослі, 

що пропонують засвоїти. Це ставлення позитивно впливає на прийняття нею 

нових вимог до способів діяльності. Завдяки цьому, попри відсутність 

навчальних мотивів діяльності, у дитини можуть виникати пізнавальні і 

навчальні мотиви конкретних дій. 

Програма дошкільного навчання повинна наближати дитину до 

навчання за шкільною програмою (розширювати її світогляд, готувати до 

предметного навчання), бути програмою дитини (відповідати її інтересам і 

потребам), а сам процес - позбавленим грубого тиску на неї, перебудовувати 

під впливом педагогічних дій стосунки дитини з навколишньою дійсністю, 

змінювати характер її діяльності, свідомість. За твердженням Л. Виготського, 

навчанню належить провідна роль у психічному розвитку дитини: воно 

випереджує розвиток, веде його за собою. Багато теоретичних положень 

викладено у дослідженнях О. Леонтьєва, П. Гальперіна, Л. Божович, 

Д. Ельконіна, О. Запорожця, В. Давидова. 

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми та її недостатню 

розробленість, обумовили вибір теми дослідження:«Соціально-

педагогічний зміст ігрової діяльності дітей дошкільного віку». 

Об’єкт дослідження – ігрова діяльність дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічний зміст ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, змістовно розробити й 

експериментально перевірити врахування соціально-педагогічного змісту 

ігрової діяльності дітей дошкільного віку у ДНЗ. 

Відповідно до об’єкту предмету, мети, визначено завдання 

дослідження: 



 

 

 Проаналізувати сучасний стан вивчення проблеми соціально-

педагогічного змісту ігрової діяльності. 

 Дослідити врахування соціально-педагогічного змісту ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку у ДНЗ 

 Розробити рекомендації майбутнім соціальним педагогам щодо 

врахування соціально-педагогічного змісту ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку . 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Вивчивши і проаналізувавши соціально-педагогічну, навчально- 

літературу та врахувавши результати дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

1.Рольова гра є провідним видом діяльності дошкільників. Оскільки, 

потреба у спілкуванні, емоційному заохоченні вимагає від дитини 

цілеспрямованої зосередженості і запам'ятовування. 

Гра впорядковує не тільки поведінку дитини, але і його внутрішнє 

життя, допомагає зрозуміти себе, своє ставлення до світу, допомагає 

проявити ініціативу і творчу активність.  

У грі дитина вчиться контролювати і оцінювати себе, розуміти свої дії і 

правильність їх виконанння. Саме самостійне регулювання дій перетворює 

дитину в свідомого суб'єкта життя, робить його поведінку усвідомленою і 

довільною. 

2.Соціально педагогічний зміст ігрової діяльності повинен відповідати 

розвитком науково-технічного прогресу. Майбутньому соціальному 

педагогу, вихователю необхідно створити умови для відображення цього в 

сюжетно-рольових іграх дітей. 

Збагачувати зміст дитячої гри використанням різних методів і прийомів 

таких як: спостереження, екскурсії, зустрічі з людьми різних професій, 

читання художньої літератури, розповідь вихователя про працю дорослих, 

використання ілюстрацій, інсценівки літературних творів, етичні бесіди, 

безпосередню участь вихователя в грі, пропозиції, поради, роз'яснення, 

питання спрямовані на подсказ дітям можливої реалізації задуму, спільне 

виконання з дітьми будівель, показ прийомів конструювання і ін  

Ігрова діяльність наділена найбільшими можливостями для 

формування дитячої спільності, у ній найповніше активізується суспільне 

життя дітей. 



 

 

1. Методичні рекомендації майбутнім соціальним педагогам щодо 

врахування соціально-педагогічного змусту ігрової діяльності  допоможуть 

диференціювати нові види діяльності дитини: формувати зображувальну 

діяльність, освоювати основні елементи праці і навчання. Використання 

ігрових прийомів, дидактичних ігор забезпечує відповідність природі дитини 

дошкільного віку. 
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