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ЧАСТИНА І. СТАН ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Максимова Олена Олександрівна,
доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій
Житомирського державного університету імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТА
ЗДОРОВ'ЯФОРМУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Учені світу дійшли спільної думки: здоров'я людини залежить в
основному від чотирьох чинників: системи охорони здоров'я (10 %), генетичної
спадковості (20 %), стану зовнішнього середовища (20 %) та способу життя (50
%). Як бачимо, спосіб життя значною мірою впливає на стан здоров'я
майбутнього покоління. Тому, щоб дитина зростала здоровою, дуже важливо
доцільно організувати її рухову активність, сприяти позитивному настрою,
навчити турбуватися про власне здоров’я. Одним з найважливіших завдань
дошкільної освіти є сформувати здоров’язбережувальну компетентність.
Над
питанням
здоров'язбережувальної
педагогіки
працювали
О.Ващенко, Л.Омельченко, С.Свириденко; здоров`язберігаючі технології у
навчальному закладі досліджували О. Колонькова, О. Литовченко,
Л.Назарова, М.Смирнов, Г.Смольникова, Ю.Шевченко; проблемі формування
здорового способу життя присвятили свої праці І.Анохіна, Л.Мазуренко,
О.Мельник, Є.Чернишова.
Метою
нашої
статті
є
висвітлення
сутності
понять
"здоров’язбережувальна
компетентність",
"здоров’язбережувальна
технологія", навичок, які згідно зазначеної компетентності мають бути
сформовані у людини, охарактеризувати здоров’язбережувальні технології, які
доречно використовувати у ДНЗ; пропаганда здорового способу життя.
Здоров’язбережувальна компетентність – це комплекс знань, умінь,
ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження й укріплення здоров’я –
свого та оточуючих – у повсякденному житті. Здоров’я – поняття
багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й задовільне психологічне
самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування до життя в
суспільстві, благополуччя. Тобто це гармонійне поєднання фізичного,
психічного, духовного і соціального здоров'я як результат самодисципліни,
самопізнання, самореалізації на основі стійкої потреби бути здоровим.
Здоров’язбережувальна
компетентність
розуміється
як цілісне,
індивідуальне, психологічне утворення особистості, спрямоване на
збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого
та оточення. Фізичне здоров’я – це нормальне функціонування організму та
його систем органів. Одним з показників є фізичний розвиток. Він визначається
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як сукупність морфологічних і функціональних показників організму, що дають
змогу встановлювати запас його фізичних сил, витривалості й працездатності.
Психічне здоров’я – це рівновага та сталість психіки людини, адекватне
сприйняття реального світу, нормальна діяльність вищих психічних функцій.
Воно стосується розуму, інтелекту та емоцій. Основою є стан душевного
комфорту, який адекватно регулює поведінку людини в процесі
життєдіяльності.
Соціальне здоров’я – це функціонування особистості як повноправного
члена суспільства, її безконфліктна взаємодія з навколишнім світом,
доброзичливі взаємини в колективі однолітків, у сім'ї, суспільстві.
Духовне здоров’я – це прагнення до пізнання мети свого буття, бажання
правди, істини, добра, здатність до любові. Духовне здоров’я є головним
джерелом сили та енергії.
Здоров’язбережувальна компетентність передбачає наявність у людини
комплексу сформованих навичок, до яких належать:
1.
Життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю:

Навички
раціонального
харчування (дотримання
режиму
харчування; уміння складати харчовий раціон, враховуючи реальні можливості
та користь для здоров'я; уміння визначати й зберігати високу якість харчових
продуктів).

Навички рухової активності (виконання ранкової зарядки;
регулярні заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми, фізичною
працею).

Санітарно-гігієнічні навички (навички особистої гігієни; уміння
виконувати гігієнічні процедури).

Режим праці та відпочинку (вміння чергувати розумову та фізичну
активність; уміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного
відпочинку).
2. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров'ю:

Навички ефективного спілкування (уміння слухати; уміння чітко
висловлювати свої думки; уміння відкрито виражати свої почуття; володіння
невербальними засобами комунікації (жести, міміка, інтонація тощо);
адекватна реакція на критику; уміння просити про послугу або допомогу).

Навички співчуття (уміння розуміти почуття; потреби і проблеми
інших людей; уміння допомагати та підтримувати).

Навички розв'язування конфліктів (уміння розрізняти конфлікти
поглядів і конфлікти інтересів; уміння розв'язувати конфлікти поглядів на
основі толерантності; уміння розв'язувати конфлікти інтересів за допомогою
конструктивних переговорів).

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації (навички
впевненої (адекватної) поведінки, уміння розрізняти прояви дискримінації;
уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій,
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зокрема й пов'язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю,
наркотичних речовин; уміння уникати небезпечних ситуацій і адекватно діяти
при загрозі насилля).

Навички спільної діяльності та співробітництва (уміння бути
„членом команди”; уміння визнавати внесок інших у спільну роботу; уміння
адекватно оцінювати свої здібності та свій внесок у спільну діяльність).
3.
Життєві навички, що сприяють духовному та психічному
здоров'ю:

Самоусвідомлення та самооцінка (уміння усвідомлювати власну
унікальність; позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих
перспектив; адекватна самооцінка: уміння реально оцінювати свої здібності й
можливості, а також адекватно сприймати оцінки інших людей).

Аналіз проблем і прийняття рішень (уміння визначати суть
проблеми та причини її виникнення; здатність сформулювати декілька
варіантів розв'язання проблеми; уміння передбачати наслідки кожного з
варіантів для себе та інших людей; уміння оцінювати реальність кожного
варіанта, враховуючи власні можливості та життєві обставини; здатність
обирати оптимальні рішення).

Визначення життєвих цілей та постановка завдань (уміння
визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;
уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин;
уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час).

Навички самоконтролю (уміння правильно виражати свої почуття;
уміння контролювати прояви гніву; уміння долати тривогу; уміння переживати
невдачі; уміння раціонально планувати час).

Мотивація успіху та тренування волі (віра в те, що ти є
господарем свого життя; установка на успіх; уміння зосереджуватися на
досягненні мети; розвиток наполегливості та працьовитості).
Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають послідовну
систему активних дій усіх учасників навчально-виховного процесу, спрямовану
на створення здорового середовища для формування таких життєвих навичок,
які зумовлюють збереження і зміцнення здоров’я та орієнтують на
утвердження цінності здоров’я, здорового способу життя, розвиток фізично й
психічно здорової особистості. На сьогоднішній день провідними психологами,
педагогами, медиками створено багато різних здоров’язбережувальних
методик, які можна класифікувати за деякими групами. Це медикопрофілактичні,
фізкультурно-оздоровчі
технології,
технології
здоров’язбереження педагогів ДНЗ, технології, спрямовані на забезпечення
соціально-психологічного благополуччя дошкільників, валеологічної просвіти
дітей і батьків.
Слід пам’ятати, що вибір педагогами тієї чи іншої технології має
залежати від потреб дітей, обізнаності у проблемі та професійної майстерності
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педагогічних і медичних працівників, а також від завдань, які планує розв’язати
дошкільний навчальний заклад протягом одного чи кількох років.
Звернемось до розгляду сутності поняття "здоров’язбережувальна
технологія". І.Єрохіна визначає її як сукупність форм, засобів і методів,
спрямованих на досягнення оптимальних результатів у підтримці фізичного,
психічного, етичного й соціального благополуччя людини, у формуванні
здорового способу життя [2, с. 165]; О.Ковальова – як засіб організації й
послідовних дій у навчально виховному процесі, реалізації освітніх програм на
основі всебічного урахування особливостей індивідуального здоров’я учнів,
особливостей їх вікового, психофізичного, духовно-етичного стану й розвитку
[3, с. 50]; Ю.Науменко визначає поняття “здоров’язбережувальна освітня
технологія” як систему різних цілеспрямованих дій на цілісний навчальновиховний процес, організовуваних освітньою установою для медичнопсихолого-педагогічної профілактики й корекції негативних психофізіологічних,
психологічних і особистісних станів дітей у рамках традиційної системи освіти
[4]. Як бачимо, спільним для всіх цих визначень є спрямованість на вирішення
загальної мети – збереження здоров’я дітей, що передбачає ретельну
підготовку та реалізацію заздалегідь продуманої і спланованої діяльності.
У
ДНЗ
з
метою
забезпечення
оволодіння
дітьми
здоров’язбережувальною компетентністю та зміцнення здоров’я дітей
використовують наступні види технологій.
Профілактично-лікувальні технології:
- фітотерапія: полоскання ротової порожнини розчином часнику;
вживання відварів, водних настоїв лікарських трав для профілактики різних
захворювань; оздоровчих напоїв та чаїв із шипшини; вітамінних коктейлів з
ромашки, календули, деревію, споришу;
- ароматерапія, електроаерозольна терапія: розбризкування ефірної олії
шипшини, обліпихи, м’яти, меліси, лаванди; використання фітомішечків;
- вітамінотерапія.
У дошкільних закладах, де є фізіокабінети, використовують сезонні
профілактичні технології (навесні та восени). Це – опромінювання
носоглотки (5 - 7 сеансів), лужно-олійні інгаляції із застосуванням цілющих
рослин (7 – 10 процедур), кисневі коктейлі тощо. В умовах дошкільного
навчального закладу ці технології впроваджуються тільки за призначенням
лікаря та за згодою батьків.
Крім профілактично-лікувальних технологій, в дошкільних закладах
застосовують профілактичні технології, які проводяться вихователями,
інструкторами з фізкультури: різні види самомасажу, ходіння дітей по доріжках
здоров'я, загартувальні процедури тощо.
За допомогою практичних психологів можна застосовувати оздоровчі
технології терапевтичного спрямування, такі як: арттерапія, пісочна
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терапія, казкотерапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія, ігрова
терапія.
У сьогоденні є популярними інноваційні оздоровчі технології.
Найбільш поширені в дошкільних закладах елементи художньої гімнастики,
пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, звукова гімнастика, гідроаеробіка
(в закладах з басейнами), фітбол-гімнастика, психогімнастика та інші.
Здоров'язбережувальні
технології
реалізуються
через
створення
розвивального середовища, яке повинно постійно змінюватись та
поповнюватися.
В сучасних умовах вихователі ДНЗ повинні бути підготовлені до
здоров’язбережувальної діяльності та володіти навичками її організації.
Формування у дошкільників мотивації до даного виду діяльності та регулярної
рухової активності, засвоєння теоретичних знань і практичних умінь, доступних
їх
віку,
підвищення
фізичної
підготовленості
та
функціональних
можливостей організму – це першочергові завдання вихователя, який бажає
бачити своїх вихованців здоровими.
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ "МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ
ОСОБИСТОСТІ" У ГУМАНІТАРИНХ НАУКАХ
У гуманітарних науках в усі часи центральною залишається проблема
людини, смислу її життя. У цьому зв'язку зберігає актуальність і проблема
цінностей, оскільки саме система цінностей є центром і показником духовного
розвитку особистості і суспільства в цілому. У період складних суспільних
трансформацій лише відновлення і збереження моральних цінностей,
формування ціннісно орієнтованого світогляду здатне забезпечити виживання
людства і його подальший прогресивний розвиток.
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Проблема цінностей є міждисциплінарною і розробляється у філософії
(М. Бердяєв, О. Дробницький, М. Каган, І. Кант, Р. Лотце, С. Франк та ін.), етиці
(Р. Апресян, М. Гартман, А. Гусейнов, О. Золотухіна-Аболіна та ін.), соціології
(М. Вебер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс та ін.), психології та педагогіці (І. Бех, Б.
Братусь, Л. Виготський, А. Кір'якова, Д. Леонтьєв, М. Рокич та ін.). Проте
сьогодні недостатньо досліджень, у яких було б здійснено цілісний аналіз
феномену "моральні цінності" особистості.
Метою статті є обґрунтування основних характеристик моральних
цінностей особистості на основі аналізу психологічної літератури.
У філософії, етиці, соціології, психології "цінність" використовується як
поняття, з допомогою якого характеризується соціально-історичне, культурне
значення (смисл) певних об'єктів, явищ дійсності для людини, групи людей,
суспільства. Найвищими вважаються духовні цінності, які включають цінності
пізнавальні, моральні, естетичні, релігійні, критеріями яких є істина, добро,
краса.
Моральні цінності являються цінностями індивідуального суб'єкта, що
характеризують його свідомість і самосвідомість (М.Каган). Сферою дії
моральних цінностей є взаємовідносини між людьми, у процесі яких долається
відчуженість індивіда і забезпечується реалізація його найважливішої потреби
– потреби в єдності, що розуміється як цільність розумного і душевного життя,
як єднання з природою, суспільством, залученість до істини та абсолютного
ідеалу (Р.Апресян).
Моральні цінності об’єднуються у понятті "добро", ґрунтуються на
обов'язковому утвердженні цінності людини, ідеї служіння людині (М.Бердяєв).
Визначальною характеристикою моральних цінностей є те, що вони
забезпечують єдність суспільства і виявляються у поведінці, спрямованій на
іншу людину; вони передбачають відмову від егоцентричної орієнтації життя,
що виявляється не лише в цілях, а й засобах їх досягнення. У цьому зв’язку В.
Соловйов відзначав, що моральність людини виявляється у моральному
діянні, заснованому на єдиному принципі – принципі повинності; відповідно
моральне добро – це спосіб досягнення блага, який може дати людині
справжнє задоволення.
Аналіз філософської літератури дав можливість виділити й інші
характеристики моральних цінностей: загальнозначимість і необхідність
(повинність); відсутність інституціонального статусу, тобто в суспільстві немає
осіб, корпорацій, які можуть виступати від імені моралі (А.Гусейнов); містяться
у суспільній та індивідуальній свідомості; задовольняють духовні потреби
людей (О.Родіонов). М.Гартман відзначав, що у структурі особистості моральні
цінності виявляються як ціннісні якості, що характеризують не окремі
поведінкові прояви, а особистість загалом; моральні цінності опосередковано є
ще і цінностями благ, тобто співвідносяться з суб'єктом (наприклад: вірність
одного – благо для іншого); вони виявляються у поведінці і зовнішнє їх
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виявлення засновано на внутрішній спрямованості даного акту [2, с. 192-197].
Стосовно ототожнення понять "моральна цінність" і "якість особистості", І.Бех
відзначає, що цінність входить як складова у певну якість, цінності
характеризуються більшою силою переживання та стійкості у порівнянні з
якістю, частіше реалізуються у вчинках [1, с. 6].
Сформованість моральності і моральних цінностей є запорукою
дотримання людиною золотого правила моралі, запропонованого І.Кантом, яке
є актуальним і сьогодні: людина має чинити "згідно максими, яка в той же час
може мати силу загального закону. Кожна максима, яка непридатна для цього,
суперечить моралі". Р.Апресян у лекції "Золоте правило моралі. Генезис"
виділяє основні вимоги до поведінки, зафіксовані у цьому правилі:
вимагається ініціативна, суб'єктивна дія (а не реактивна і не репродуктивна);
дія не може бути спонтанною, а продуманою, рефлексивною; дія є
анонсуючою, такою, яка задає приклад; дія може бути односторонньою, не
взаємною, але уявляється ніби у ланцюжку взаємності; виходить з власного
хотіння (не бажання), як такого, що є усвідомленим і пов'язаним з волею;
здійснюється по відношенню до іншої людини, але з проекцією на себе;
долається суб'єктивність індивіда, що гармонізує взаємини; дія є
загальнозначимою, актуальною за будь-яких обставин. Отже, формування
моральних цінностей пов’язано з розвитком свідомості і самосвідомості
особистості, вольових якостей та потреб.
Становлення і реалізація моральних цінностей підпорядковується
певним законам, які детально обґрунтовано в "Етиці" М.Гартмана. Сутність
законів відношення нашарування та відношення фундування полягає у тому,
що формування моральних цінностей, як вищих цінностей, відбувається на
базі нижчих цінностей, які є фундаментом, матерією для них; сформувавшись,
моральні цінності є незалежними від нижчих цінностей. Закони ціннісного
синтезу і комплементарності передбачають, що формування різних моральних
цінностей здійснюється паралельно, а при реалізації у вчинках ціннісна
поведінка однієї особистості має доповнюватись ціннісною поведінкою іншої.
Закони сили і висоти цінностей містять твердження про те, що нижчі цінності
являються більш сильними і мають своєрідну значимість у порівнянні з
вищими, тоді як вищі мають перевагу у смислепокладанні та реалізації сенсу
життя [2, с. 529-540]. При реалізації моральних цінностей у поведінці
спостерігаються такі закономірності: у поведінці людина надає перевагу не
більш високим, а більш низьким цінностям і це є також моральним; виконання
нижчих цінностей є більш обов'язковим, оскільки з їх порушенням
порушуються і вищі цінності; більш високій цінності при її порушенні відповідає
менш важке покарання, більш сильній (низькій) цінності при її виконанні
відповідає мізерна винагорода (М.Гартман); чим вище оцінюється достоїнство
певного вчинку, тим рідше він здійснюється (О.Дробницький). Обґрунтування
зазначених законів і закономірностей дозволяє сформулювати закон
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морального розвитку: формування моральних цінностей буде ефективним,
якщо ґрунтується на сформованих нижчих цінностях; формуючи моральні
цінності необхідно паралельно розширювати зміст і кількість цінностей
нижчого порядку.
Оскільки моральні цінності, як вищі цінності, є похідними від нижчих
(базових) цінностей, для свого становлення вони потребують формування
ціннісного фундаменту, до якого належать цінності життя, здоров’я, безпеки,
свідомості, цілеспрямованої діяльності, етичної сили, свободи волі. Також
моральні цінності фундуються цінностями благ: буття, ситуації, влади, щастя,
спілкування, права тощо.
У психології особлива увага приділяється характеристиці особливостей
особистісних цінностей (до яких належать і моральні цінності) та шляхів їх
формування. У наукових дослідженнях останніх років (О.Асмолов, І.Бех,
Б.Братусь, Д.Леонтьєв та ін.) моральні цінності пояснюються через поняття
"смисли", "смислові утворення" і, відповідно, привласнюють характеристики
смислових утворень, а саме: мають активно-дійовий характер; визначаються
потребами і мотивами особистості; виникають внаслідок розвитку діяльності
суб'єкта і відображають його індивідуалізоване ставлення до світу, людей,
себе; некодифікованість; не існують ізольовано, а утворюють систему; майже
не залежать від ситуативних факторів; ієрархія особистісних цінностей майже
незмінна; переживаються як ідеали, як "об'єктивно бажаний стан речей для
всіх" (О.Асмолов, О.Басіна, І.Бех, Б.Братусь, Б.Зейгарник, Д.Леонтьєв,
О.Насиновська). Моральні цінності являють собою найвищий рівень у
структурі особистості і є вирішальним фактором, що регулює її поведінку.
Моделі ціннісних орієнтацій закладаються у дитинстві і в дорослому віці
серйозно вже не змінюються.
Аналіз наукової літератури дав нам можливість сформулювати власне
визначення поняття "моральні цінності". Моральні цінності – це усвідомлені,
високозначимі смислові утворення, які фіксуються у свідомості особистості в
"моделях повинного", заснованих на безумовному визнанні цінності людини,
ідеях справедливості, милосердя, усвідомлення своєї відповідальності за
благо іншої людини, виявляються у відповідних діях і вчинках і сприяють
гармонізації відносин особистості і суспільства. Серед основних моральних
цінностей
виділяються
справедливість,
милосердя,
розсудливість,
безкорисність, доброта, мужність, людська гідність, чесність, вірність,
щедрість, великодушність тощо.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННОГО ВІКУ ДО
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Актуальність дослідження. Процес адаптації, тобто пристосування
дитини до умов дитячого садочка є надзвичайно важким та напруженим для
дитини будь-якого віку, але особливої уваги з цього погляду вимагає ранній
вік, у якому багато дітей вперше переходять із обмеженого сімейного світу в
світ широких соціальних контактів. Чимало дослідників цікавиться питанням
адаптації, зокрема А. Авцина, О. Кононко, Б. Паригіна, П. Анохін, Н. Ватутіна,
В. Войтко, Н. Аксаріна та інші. Проте багато з них розглядають процес
шкільної адаптації. Теоретично обґрунтованих та практичних досліджень саме
педагогічних умов адаптації дітей раннього віку недостатньо. В практичній
діяльності дошкільних закладів йде активний пошук організаційно –
педагогічних умов оптимальної адаптації дошкільнят, про що свідчить
тематика публікацій у періодичній пресі, науково – методичних семінарів.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні педагогічних умов, що
сприяють адаптації дитини раннього віку до дошкільного навчального закладу.
Виклад основного матеріалу. Важливим етапом у житті дитини є вступ
до дошкільного начального закладу, умови якого значно відрізняються від тих,
до яких вона звикла. В дитячому садочку зовсім інші люди, інший режим дня,
харчування, діяльність. Все, що оточує дитину є новим та незнайомим. Тому
має пройти деякий час, для того, щоб вона змогла адаптуватися. Для кожного
цей процес є різним: важчим або легшим, довшим або коротшим, і у кожного
свої особливості, проте адаптація до нових умов є невід’ємною частиною
життя усіх людей і має велике позитивне значення.
Адаптація – це процес, що передбачає гармонійне, з погляду
індивідуальних прагнень дитини, задоволення її потреб, створення умов для її
здорового щасливого життя [4, с. 11].
Залежно від поведінки дитини О. С. Нурєєва, та З. І. Шейнфельд
поділяють процес адаптації дитини до умов ДНЗ на кілька основних фаз:
1. “Шторм” — у відповідь на комплекс нових впливів усі системи
організму дитини відповідають бурхливою реакцією і значним напруженням.
2. “Шторм утихає” — період нестабільного пристосування, коли
дитячий організм шукає оптимальні варіанти реакції на зовнішні впливи.
3. “Штиль” - період відносно сталого пристосування [3, с. 45–49].
Залежно від тривалості адаптаційного періоду та поведінки дитини
Морозова О. І. виділяє три ступені адаптації малюка до дошкільного закладу.
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Легкий ступінь адаптації - поведінка дитини нормалізується протягом
10-15 днів (фізіологічна, природна адаптація), дитина вливається в новий
колектив безболісно, їй там комфортно, вона не влаштовує істерик, коли мама
приводить в дитячий садок. Такі діти, як правило, хворіють нечасто, хоча в
період адаптації "зриви" все ж таки можливі.
Середній ступінь адаптації – поведінка дитини нормалізується
протягом 15-30 днів дитина починає худнути, хворіє, але не важко, без
ускладнень. Малюк більш-менш спокійно приходить в дитячий садок, може
періодично "поплакати", але ненадовго. Найчастіше в цей час захворювань не
уникнути.
Важкий ступінь адаптації - патологічна адаптація. Вона може тривати
від 2 місяців і більше. У цей період у дитини спостерігаються значне
погіршення апетиту і навіть повна відмова від їжі, порушення сну і
сечовипускання, різкі перепади настрою, часті зриви і капризи. Крім того,
малюк дуже часто хворіє, що в даному випадку нерідко пов'язано з
небажанням дитини йти в дитячий садок. Такі діти в колективі відчувають себе
невпевнено, майже ні з ким не грають та не спілкуються [2, с. 45–49].
Тривалість фаз та ступінь адаптації великою мірою залежить від умов,
які будуть створені у дитячому садочку для оптимального пристосування
дитини.
Однією з найважливіших умов успішної адаптації можна вважати
постійну взаємодію ДНЗ із батьками. Перед прийомом дитини до садочка
вихователю обов’язково необхідно провести роботу з сім'єю - дати
кваліфікаційні рекомендації з підготовки дитини до умов суспільного виховання
(дотримання режиму дня в сім'ї, сформованості необхідних культурногігієнічних навичок, навичок самообслуговування, вміння дитини вступати в
спілкування з дорослими і дітьми). Проводячи бесіди з батьками майбутніх
вихованців дитячого саду, розкриваються основні закономірності формування
навичок і звичок, їх послідовність, значення своєчасного формування
необхідних навичок для загального розвитку дитини і для його гарного
самопочуття в адаптаційний період. Вихователі знайомлять батьків з картами
нервово-психічного розвитку дітей, пояснюючи, що має вміти дитина цього
віку.
Батьки у свою чергу повинні розповісти вихователю про індивідуальні
особливості дитини, що їй подобається, що ні, які
уміння і навички
сформовані, якої допомоги потребує дитина, про методи заохочення і
покарання які використовуються в сім’ї.
Особливо важко переносять діти розлуку з батьками, якщо їх приводять
до 8 годин ранку і залишають до вечора. Тому є необхідним скорочення часу
початкового перебування дитини у закладі. Психологи - практики, медики та
вихователі не рекомендують віддавати дитину на цілий день протягом перших
тижнів адаптаційного періоду. Буде ще краще, якщо дитина певний час
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матиме можливість відвідувати групу разом з мамою (наприклад, під час
прогулянок). Таким чином, дитина матиме можливість отримати необхідний
досвід та навички спілкування з однолітками в групі. Важливо батькам та
вихователя зробити все, щоб цей досвід був позитивним та став мотивом для
подальшого відвідування закладу.
Необхідно також показати дитині, що в нових умовах у неї буде своя
територія (власна шафа для одягу, ліжко, столик і стільчик). Для деяких дітей,
які до вступу до садочка мали свою власну кімнату, важко буде звикнути до
того факту, що денний сон буде в кімнаті разом з іншими дітьми [1, с. 11].
Полегшенню адаптації сприяє також передбачувана для дитини
послідовність подій у дитсадочку. Це пов’язано із стабільним режимом дня та
можливістю
передбачити
події,
які
відбуватимуться
в
групі.
Наприклад, вихователька може коментувати ці події таким чином: "Ми йдемо
мити руки, бо будемо обідати", "Ми збираємо іграшки, бо йдемо на вулицю". В
такому разі дитина знає, що її очікує. З одного боку, це дає їй впевненість у
собі, передбачуваність оточуючого світу, стабільність. А з іншого – у неї
не виникає бажання опротестовувати прохання вихователя.
У звиканні до нових умов важливу роль відіграє можливість
"інтимізувати" обстановку, принести з собою свої іграшки. Улюблена іграшка
буде зайнята увагою дитини і допоможе відволіктися від розставання з
близькими. Педагоги і батьки повинні умовити дитину залишити іграшку
переночувати в садку і на ранок знову з нею зустрітися. Нехай іграшка ходить
разом з малюком щодня і знайомиться там з іншими. Батькам слід дізнатися,
що з іграшкою відбувалося в дитячому садку, хто з нею дружив, хто кривдив,
чи не було їй сумно. Таким чином, батьки дізнаються багато про перебіг
адаптації малюка.
Також необхідними умовами забезпечення успішної адаптації малюка
до умов ДНЗ є:
– співробітництво й координація зусиль психолога, вихователів і інших
працівників закладу;
– встановлення довірливого особистісного контакту із кожною дитиною,
проявляючи індивідуальну турботу й надаючи допомогу;
– проведення ритуалів щоденної зустрічі й прощання з кожною дитиною;
– у процесі спілкування сприяти об'єднанню дітей, закладаючи традиції
групових взаємин;
– систематична підтримка інтересу дитини в діяльності, упевненості у
собі, самостійності, ініціативності;
– розробка індивідуального режиму адаптації дитини до умов дитсадка
(індивідуальні спостереження за ступенем адаптації);
– створення для дитини психологічного комфорту: радість, турбота,
увага, доброзичливість, чуйність;
– врахування індивідуальних особливостей дитини;
17

– формування в дитини адекватних форм спілкування з дорослими й
однолітками.
Висновки. Отже, адаптація – це процес, що передбачає гармонійне, з
погляду індивідуальних прагнень дитини, задоволення її потреб, створення
умов для її здорового щасливого життя. Вона супроводжує нас усе життя. І
хоча її результати є позитивними, проте сам перебіг є дуже складним,
особливо для дітей раннього віку, які пристосовуються до нових, відмінних від
звичних умов дитячого садка. Тому, дуже важливо, щоб педагоги могли
створити такі умови у дитячому садочку, за яких дитина почувала себе добре,
мала позитивну емоційну установку, легко влилась у новий колектив та
довіряла вихователю. Саме це гарантує успішне закінчення адаптаційного
процесу дитини в умовах дошкільного навчального закладу, яке
характеризується: спокійним, бадьорим, веселим настроєм дитини в момент
розставання й зустрічей із батьками; урівноваженим настроєм протягом дня,
адекватним ставленням до пропозицій дорослих, спілкуванням із ними за
власною ініціативою; умінням спілкуватися з однолітками, не конфліктувати;
бажанням їсти самостійно; спокійним денним сном у групі до призначеного
часу; спокійним нічним сном.
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В УМОВАХ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Актуальність проблеми. Патріотичне виховання є особливо
актуальною темою сьогодні. Воно має відігравати помітну частину у вихованні
дітей. Запитання, як виховати відданого патріота, громадянина своєї держави,
постає все частіше. Сьогодні як ніколи набуло актуальності виховання
патріота- громадянина, відповідального, вірного своїй країні. Ця сторона
виховної роботи у практиці сучасних ДНЗ представлено нормативними
документами. Так, у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти
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зазначено, що в старшому дошкільному віці дитина має орієнтуватися в тому,
що Україна має свою територію, на якій проживають українці, що є носіями
своєї культури, звичаїв, мови.
Мета статті: аналіз методичних основ виховання патріотичних почуттів
дітей дошкільного віку.
Основна частина. Останнім часом багато говорять саме про патріотизм
дітей, а саме про те, що він значно знизився за останні роки. І не лише дітей,
а й дорослих. Це свідчить про те, що саме вихованню любові до своєї
Батьківщини не приділялася належна увага в ДНЗ, в школі та ВНЗ. Що ж
саме ми розуміємо під патріотичним вихованням та патріотизмом взагалі?
Патріотизм (грец. — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість
рідному народу та своїй землі .
Патріотичне виховання – це напрям виховання, що передбачає
цілеспрямований, систематичний вплив на свідомість і почуття дитини з метою
формування у неї любові до Батьківщини, традицій, звичаїв та мови своєї
землі. Патріотичне виховання є частиною духовного виховання. У цьому
напрямі проводяться конкурси віршів про війну, малюнків, свята до Дня
Перемоги тощо [2].
Патріотизм дітей дошкільного віку формується на їх інтересі до
найближчого оточення (сім'ї, дому, міста, різного села чи селища ), яке вони
бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними.
Елементи патріотичного виховання можна вводити в молодшій групі,
але більш детально розглядати слід з середньої групи.
Принципи патріотичного виховання:
1) принцип природовідповідності (врахування природи людини) ;
2) принцип
культуровідповідності
(передбачає
виховання
як
культуротворчий процес) ;
3) принцип етнізації (поповнення виховання національним змістом) ;
4) принцип гуманізму (означає сприйняття дитини як вищої соціальної
цінності) ;
5) принцип демократизму (передбачає, що
учасники
процесу
виступають повноправними партнерами спілкування) ;
6) принцип безперервності (цілісність та наступність у процесі
виховання) [3].
Виховання патріотизму в дошкільному закладі складний процес, який
передбачає багатопланову роботу з дітьми та батьками, що має на меті
розуміння власної державної ідентичності та необхідності патріотичного
виховання дітей .
Формування в дошкільників відчуття патріотизму має відбуватися в
трьох напрямах:
1)робота вихователя в ДНЗ;
2) робота дітей в ДНЗ;
19

3) робота з родиною.
Важливе значення в патріотичному вихованні має особа вихователя.
Вихователь, як взірець для дітей має відповідати таким якостям як
патріотичність ( вихователь може приходити в садочок у вишиванці і
заохочувати до цього дітей, має розмовляти українською мовою, як власний
приклад),громадянська позиція, моральність, творче мислення до поставлених
завдань, любов до дітей, відкритість до спілкування, готовність до новинок,
цілеспрямованість, внутрішня сила
та багато-багато інших якостей, які
передаються від педагога до дитини і сприяють процесу виховання.
Робота вихователя в напрямі патріотичного виховання передбачає
систематичний вплив на дітей в процесі занять, на прогулянках, під час бесід.
Створення в садочку відповідної патріотичної атмосферу, яка сприятиме
формуванню любові до всього українського в дітей та їх батьків. Це може бути
куточок в якому міститиметься: народна символіка нашої країни; патріотична
література (вірші, книги, прислів’я та приказки); українські народні пісні;
народний одяг, рушники, вишиванки, народний посуд; плакати, карти України;
цікава інформація про великих українців; добірка про особливості природи
рідного краю тощо. Діти
мають також систематично залучатися до
патріотичної діяльності, аби стимулювати в них бажання любові, захоплення
народною ідентичністю .
Засоби і методи патріотичної роботи: розповіді вихователя на відповідні
теми; використання патріотичної літератури; показ народних іграшок, виробів
майстрів, предметів побуту українського народу тощо; розглядання
ілюстративного матеріалу (картин природи, історичних пам'яток тощо); ігрові
заочні екскурсії-подорожі; узагальнюючі заняття, що підсумовують знання
дітей про певну країну; листування з дошкільними закладами, зустрічі з
представниками інших країн [4].
Велике значення на дітей мають їх батьки, тому необхідно аби батьки
приділяли увагу своїм дітям. Аби вони разом ходили до визначних місць міста,
аби батьки теж були патріотично виховані і намагалися дати це своїм дітям. В
розмові слід згадувати визначних діячів країни-художників, поетів,
композиторів, музикантів, науковців тощо. Потрібно вивчати разом з дітками
український фольклор, приказки, лічилки , казки , співати українські колискові.
Роз’яснювати дітям необхідність любові до батьківщини. Обговорювати
культуру, звичаї рідного народу розвивати інтерес до всього українського.
Напрямки роботи з батьками з питань патріотичного виховання :
• ознайомлення батьків з роботою дошкільного навчального закладу з
питань патріотичного виховання;
• залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої активної
участі в ній;
• організація різноманітних заходів за участю батьків;
• ознайомлення батьків з результатами навчання і розвитку дітей [3].
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Дошкільний вік – це він формування багатьох сфер діяльності дітей, час
формування вподобань, характеру. Тому формування патріотизму не слід
відкладати в довгу полицю, а краще розпочати з молодшої або середньої
групи. Діти дошкільного віку є, як м’яка глина, що з неї виліпиш в цей час, те і
зостанеться надалі.
Висновок Отже, патріотичне виховання є невід’ємною складовою
виховання дошкільника. Любов до Батьківщини потрібно виховувати, як в
садочку, так і вдома аби сформувати свідомого громадянина своєї країни,
патріота, свідому особистість, любов до природу, до своєї родини, друзів та до
своєї культурної спадщини .
1.
2.
3.
4.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ
У ДИТЯЧОМУ САДКУ
Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на
необхідність звернути увагу на особливості методики розвитку рухових
якостей дітей дошкільного віку. Досить важливим моментом процесу
моделювання роботи вихователя є спрямованість даного процесу на розвиток
фізичних здібностей та рухової активності. Весь процес навчання передбачає
використання різних підходів, засобів та методів.
Наукові дослідження (Е.Вавілова, Е.Вільчковський, Н.Денисенко, В.А.
Шишкіна, Т.Осокіна та ін.) довели, що рухова активність дітей обумовлена
соціальними, біологічними та природними факторами (режимом, станом
здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами та ін.).
Метою нашої статті є розкриття основ забезпечення рухового режиму у
дитячому садку.
В перші 7 років життя розвиток дитини знаходиться в особливо великій
залежності від рухового режиму, фізичне виховання в дошкільному віці
набуває першорядного значення. Несвоєчасність і низька ефективність
вирішення завдань фізичного виховання в період дитинства призводять до
порушення розвитку дитини і негативно впливають на її розумову сферу.
Найбільш загальними специфічними завданнями фізичного виховання дітей
дошкільного віку є:
1) охорона і зміцнення здоров'я дітей;
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2) всебічний фізичний розвиток та загартовування організму;
3) своєчасний і різнобічний розвиток рухів і виховання рухових якостей.
У фізичному вихованні дошкільнят передбачений весь необхідний
комплекс основних засобів фізичного виховання. До них відносяться, перш за
все, фізичні вправи, гігієнічні та природні фактори, раціональне харчування,
особиста гігієна, правильний режим.
Форми фізичного виховання дітей дошкільного віку досить різноманітні.
Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, ранкова гімнастика, спортивні
розваги, свята, прогулянки, піші переходи тощо. У дитячому садку всім
формам фізичного виховання відведене певне місце в режимі дня. Вони
пов'язані між собою, доповнюють один одного і проводяться в обов'язковому
порядку.
Навчання рухів відбувається на спеціально організованих заняттях основній формі роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. Саме
на спеціальних заняттях діти вчасно оволодівають необхідним об'ємом знань і
рухових умінь, які не можуть бути засвоєні в процесі ігор, повсякденного
спілкування з дорослими, самостійних спостережень та ін. Заняття фізичними
вправами є обов'язковими для всіх практично здорових дітей.
Організатором і керівником педагогічного процесу в дошкільних
установах є вихователь. Фізичне виховання дітей першого року життя не
виділяється в самостійний розділ. Воно безпосередньо зливається з усім
процесом виховання дитини.
Розвиток рухів у ранньому віці багато в чому залежить від своєчасного
створення сприятливих для цього умов. Ігри-заняття з дітьми до року
проводяться з ініціативи медсестри, як правило, з кожною дитиною окремо, по
кілька разів на день в чергуванні з самостійною грою. Займатися одночасно з
кількома дітьми (не більш ніж з 5-6) починають після накопичення ними
певного рухового досвіду. У першій молодшій групі (від 2 до 3 років) заняття
проводяться по підгрупах з 10-14 дітьми протягом 15 хв. З дітьми четвертого,
п'ятого, шостого та сьомого року життя заняття фізичними вправами
проводяться з усіма одночасно (фронтально); чисельність групи до 30 чоловік;
тривалість заняття від 20 хв. у другій молодшій групі (четвертий рік життя) до
35 хв. у старшій групі.
Рухливі ігри є найважливішою самостійною діяльністю дитинидошкільника і займають значне місце в його житті. Гра у всіх її різноманітних
формах - це одна з головних засобів фізичного і психічного розвитку дитинидошкільника. Цікавою і досить ефективною для дошкільнят формою рухливих
ігор є ігри-завдання, зміст яких складають доступні дітям дії (добігти першим
до умовної риски, докотити обруч до кінця доріжки і т. д.). Не маючи
достатнього запасу рухових уявлень, діти у своїх самостійних іграх не відразу
виявляють активність та ініціативу. Багаторазове повторення рухів в таких
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іграх сприяє вдосконаленню рухових умінь і розвитку відповідних якостей.
Умовно їх можна назвати іграми-вправами.
Більш складною формою рухливих ігор, що широко застосовується для
вирішення завдань фізичного виховання дошкільників, є сюжетні ігри з
правилами. Вони вимагають від дітей вміння діяти в колективі, узгоджувати
свої рухи з рухами інших дітей, виконувати встановлені правила. Ефективність
рухливих ігор для вирішення завдань фізичного виховання багато в чому
залежить від умов їх проведення - емоційної насиченості, різноманітності
рухового змісту, наявності просторого приміщення, майданчика і достатньої
кількості необхідних для кожного віку предметів-іграшок.
Ранкова гімнастика передбачена в дитячому садку, починаючи з першої
молодшої групи (третій рік життя). Вона включена в режим дня як обов'язковий
гігієнічний захід і проводиться вихователем щоденно, перед сніданком.
Систематичне і кваліфіковане проведення ранкової гімнастики відіграє істотну
роль у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку, так як робить на
них не тільки оздоровчий вплив, але частково виховний та освітній. Діти
вперше дізнаються про значення ранкової гімнастики для здоров'я і
привчаються змалку до регулярних занять.
Серед спортивних розваг особливе місце за своєю емоційністю займає
катання на санчатах, ковзанах, трьох- і двоколісному велосипедах,
пересування на лижах, купання, елементи бадмінтону, настільного тенісу та ін.
Головне в них - розвага, задоволення, відносна свобода дій, відсутність
суворої регламентації, наявність яскравих ігрових моментів.
Отже, значне місце у життєдіяльності дитини відведене руховому
режиму, який є основою фізичного виховання дошкільників. Кожному
педагогові відомо, що дитині властива природна потреба у рухах. Ми
усвідомлюємо, що рівень розвитку дитини залежить від інтенсивності та змісту
її активної діяльності. Розвиток основних рухів становить основу людського
життя, пристосування до умов довкілля, і жодна діяльність дитини неможлива
без набуття нею рухового досвіду. Здорову дитину легше виховувати, вона
швидше оволодіває необхідними вміннями та навичками, тому визначаємо
головним завданням вирішення проблеми підвищення рухової активності
дошкільнят протягом дня.
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ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ
Актуальність проблеми. Керування вольовими діями дітей, тобто
виховання їх волі, вимагає, звичайно, не придушення їх бажань, задумів,
ініціативи, а організації дітей, спрямування їх вольових зусиль, енергії на
досягнення розумних і доступних цілей. Чим молодша дитина, чим вона більш
збудлива, чим менше привчена підкорятися правилам, чим менше вміє
стримуватися і перемагати труднощі, тим більше значення для розвитку її волі
має міра вимог, які ставить до неї вихователь
Дисциплінованість – вольова властивість особистості, яка проявляється і
як короткочасний процес, і як стан, завдяки якому людина діє відповідно з
законами, нормами і правилами. Дисциплінованість відноситься до вольових
навичок і формується за їх законам, що стає в вищій формі звичкою [1].
Метою статті є обґрунтування педагогічних умов виховання
дисциплінованості у дошкільному віці.
Основна частина. Попередити зіткнення, конфлікти дорослих з дітьми
можна, якщо з ранніх років дитина привчається підкорятися вимогам старших і
разом з тим, якщо ці вимоги весь час ускладнюються. Дорослішаючи, діти
інтуїтивно відчувають, що за батьківськими «не можна» прихована турбота про
їхню безпеку, благополуччя. За сучасних умов, коли більшість батьків багато
працюють, аби забезпечити сім'ю, діти з таких родин часто жалкують, що
батьки дозволяють їм дуже багато, навіть те, що заборонено іншим.
Вони
мотивують це тим, що батькам до них просто байдуже. Проте виникає
запитання: чому діти, почуваючись більш захищеними за умов встановленого
дорослими порядку і чіткої регламентації правил, водночас намагаються
порушувати ці порядок та правила? Існує багато причин, але найголовніша —
діти насправді повстають не проти власне правил і вимог, а проти засобів їх
«впровадження в життя», тобто проти силових методів, дій, проти
авторитаризму батьків.
Як це не парадоксально, але дітям теж потрібні порядок і правила
поведінки — вони на них очікують. Виконання писаних і неписаних законів
людського існування робить життя маленької людини зрозумілим,
передбачуваним, створює відчуття безпеки. Батькам знайомі ситуації, коли
їхня дитина, ще немовлям, опинившись поза домівкою, у незнайомому місці,
починає вередувати, плакати і заспокоюється, лише повернувшись додому, до
звичного оточення.
Відомий психолог Юлія Гіппенрейтер сформулювала кілька правил, які
допомагають батькам встановлювати і підтримувати безконфліктну дисципліну
дітей у родині. Так би мовити, правила про правила.
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Перше правило. У житті кожної дитини обов'язково мають існувати певні
обмеження, вимоги, заборони, тобто правила. Це корисно пам'ятати тим
батькам, які прагнуть уникати сімейних конфліктів, намагаються якнайменше
засмучувати дитину. Як результат, вони потурають капризуванням, вимогам
дитини.
Друге правило. Обмежень, вимог, заборон, тобто правил, не повинно
бути забагато і вони мають бути гнучкими. Дотримання цього правила
застерігає батьків від інших крайнощів — виховання в дусі «закручування
гайок», або авторитарного стилю.
Обидва правила, разом узяті, передбачають наявність у батьків почуття
міри, їх особливу мудрість у розв'язанні питань щодо «можна» і «не можна» у
взаєминах із дітьми.
Третє правило. Батьківські вимоги не повинні мати протиріччя з
важливішим потребами дитини. Так, дуже часто батьківське «не можна»
стосується дитячої над активності: не можна багато бігати, стрибати, лізти на
дерева і паркани, кидатись камінням, малювати будь-де, голосно кричати і
сміятися тощо. Забороняти це і ще багато чого дитині — усе одно що
намагатися загатити повноводну річку, тому що все назване вище є ознакою
дуже важливих для розвитку дитячої особистості потреб — у русі, пізнанні,
вправлянні. Батькам слід спрямовувати дитячу над активність у безпечне
русло: можна «досліджувати» калюжі, але у високих чоботах, можна вирізати з
дорослим сніжинки, але з ножицями з заокругленими кінчиками.
Четверте правило. Обмеження, вимоги, заборони повинні узгоджуватися
поміж усіма дорослими членами сім'ї, постійно підтримуватись. У ситуації
розбіжностей дитина не може призвичаїтись до вимог, засвоїти певні правила,
звикнути до дисципліни. Вона звикає домагатись свого, провокуючи дорослих
на конфронтаційні взаємини. Навіть якщо один із батьків не згодний із думкою
другого, краще обговорити ситуацію, що склалась, за відсутності дитини і дійти
компромісу.
П'яте правило. Тон, яким повідомляється вимога або заборона, має бути
швидше дружнім, аніж директивним. Будь-яка заборона бажаного є важким
іспитом для дитини, а якщо ця заборона висловлена сердитим або владним
тоном, іспит стає вдвічі важчим. Пояснення заборони має бути коротким,
чітким, зрозумілим і повторюватися лише раз. Іноді дитині важко перебороти
свої бажання або небажання підкорятися.
Дуже корисно заздалегідь обговорювати з дитиною виконання правил і
вимог, нагадуючи про них і попереджаючи можливі труднощі [2].
Іноді доцільно запропонувати дитині відпочити і закінчити роботу ввечері
або наступного дня. Але за всіх умов особливе значення має позитивна
оцінка, якою дорослий підкріплює вольові зусилля, виявлені дитиною в процесі
діяльності. Важливо підтримати самий процес виконання дитиною дії, її
бажання досягти поставленої мети, виявлену витримку і самовладання.
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«Молодець,- каже вихователь, розглядаючи малюнок дитини,- добре
попрацював. Завтра ще трохи поправиш цього лижника – бачиш, не дуже
вдало вийшла його голова, і в тебе буде добрий малюнок». Така оцінка
спонукає дитину повторювати свої зусилля.
Висновок Отже, щодо проблеми виховання дисциплінованості відомий
психолог Юлія Гіппенрейтер сформулювала п’ять правил, які допомагають
батькам встановлювати і підтримувати безконфліктну дисципліну дітей у
родині. Так би мовити, правила про правила. Дитина слухається не тому, що
вона народилася такою свідомою, а коли бачить, яка їй від цього буде користь,
або знає, що за «злочином» піде покарання. Усі інші варіанти, крім гри не
працюють.
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ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ ЯК КОМПЛЕКСНА ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Актуальність проблеми. Бурхливі політичні події, що відбуваються в
нашій країні, позначаються і на педагогічній практиці. Наразі надзвичайно
гостро постала проблема виховання милосердя не просто як невід’ємної
складової гармонійно розвиненої особистості, але й як дієвого важеля
оздоровлення суспільної моралі. Сучасна педагогіка вже зорієнтована на
цілісне сприйняття особистості, сформованої не на формальному залученні
різнопланових підходів, а на гармонійному поєднанні тих окремих здобутків, які
дозволяють розкривати найкращі грані вихованця. Відтак, доречним є
залучення комплексного підходу до окремих проблем виховання.
Окремі проблеми, що виникають в процесі виховання милосердя,
частково розглядались в дослідженнях Ю. О. Глінчук, В. А. Шутової,
Л.С.Ощепкової, Н. В. Вишнівської, О. І. Скриль. Проте увага приділялась тільки
певним віковим категоріям або певним соціальним умовам, в рамках яких
розглядався виховний процес. Така прив’язка дослідників до певної проблеми
чи вікової категорії, на нашу думку, не повною мірою відбиває проблему, що
може позначитись на практичній реалізації виховання милосердя в динаміці
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впродовж усього періоду навчання дитини в садочку. Отже, варто застосувати
комплексний підхід до виховання милосердя і змістити акценти з проблем
окремих вікових категорій .
Мета статті. Мета статті полягає в аналізі сутності понять "милосердя" і
"милосердність" та "виховання милосердя у дітей".
Основна частина. Милосердя передбачає не тільки самовідданість і
доброзичливість, а й розуміння іншої людини, співчуття їй, участі в її житті.
Звідси випливає, що милосердя опосередковано служінням, цим воно
підноситься над милостинею, послугою, допомогою [3]. Отже, в понятті
милосердя поєднується два аспекти – духовно-емоційний і конкретно
практичний. Без першого милосердя вироджується у холодну філантропію, без
другого – в порожню сентиментальність. Милосердя здатне подолати всі
бар’єри між своїми і чужими, зблизити людей. Основні якості милосердної
особистості: позитивні – співпереживання, співчуття, причетність, турбота про
інших, практична допомога іншим; негативні – замкнутість, байдужість,
відлюдність, показне співчуття, холодна філантропія. У практичному аспекті
милосердя є прагненням допомагати людям. Допомогу під впливом
сердечного співпереживання відрізняють від простих людських актів
милосердя, які є етичною цінністю самі по собі. Діяльно допомагати іншому
самореалізуватися, здійснити свою місію – в цьому сенс категорії милосердя.
В. Сухомлинський вважав моральне виховання основою виховання і
навчання людини. Педагог-практик радив учителям і батькам вчити дітей
добра, любові, милосердя. Для цього діти мають розуміти гуманістичний зміст
учинків і поведінки тих, хто поруч: рідних, близьких, учителів, дорослих.
Дитина має зростати у постійному піклуванні про людей і довкілля. Дитинство це школа доброти, співчуття, добродіяння. Чуйне серце дитини здатне
породжувати гуманні людські почуття. Осереддям гуманістичної орієнтації
мають стати загальнолюдські цінності - добро, милосердя, повага до батьків,
піклування про старших і знедолених людей, інвалідів, тобто "азбука
виховання людяності" [7, c. 188].
Духовно-моральне виховання, на думку М. Стельмаховича, передбачає
формування у дітей високої духовності й моральної чистоти. Складність цього
завдання в тому, що воно вирішується, зазвичай, з огляду на духовноморальне життя сім'ї, суспільний лад, вчинки людей, приклад батьків. Власне,
духовність виховується духовністю, мораль — моральністю, честь — честю,
гідність — гідністю, а милосердя – милосердністю. Особливої уваги потребує
виховання у дітей любові до батьків і рідних, поваги до людей, готовності
піклуватися про молодших і старших, співчувати і бути милосердним до тих,
хто переживає горе [6].
Християнська етика визначає для віруючих необхідність дотримуватися
цієї чесноти, милосердя - задля спасіння власної душі. Щире діяння
милосердя не принижує, а навпаки - підносить людину, котра його виявляє.
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Суспільство, яке не підтримує знедолених, не виявляє діяльної турботи про
немічних, інвалідів, нужденних, не може вважатися соціально справедливим,
морально здоровим, певною мірою йому притаманні ознаки деградації. З
покоління в покоління в християнській сім’ї, де люди дотримувалися Божих
Заповідей, дітей завжди намагалися навчати милосердя, співпереживання і
співчуття до людей, які зазнали біди, лиха, убогих і навіть жебраків.
Традиційна сім’я показувала приклад такої поведінки. Аби життя дітей було
благодатним, вони перебували в злагоді з собою, батьки прагнули навчати
бути добрими до людей, не тримати на людей злість, відмовитися від помсти й
образи.
Відомий вітчизняний педагог К. Д. Ушинський свого часу вже акцентував
особливу увагу на необхідності розвитку саме внутрішнього милосердя, а не
зовнішніх його проявів у вигляді доброчинності або простої ввічливості.
Зовнішні прояви моралі він називав формальними відповідями суспільним
запитам і нормам. Натомість саме внутрішні переконання вважав справжніми,
щирими і, зрештою, визначальними в житті людини, в її прагненні до щастя.
Його погляди знайшли відображення і в студіях сучасних дослідників. За
об’єктивним змістом поняття "благодійність" досить близьке до милосердя,
проте розглядати його просто як вияв останнього було б неправомірно,
оскільки у своїй екзистенційній основі вони необов’язково збігаються, хоча
милосердя також можна визначити як діяльне прагнення допомогти кожному,
хто має в тому потребу. Я. Буздуган також зазначає, що як благодійність так і
милосердя має високу етичну цінність, моральна вартість якої незамінна. Щоб
залишатися на притаманній їм моральній висоті, вони мають поєднуватися з
повагою до кожного адресата, інакше буде втрачено їхній позитивний
духовний сенс [1, с.8].
Висновки. Виникнення у країні складної за своїми наслідками соціальної
ситуації висунуло на перший план проблему виховання особистостей, які
вміють обстоювати гуманістичну позицію і є милосердними до інших.
Милосердя – це і почуття і вчинок. Не можна знецінювати почуття лише на тій
підставі, що воно не виразилося в конкретному вчинку. Милосердя не може
поширюватися тільки на добропорядних та тих, хто дотримується суспільних
норм. На милосердне ставлення приречені всі. На наше глибоке переконання,
згодом відродяться моральні цінності українського народу, серед яких одне з
провідних місць посідає милосердя.
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СПІЛЬНА РОБОТА ДНЗ І РОДИНИ В МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ
ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ
Актуальність проблеми дослідження зумовлена важливістю розвитку
мовлення дитини старшого дошкільного віку. Відповідно до “Базового
компоненту дошкільної освіти в Україні” оволодіння мовою як засобом
пізнання, способом людського спілкування є найбільш важливим досягненням
дошкільного дитинства. Найбільший вплив на дитину має її оточення: сім’я та
дошкільний навчальний заклад. Вони повинні активно взаємодіяти між собою,
адже лише за умови їх взаємодії та спільної діяльності буде здійснений
всебічний розвиток дошкільника. На жаль, не кожна родина може самостійно
здійснити успішний мовленнєвий розвиток, потребуючи допомоги фахівців.
Найкращим помічником для батьків є дошкільний навчальний заклад. Тому
важливим завданням дошкільного навчального закладу є налагодження
взаємодії з батьками завдяки різним формам та методам співпраці.
Метою статті є теоретично обґрунтування дієвих форм та методів
співпраці ДНЗ з родинами дошкільників для успішної мовленнєвої підготовки
дитини до школи.
Багато відомих вчених, таких як: Н.В. Гавриш, І.І. Дичківська,
Л.Айдарова, А.Богуш, М.Вашуленко досліджували значення сім’ї та ДНЗ у
здійсненні мовленнєвої підготовки дитини до школи. Дошкільний навчальний
заклад повинен активно залучати батьків до освіто-виховного процесу.
Використовуючи нетрадиційні форми та методи, можна привернути увагу
батьків, зацікавити їх.
До форм роботи з батьками відносять: індивідуальні, колективні, наочноінформаційні. До колективних форм роботи належать батьківські збори, які
поділяються на групові та загальні. На загальних зборах обговорюють
завдання на новий навчальний рік, результати освітньої роботи, питання
виховання. Передбачаються також виступи батьків з питань покращення
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роботи дошкільного закладу. На групових зборах обговорюються різні питання,
що стосуються певної групи. Також до колективних форм відносять зустрічі з
батьками, під час яких проводяться бесіди та обговорюються питання, що
стосуються виховання дітей.
Серед колективних форм також виділяють дні відкритих дітей, що є
достатньо розповсюдженою формою роботи з батьками. Вона дає можливість
познайомитися краще батькам з дошкільним закладом, його традиціями,
особливостями навчально-виховної роботи, зацікавитися нею та долучитися
до участі. Також популярними є такі форми, як вечори запитань і відповідей;
засідання "круглого столу" з різних дискусійних проблем; заняття-тренінги;
спільні з дітьми, батьками і вихователями свята і розваги.
До індивідуальних форм відносять індивідуальні бесіди та консультації.
Вони проводяться вранці, коли батьки приводять дитину до садочка, та
ввечері, коли забирають додому. Консультації дають можливість глибоко
висвітлити більш вузькі питання, по темі, яка найбільше хвилює батьків. Також
індивідуальними формами роботи є відвідування дітей вдома, коли
вихователь відвідує своїх вихованців, з певною освітньою метою. Анкетування
займає значне місце серед індивідуальних форм роботи з батьками. За
допомогою анкет можна дізнатися загальні відомості про дитину, особливості
виховання в сім’ї.
До наочно-інформаційних відносять виставки дитячих робіт, що
показують працю дітей; реклама книг, публікацій у періодиці, в системі
Інтернет з проблем сімейного виховання. Наочно-інформаційні форми є
цікавими для батьків, привертають їх увагу, надають корисну інформацію [4].
При поєднанні різних форм роботи,
відмічатиметься більша
ефективність, ніж використання кожної форми окремо. При роботі з батьками
вихователь повинен уникати готових оцінних суджень про виховання дитини і
допомагати батькам набути вмінь самостійно спостерігати за власною
дитиною, відкривати в ній багато нових якостей.
Серед найпоширеніших методів виділяють: анкетування, спостереження,
опитування, метод проектів. За їх допомогою можна зібрати значну кількість
інформації, отримати потрібні відомості. Анкетування можна назвати основним
джерелом інформації про дитину. Проте батьки не завжди можуть надати
потрібну інформацію, іноді перебільшують відповіді. За допомогою бесіди
можна поспілкуватися з батьками, задати певні запитання. Але бесіда як
метод взаємодії з родиною має недоліки. Важливим недоліком є те, що
відсутня можливість постановки запитань інтимного чи конфіденційного
характеру. Під час спостереження педагоги матимуть змогу оцінити, як батьки
спілкуються з дитиною, які між ними встановлені стосунки. Після декількох
спостережень вихователь може надати батькам поради щодо покращення
стосунків, правильного спілкування з дитиною.
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Метод проектів дає можливість батькам познайомитися з іншими
родинами, об’єднатися в групи за інтересами, вільно відстоювати та
висловлювати власні ідеї. Повинна бути спільно визначена мета, детальне
планування проекту. Разом педагоги та батьки збирають інформацію, спільно
аналізують, займаються її обговоренням.
В кінці батьки з педагогами
оцінюють результати, висновки. Це дає змогу побачити роботу кожного під час
проекту [2].
Доцільно використовувати різноманітні нетрадиційні форми та методи.
Засідання дискусійних клубів на різну тематику приверне увагу більшості
батьків. Лекція-консультація “Роль батьків у мовленнєвій підготовці дитини до
школи”, круглий стіл “Важливі чинники розвитку мовлення дитини” надасть
батькам багато корисної та потрібної інформації . Проведення бесід, дискусій,
влаштування вечорів запитань та відповідей, батьківських фестивалів
сприятимуть покращенню стосунків між закладом та батьками, розкриватимуть
безліч питань. Зустріч у родинному колі надає батькам індивідуальну, корисну
допомогу. Використання консультацій на рахунок мовленнєвого розвитку,
зустріч з педагогами, логопедами та психологами розширить знання батьків.
Для успішної взаємодії важливим є використання наочної інформації.
Організація інтерактивного стенду “Батьківське віконечко” допоможе батькам
обмінятися цікавою інформацією, поділитися досвідом щодо виховання і
розвитку дітей. Батьки мають можливість самостійно готувати матеріали та
розміщувати їх на стенді у батьківському куточку. Це сприятиме поліпшенню
стосунків між батьками. Започаткування інформаційно-довідкових рубрик у
куточку для батьків приверне їх увагу та спонукатиме до співпраці. Рубрики
“Запрошуємо до обговорення ”, “Дискусійна трибуна”, “Відкритий мікрофон”
сприятимуть письмовому спілкуванню між батьками, покращенню стосунків та
обмін інформацією [1].
Дошкільний заклад щороку може планувати і організовувати роботу як
проектну діяльність. Передбачається створення стійкої системи взаємодії з
батьками у вигляді річного проекту. Під час виконання проекту батьки зі
сторонніх спостерігачів перетворюються на активних учасників освітнього
процесу, однодумців та партнерів педагогів закладу. Успіх у реалізації будьякого проекту буде можливий лише за умови активної співпраці між
педагогами та батьками протягом усього року, на кожному етапі, під час
підготовки й проведення кожного запланованого заходу [3].
Великою ефективністю відзначається така форма роботи, як
логопедичний клуб для батьків. Такі клуби привертають увагу більшості
батьків, показують необхідність вчасного становлення та корекції мовлення
дитини. Батьки можуть підвищити рівень теоретичних та практичних знань з
питань мовленнєвого розвитку дитини. Вчителі-логопеди та вихователі стають
з батьками повноправними учасниками освітньо-виховного процесу,
налагоджують стосунки між собою.
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Отже, можна дійти висновку, що підбір правильних форм та методів
роботи з батьками допоможе здійснити мовленнєву підготовку дитини до
школи, підвищити рівень знань батьків, покращити стосунки з батьками
вихованців. Використання нестандартних форм допоможе зацікавити батьків
до співпраці з педагогами, підвищить рівень педагогічних знань, ознайомить з
різними методами та прийомами корекційної роботи.
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ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ
І ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми. Проблема впливу телебачення на
формування моральних якостей є досить актуальною в наш час. Адже діти
дошкільного й молодшого шкільного віку є такою категорією населення, яка
зазнає
інтенсивного
телевізійного
впливу.
Телебачення
широко
використовується у справі формування моральних якостей та естетичних
поглядів дитини.
Мета статті: вивчити вплив телебачення на формування моральних
якостей та естетичних цінностей дітей дошкільного віку, виявлення
морального змісту передач вітчизняного дитячого телебачення.
Основна частина. Людина XXI століття живе в медіа-просторі, що
складає його нове місце існування, реальність сучасної культури. Засоби
масової комунікації проникли в усі сфери життя. Медіа стали основним
засобом виробництва сучасної культури, а не тільки передавальним
механізмом. Говорячи про моральні якості, перш за все потрібно зазначити,
що вони незалежно від віку є як у дорослих людей ,так і у маленьких діток.
Кожен дошкільник у своєму віці по-різному розуміє значення моралі. Проблема
духовно-морального виховання особистості завжди була однією з актуальних,
а в сучасних умовах вона набуває особливого значення. Аналіз психологопедагогічної літератури свідчить про те, що вихованню духовності було
приділено чимало уваги. Багато досліджень були здійсненні давно, що
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свідчить про те, що ця проблема завжди вважалася важливою при вихованні
кожної дитини.
Дисципліна, що вивчає походження і сутність моралі, норм поведінки
називається етикою. Вона зобов´язує людину відрізняти правильну поведінку
від неправильної. Мораль (латинське mores - звичаї) - норми, принципи, а
саме правила людської поведінки (мотиви вчинків, результати діяльності),
почуття, судження, в яких виражається нормативна регуляція відносин людей
один з одним і суспільним цілим (колективом, класом, народом, суспільством)
[3].
Моральність — це вимір, який визначає поведінку людини, її ставлення
до суспільства, містить внутрішню потребу особистості здійснення моральних
дій та вчинків. Формування моральності відбувається в процесі багатогранної
діяльності дітей (іграх, навчанні), в тих різноманітних відносинах, у які вони
входять у різних ситуаціях зі своїми однолітками, з дітьми молодшими за них і
з дорослими. Тим не менш, моральне виховання є цілеспрямованим
процесом, який передбачає певну систему змісту, форм, методів і прийомів
педагогічних дій.
З перших років свого життя дитина потрапляє в інформаційне поле,
створюване мережею масових комунікацій, які включають всі види засобів
масової інформації, що функціонують в глобалізованому культурному
просторі, в інформаційному полі, створеному за допомогою нових технологій і
поєднує в собі соціокультурні значення його різнорідних компонентів [1]. У
зв'язку з цим виникає проблема взаємовпливу інформаційного середовища
(зокрема телебачення як її найважливішого компонента) і структури ціннісних
орієнтацій дітей як соціального агента. Дане відношення середовища і суб'єкта
має суперечливий характер, що пояснюється складною структурою його
складових.
Так, з одного боку, комерціалізація телебачення призводить до переваги
насильства, сексу, агресії, реклами. З іншого боку, з'являється безліч освітніх
програм, відеоматеріалів, розвиваючих ігор і програм, що надають допомогу як
в освіті, вихованні, так і в розширенні кругозору, відкриваючи абсолютно нові
горизонти знання. Особливо актуалізується значення сучасного дитячого
телебачення в справі морально-естетичного виховання й ефективної
соціалізації підростаючого покоління. Відтак, винятково важливим є
дослідження морально-етичного потенціалу адресованого дитячо-юнацькій
аудиторії телевізійної продукції. Постала необхідність комплексного
філософсько-культурологічного дослідження проблеми. Зазначене зумовило й
вибір мети статті — виявлення морального змісту передач вітчизняного
дитячого телебачення. Важливим аспектом функціонування телебачення є
впорядкування
трансляції
телереклами
на
дитячому
телебаченні.
Перенасиченість
екранного
простору
медіа-комерційним
продуктом
небезпечна щодо формування продуктивної уяви та творчих здібностей дітей і
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підлітків. З прикрістю доводиться констатувати, що технологи телевізійної
реклами здебільшого вдаються до нагнітання психічних станів залежності,
тривоги й інших негативних реакцій людської психіки. Телемедійні
рекламатори, прагнучи досягнення своєї ринкової мети, свідомо нехтують
моральними принципами, спекулюючи на привабливості "забороненого плоду"
й апелюючи до низьких біологічних інстинктів [2]. Згідно зі справедливим
судженням відомого українського естетика і культуролога С. Безклубенка,
телебачення, як масовий вид мистецтва й засіб відображення, осмислення та
дослідження соціальної дійсності, потужний канал масової комунікації,
спрямований на молодіжну аудиторію, є найконцентрованішою об’єктивацією
сучасних культурно-інформаційних технологій [2].
Широке застосування новітніх технічних прийомів (рух камери,
сполучення загальних і крупних планів з домінуванням останніх, стрімка зміна
ракурсів, одночасна передача з кількох просторових позицій, монтаж живого
зображення з кінокадрами, використання потужної відеотехніки тощо) мають
сприяти активному емоційно-естетичному впливові на глядачів, особливо
дітей і молодь [3]. Аналізуючи вплив телевізійного продукту на формування
моральних якостей і естетичних цінностей у дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку, українська дослідниця О. Шайкіна основується на положенні,
що діти дошкільного й молодшого шкільного віку є такою категорією
населення, яка зазнає інтенсивнішого телевізійного впливу. Дуже важливий,
на її думку, той факт, що й досі сучасні діти надають перевагу радянським
дитячим телефільмам, мультфільмам, які продовжують сприяти вихованню
багатьох високих моральних чеснот: доброти, шляхетності, чесності,
сміливості, людського співчуття тощо.
Такі характеристики телебачення, як звук, зображення сприймаються
дошкільниками одночасно органами відчуття (зором і слухом), безпосередньо
пов'язані з емоційною сферою дитини, тому є вирішальними, коли ми
говоримо про вплив на психіку особистості, про виховання соціальних
почуттів, настроїв, звичок, моральної свідомості.
Вивченню психологічних чинників впливу телебачення на становлення
моральної свідомості молодших школярів присвячене дисертаційне
дослідження О. Квашук. У ньому доведено, що телевізійна реальність є
важливим чинником розвитку моральної свідомості особистості. Автор
визначив психологічні механізми впливу телевізійної реальності на розвиток
моральної свідомості особистості через сприйняття моральних якостей героїв
мультфільмів. Критеріями оцінки моральної свідомості молодших школярів
можуть бути: гуманність епізоду, його осмисленість, обґрунтованість,
реалістичність, емпатійне співпереживання героїв; задоволення від цікавої
сцени, моральних вчинків героїв, їх моральних якостей [4].
Про потужний вплив телевізійних програм на моральне становлення
дітей та підлітків ідеться в дослідженні О. Невмержицької. Згідно з її даними, у
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вільний час 80,5% підлітків дивляться телевізор замість таких видів діяльності,
як читання книг (27,7%) і періодики (22,3%), спілкування з друзями (60,9%).
Батьки, вчителі недостатньо уваги приділяють питанням розумного
використання телебачення у вихованні дітей і не допомагають їм у виборі
цікавих та корисних телевізійних програм [5, c. 7].
Спільні освітньо-виховні зусилля сім’ї, школи і засобів масової
інформації, зокрема телебачення, неможливі без цілеспрямованої опори на
загальнолюдські й національні культурні цінності. Процеси духовноморального становлення сучасної особистості відбуваються в умовах
збалансованого інформаційно-освітнього простору. Тому актуалізуються й
прищеплення "соціального імунітету" молодій українській людині, світогляднопсихологічний захист дитини від негативних впливів глобалізованого
інформаційного середовища. Сучасне телебачення спроможне динамізувати
засвоєння дитиною сукупності традиційних культурних цінностей і заглиблення
у феноменологію української цивілізації. Зазначений процес гармоніює з
активним залученням підростаючого покоління до світу загальнолюдських
цінностей, його інтеграцією до світового співтовариства на засадах
толерантності, сучасної культури міжнаціонального спілкування й плідного
діалогу національних культур. Отже, зміст українського дитячого телебачення
має ґрунтуватися на принципові соціального й морального захисту та творчого
розвитку особистості дитини. Тому й дитяче телебачення повинно бути
розвиваючим, а його потенціал — підпорядкованим досягненню
взаємозалежних цілей — формуванню дитини як особистості та її успішній
соціалізації. Особливе значення слід надавати самоусвідомленню дитини як
діяльного суб’єкта культурного поступу людства.
Висновок. Отже, у процесі розбудови українського дитячого
телебачення на державному рівні слід наполегливо турбуватися про
розширення обсягів телеефіру для дитячої аудиторії. Адже дитяче сприйняття
навколишнього світу та його моральні цінності залежать від оточуючого
інформаційного простору в тому числі і телевізійного.
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ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ПОЧУТТЯ
САМОПОВАГИ І ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ
Актуальність проблеми. Сучасна освіта України виходить на новий
рівень, що зумовлене різними тенденціями у формуванні суспільства,
демократизацією, розширенням свободи, індивідуального життя, що корисно
впливає на цінності особистості. Таким чином, у дитини дошкільного віку є
моральні почуття та знання, які пов’язуються з почуттями обов’язку. На
даному етапі ці питання набули неабиякої актуальності серед педагогів. Адже
у цьому віці дитина здатна усвідомлювати моральний сенс своєї поведінки.
Тому формування почуття самоповаги і власної гідності у дошкільному віці є
одним із головних чинників у морального виховання.
Формування самоповаги у дітей закладається ще з немовлячого віку.
Коли діти достигають дошкільного віку, вони вже мають певну базу знань.
Батьки і педагоги дошкільного закладу теж можуть зробити не менш важливу
роботу, щоб дитина зберігала та розвивала почуття власної гідності на протязі
усього життя. Існує багато способів, завдяки яким можна зміцнювати віру
дитини у свої сили. Якщо дитина буде впевнена у собі, тоді у майбутньому
вона стане врівноваженою й радісною дорослою особою. Та якщо дитині
бракуватиме почуття власної гідності це може призвести до небезпечних
розладів особистості, проблеми у спілкуванні з іншими людьми.
Мета статті – обґрунтувати психолого-педагогічні умови виховання
почуття самоповаги і власної гідності, визначити шляхи розвитку і формування
у дитини почуття самоповаги і гідності, які потрібно застосовувати методи і
прийоми.
Виклад основного матеріалу. Самоповага та почуття власної гідності
це майже найголовніші критерії, які ми маємо виховувати у дітей дошкільного
віку. "Самоповага народжується з почуття причетності, віри в те, що ми здатні
на багато чого, і знання, що наш внесок буде відповідно оцінений, – каже
Джейн Нелсен, сімейний лікар з США та автор книги "Позитивна дисципліна". –
Діти з доброю самооцінкою й розвиненим почуттям самоповаги більш гнучкі,
витривалі, вони більш упевнено проявляють себе, тому що очікують
позитивних результатів" [3].
Як допомогти дитині сформувати самоповагу вже в ранньому віці за
Дмитрієвою М.:
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- сприяйте відчуттю причетності. Хоча дошкільнята ще трохи юні
для того, щоб основувати свою самоповагу на сприйнятті себе однолітками,
тим не менше, вони вже добре знають, відрізняються вони від інших дітей чи
ні.
- будьте прикладом для наслідування. Батьки, які себе поважають і
мають адекватну самооцінку, природним чином сприяють формуванню
самоповаги у своїх дітей.
- сприяйте підходу «можу й роблю». Коли ваш дошкільник старанно
трудиться й досягає успіху, неодмінно заохочуйте його. Не очікуйте, що він
досягне своєї кінцевої мети, святкуйте кожний переможний крок на його шляху.
- визначте сильні сторони дитини. Будьте обережними, порівнюючи
свою дитину з іншими дітьми. Якщо ваша дитина висловлює бажання бути
схожою на іншу дитину, дайте таку відповідь: «Так, твій друг швидко їздить на
велосипеді, і ти теж добре стрибаєш. Покажи мені, будь ласка, як високо ти
можеш підстрибнути.
- розвивайте
таланти. За
словами
доктора
Саллі
Сакс,
психотерапевта та автора книги «Як виховати наступного президента», одним
зі способів укріплення самоповаги є допомога дітям у насиченні їх вільного
часу продуктивними заняттями. До того ж дуже важливо не тільки заохочувати
їх ігри із друзями, а й такий рід діяльності, який пробуджує бажання жити й
розкриває сенс життя [3].
Зробіть акцент на часі, що був проведений весело та захоплююче
завдяки музичним інструментам чи спортивному інвентарю, а не на
досягненнях у цій сфері. Для вашого дошкільника головна мета – випробувати
радість і відчути себе достатньо компетентним, а не стати вундеркіндом
[1,с.85]. Та не менш важливою якістю є почуття гідності у дитини.
Самооцінку дитини можна порівняти з фундаментом дому. Якщо
фундамент слабкий то дім буде хитким. Допомогти збудувати міцний
фундамент-це ваш батьківський обов’язок.
Трапляється, що батьки навіть і не замислюються, як виховати
самоповагу в дитині. А в результаті вже доросла людина стикається з
безліччю проблем, викликаних відсутністю почуття власної гідності [3].
Тому потрібно потрохи формувати у дітей це почуття. Етапи здійснення
за Н. Кривицькою:
1. Любов і визнання. Вони дають любов не просячи нічого взамін. Діти
повинні відчувати себе коханими, тому що вони існують. Часто кажіть, що ви їх
любите і проводьте разом багато часу.
2. Почуття приналежності. Підтримання тісних зв'язків у родині розвиває
у дитини суспільні відносини. Сім’я дає змогу пишатися собою.
3. Безпека. Дитина потребує безпечного фізичного середовища і чіткі
межі. Правила, які захистять дитину. Будьте реалістичні у своїх очікуваннях і
не кажіть дитині “ні” з негативним тиском.
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4. Впевненість у собі. Щоб встановити довірчі відносини, ви повинні бути
чесні і справедливі. Дитина повинна відчувати послідовність ваших слів і
поведінки. Вона також повинна, що ви справедливі і маєте здоровий глузд.
5. Повага. Проявляйте справжню зацікавленість в індивідуальності вашої
дитини. Вислуховуйте дитину, а не засуджуйте за те, що вона помиляється.
6. Відчуття своєї особливості. Допоможіть вашій дитині, яка є
унікальною, знайти свої таланти і сильні сторони. Важливо відчувати себе
особливим, але це не означає бути кращим від всіх. Поясніть різницю між
цими поняттями [4].
Мабуть, усі батьки хотіли б, щоб їхні діти були впевнені у собі.
П.Сантагостіно подає конкретні поради щодо виховання впевненої у собі
дитини. І, що важливо, також звертає увагу на помилки батьків, які часом
своїми ж діями навпаки – руйнують почуття гідності своїх дітей. Наприклад,
постійними заборонами ми вчимо дітей, що світ небезпечний. А якщо вказуємо
на одні і ті ж погані звички, то робимо дітей невпевненими у собі. Натомість
варто змінити тактику, що неодмінно принесе свої позитивні плоди [2, с.24].
Висновок. Отже, важливим критерієм у людському життя є почуття
самоповаги і власної гідності. Ці моральні якості закладаються у кожному та їх
потрібно ж розвивати з самого дитинства. Батьки повинні приділяти увагу
дитині, щоб вона не відчувала себе покинутою, дитині весь час потрібна
підтримка дорослого. Якщо сумлінно ставитись до розвитку цих двох якостей,
тоді будьте певні, що ваша дитина виросте впевненою у собі і в своїх силах та
ні при яких обставинах не втратить власну гідність.
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СПІВПРАЦЯ ДНЗ З РОДИНОЮ У ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОМОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Український етнос здавна формував сталу та якісну систему моральних
цінностей, які прищеплювались старшим поколінням дітям: любов до батьків,
близьких, інших оточуючих людей, систему поведінки, що заснована на щирій
любові та інтернаціоналізмі. До морального виховання дітей завжди буде
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прикута увага, тому що вони - цвіт нації, без них немає майбутнього. За
останнє століття погляди на моральне виховання особистості (зокрема
дошкільнят) зазнали значних змін: від сприйняття дитини як об'єкта засвоєння
знань про норми моралі та обов'язковість їх дотримання до визнання її
суб'єктом власного життєтворення, що має усвідомлену потребу бути
моральною (І. Бех, О. Кононко, В. Кузьменко, Т. Піроженко та ін.).
Моральне виховання – основа розвитку гармонійного суспільства,
зокрема морально здорового. Тому саме моральні аспекти мають істотно
більше значення в дитинстві, ніж у подальших вікових періодах. Для нашої
держави у сьогоденні це питання є дуже актуальним, оскільки нині
спостерігається погіршення загального морального стану українського
суспільства. Тож виникла невідкладна потреба у пошуку шляхів швидкого
виправлення становища.
Метою нашої статті є висвітлення ролі сім'ї як одного з найважливіших
соціальних інститутів, адже саме з нього дитина бере початки своїх перших
норм та основ моральної сутності дорослого індивіда в соціумі. А також
охарактеризувати ДНЗ як другий основний інститут соціальної адаптації
дитини, адже там мають за мету прищепити дитині правильні моральні норми
та установки, які дитина буде перетворювати у власні потреби, принципи
життєдіяльності з допомогою оточуючих дорослих. І, нарешті, взаємодію цих
двох інститутів між собою, в якості симбіотичного процесу. Адже вони
однозначно доповнюють один одного.
Сім'я та дошкільний заклад - два важливих інститути соціалізації дитини.
Хоча їх виховні функції і різні, для всебічного розвитку дитини необхідна їх
повна взаємодія. Важливість підключення сім'ї до процесу ознайомлення
дошкільників
з
соціальним
оточенням
пояснюється
специфічними
педагогічними можливостями, якими володіє сім'я і які не може замінити
дошкільний заклад: любов і прихильність до дітей, емоційно-моральна
насиченість відносин, їх суспільна, а не егоїстична спрямованість. Все це
створює сприятливі умови для виховання вищих моральних почуттів.
Сімейне виховання – один з найважливіших напрямків виховання
підростаючого покоління, яка забезпечує здійснення виховних впливів на
дітей, в ході якого здійснюється передача дорослими членами сім’ї
соціального досвіду і моральних норм, формування наукового світогляду і
ціннісних орієнтацій [1].
На хід розвитку дитини впливають такі фактори, як спадковість та
середовище. Якщо ми говоримо про сімейне виховання, то зупинимося на
другому факторі, до якого належить сім’я. До фактору середовища належить:
- фізичне середовище (вода, повітря, умови тощо),
- соціальне і культурне середовище (норми, цінності, переконання,
правила та стандарти поведінки тощо),
- когнітивне середовище,
39

- емоційне середовище (міжособистісні взаємини, психологічна
підтримка).
І справді, діти з раннього дитинства засвоюють систему моральних
цінностей, норм поведінки, культурні традиції, вчаться довіряти оточуючим або
очікують якихось неприємностей від усього, що довкола них. Адже почуття,
сформовані в дитинстві, нерідко супроводжують дитину протягом усього
життя, надаючи її стосункам з іншими особливого стилю і емоційного
забарвлення:

а) бажання спілкуватися або бажання його уникнути;

б) прагнення до співпраці, взаємодопомоги або конфліктність;

в) довірливість або замкнутість, агресія [3].
Якщо окремо виділяти виховання в садочку, то варто зазначити, що він
за домінуючими рисами для дитини є другим інститутом, де вона виховується.
При неправильному підході до дитини можна завдати невиправних втрат і
моральних травм, що важко виправити.
Дитина з перших днів життя пов'язана з оточуючими її людьми,
спілкується з ними, в результаті чого і виникають перші симпатії до людей.
Пізніше її цікавить питання, що добре і що погано. Діти придивляються до
вчинків своїх товаришів і дорослих. Вихователі та інші діти в садочку для
нового члена майбутнього колективу стають прикладами для наслідування.
Таким чином, поступово в уявленні дітей створюються моральні мотиви
поведінки, які нерідко мають ще надто наївний характер. Для правильного
морального виховання необхідно:
- встановити правильні взаємин між дітьми, а також між дітьми і
дорослими;
- чітко виконувати режим та зберігати позитивний емоційний стан
дитини;
- прищеплювати любов до рідної природи (це є основою виховання
патріотизму), до оточуючих людей, до міста чи села, де дитина перебуває, до
будинку, де вона живе тощо;
- виховувати організованість і культуру поведінки дитини [2].
Протягом дошкільного дитинства моральні почуття дитини стають більш
глибокими, стійкими, охоплюють дедалі ширші кола явищ, що обумовлено
розширенням можливостей її спілкування з дорослими та однолітками і
опануванням ними різними видами діяльності. У дошкільнят розвиваються
нові почуття - власної гідності, сорому (О. Запорожець, Я. Неверович). Почуття
сорому пов'язане з приниженням гідності дитини, а відтак прагнення уникнути
сорому, докорів дорослих може утримати її від поганого вчинку. Схвалення
дорослими поведінки малюка викликає у нього задоволення, радість від
доброго вчинку, що веде до формування почуття обов'язку. У старших
дошкільнят саме це почуття є мотивом багатьох вчинків і сприяє подоланню
егоїстичних напрямів у поведінці. З даного аналізу ми бачимо, що не лише
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праця дитини над собою має бути головним рушієм, але й похвала для дитини
є важливим стимулом, перш ніж вона усвідомить важливість свого вчинку в
майбутньому.
Конфліктна ситуація між батьками породжується, якщо вони мають різні
думки щодо принципів виховання дітей. Перше завдання батьків − знайти
спільне рішення, переконати один одного. Якщо доведеться йти на компроміс,
то обов'язково задовольнити основні вимоги сторін. Коли один батько приймає
рішення, він обов'язково повинен пам'ятати про позицію другого. Друге
завдання − зробити так, щоб дитина не бачила протиріч у позиціях батьків,
тобто обговорювати ці питання краще без неї. Виховання дитини складається
з численних форм взаємодії і народжується в спільному житті в родині. Батьки,
приймаючи рішення, повинні на перше місце ставити не власні погляди, а те,
що буде більш корисним для дитини [4, c. 99].
Дитячий садок у своїй роботі з сім'єю повинен спиратися на батьків не
тільки як на помічників дитячого закладу, а як на рівноправних учасників
формування дитячої особистості. Тому таким важливим є тісний взаємозв'язок
педагогічного колективу, дітей і батьків. Саме від спільної роботи, від єдності
думок з основних питань виховання дітей залежить, якою виросте дитина.
Тільки за цієї умови можливе виховання цілісної особистості.
Так як по мірі свого розвитку дитина приміряє на себе різні соціальні
ролі, кожна з яких дозволить їй підготуватися до виконання різних соціальних
обов'язків учня, капітана команди, друга, сина чи доньки. Кожна з таких ролей
має величезне значення у формуванні соціального інтелекту і передбачає
розвиток своїх власних моральних якостей: справедливості, доброти, чуйності,
ніжності, турботи про близьких. І чим різноманітніше буде репертуар ролей
малюка, тим з більшою кількістю моральних принципів він познайомиться, і
тим багатшим буде його особистість.
Робота з родиною - важлива і складна сторона діяльності вихователя та
інших працівників дошкільного закладу. Вона спрямована на вирішення
наступних завдань:
- встановлення єдності у вихованні дітей;
- педагогічна просвіта батьків;
- вивчення і розповсюдження передового досвіду сімейного виховання;
- ознайомлення батьків з життям і роботою дошкільного закладу.
Єдність у вихованні дітей забезпечує вироблення правильної поведінки
дітей, прискорює процес засвоєння навичок, знань та умінь, сприяє зростанню
авторитету дорослих - батьків і вихователів в очах дитини. Основою такої
єдності є педагогічні знання батьків, їх обізнаність про роботу дошкільних
установ [6].
Особливу увагу варто приділити вихованню дитини в дошкільному
закладі, адже там не готують дитину, готову до всіх можливих подій та
ситуацій у майбутньому а лише закладають основи для таких можливостей.
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Тобто готовий набір системи моральних умінь та навичок у дитини вже
присутні, проте не відшліфовані, надавати допомогу дошкільному закладу в
такому процесі мають батьки, адже саме вони є найважливішим соціальним
інститутом в житті людини.
Таким чином, науковці й практики мають глибоко переосмислити сучасну
систему морального виховання дошкільнят, оскільки його зміст полягає не
лише в ознайомленні дітей з моральними нормами та привчанні їх засобами
зовнішнього впливу до дотримання цих норм, а й у формуванні потреби бути
моральними людьми, культивуванні внутрішньої особистісної моральності.
Отже, дружні стосунки між усіма членами сім'ї, максимально
доброзичлива атмосфера, злагода, взаємоповага, любов і поступливість
батьків у ставленні одне до одного — головна сила виховного впливу на
дитину. "Сім'я — це те первісне середовище, де людина повинна вчитися
творити добро. Сім'я щодня, щогодини, — стверджує В. О. Сухомлинський, —
доторкається до духовного життя дитини; дитячий садок і школа не можуть
обійтися без сім'ї" [5, с. 26]. Тому моральна культура дитини в стінах
дошкільного навчального закладу в багатьох відношеннях є плодами тих
квіток, які квітнуть у сім'ї.
Список використаних джерел
1.
Іванова І. Б. Професійна підготовка студентів з особливими потребами в
адаптації / Іванова І. Б. // Вісник університету "Україна". – 2001. – №1. – С. 86-90.
2.
Волкова-Гаспарова Є. Особливості роботи педагогів-психологів з дітьми та їх
батьками / Є. Волкова-Гаспарова // Дошкільне виховання. - 1999 - № 3.
3.
Мирошніченко Н. О. Соціально-педагогічне інтегрування молоді з обмеженими
функціональними можливостями в соціальне середовище (тренінг для волонтерів) / Н. О.
Мирошніченко, А. Й. Капська. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 68 с.
4.
Свирська Л., Петрова Н. Взаємодія дорослих із дітьми раннього віку /
Л.Свирська, Н.Петрова. – К., 2004. – 112 с.
5.
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 - ти т. - К.: Рад. школа, 1976 - 1977. Т.1 С. 24 – 32
6.
Лохвицька Л. Моральне виховання: нові чи старі проблеми? / Л. Лохвицька //
Дошкільне виховання.-2014.- №7. – С. 14.

Бовгиря Олена Олександрівна,
Охрімець Богдана Володимирівна
студентки 27 групи ННІ педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка,
науковий керівник: доцент Федорова М.А.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ
РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність теми: Сучасний процес демократизації суспільства
пов'язаний зі зміною позиції особистості в соціальній, виробничій та інших
сферах. У зв'язку з цим змінюється освітня стратегія, яка спрямована на
розширення можливостей розвитку особистості, створення умов для її
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самореалізації. Нині особливої актуальності набуває проблема розвитку
вихованця як індивідуальності, суб'єкта діяльності. Орієнтація на
самостійність, вміння орієнтуватись у конкретних життєвих обставинах є
методологічною настановою сучасного виховання й навчання. У Законі
України "Про освіту" підкреслюється, що вміння й прагнення самостійно
думати, діяти, працювати – якості, необхідні сучасній людині. Дошкільний вік є
етапом ґенезу базових якостей особистості, серед яких одне з провідних місць
посідає самостійність.
Метою статті є дослідження стану вивчення питання формування
самостійності особистості в психолого-педагогічній літературі, виявлення
загальних психолого-педагогічних аспектів виховання даної якості у ранньому
віці.
Основна частина. Проблема формування самостійності, починаючи з
раннього віку, розглядається педагогами і психологами як в історикопедагогічній спадщині, так і в сучасних дослідженнях.
Видатний чеський педагог Я. А. Коменський, зазначає, що на першому
році достатньо механічного вміння, якщо діти навчаться відкривати ротика для
їжі, тримати прямо голову, повертати очі, брати що-небудь рукою, сидіти,
стояти та ін. Все це буде радше справою природи, ніж вправи. Слід дозволяти
дітям діяти більше того, при нагоді показувати їм як діяти.
Особливе місце у формуванні самостійності дитини відведено в
педагогічній системі М. Монтессорі. Вона наголошувала, що важливою є
робота дитини: вона вчиться сама, сама виправляє свої помилки, вчитель не
повинен втручатися. Жодна вчителька не навчить дитину вправності, яка
виробляється шляхом гімнастичних вправ; необхідно щоб дитина сама
вправлялася в цьому, сама вчилась цього. Це саме стосується виховання
почуттів. Дане положення вбачається слушним щодо будь- яких форм
виховання. Цінність людини не в тому, як її виховували і вчили вчителі, а в
тому, як вона сама себе виховала.
Формуванню самостійності дитини з перших років життя надавали
великого значення Є. М. Водовозова, Є. І. Тихєєва, С. Ф. Русова, А.
С.Макаренко та інші педагоги минулого.
А. С. Макаренко у „Лекції про виховання дітей” наголошував на важливій
ролі сімейного початкового виховання. Розвиток самостійності дитини він
розглядав в контексті дитячої гри, окреслюючи роль дорослих в її організації,
наголошував на вихованні названої якості через працю .
Проблема самостійності різноаспектно представлена у філософських та
психолого-педагогічних дослідженнях. У філософській літературі питання
самостійності розглядається у зв’язку з проблемою волі й відповідальності
особистості, взаємодії особистості й суспільств, суспільної й особистої
практики (Н. О. Бердяєв, К. К. Платонов, Д. І. Широканов). Ці підходи одержали
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своє відображення в роботах психологів Б. Г. Ананьєва, Д.Б.Ельконіна, М. М.
Поддьякова, С. Л. Рубінштейна, В. І. Селіванова й інших.
Фізіологічний механізм самостійності пов’язується з активною функцією
другої сигнальної системи в єдності з першою. І. П. Павлов, говорячи про
значення другої сигнальної системи, зазначав, що, взаємодіючи з першою,
вона є вищим регулятором людської поведінки і дає можливість керувати
послідовністю, порядком формування тимчасових зв’язків на рівні першої
сигнальної системи. Друга сигнальна система здатна актуалізувати необхідні
для конкретного моменту зв’язки, знання, уміння.
Таким
чином,
психологічну
основу
формування,
виникнення
самостійності дитини складає поєднання таких якостей, як незалежність,
ініціативність та відповідальність.
У дослідженнях останніх років прослідковується трактування
самостійності, як інтегрованої якості особистості, що поєднує в собі
інтелектуальну, морально-вольову й емоційну сторони особистості
(Т.І.Бабаєва, Т. В. Бистрова, П. Н. Виноградов, В. Є. Сиркіна, Т. Є. Ісаєва,
О.Л.Кононко, Л. Ю. Круглова, Т. С. Поддубська й ін.), що свідчить про визнання
самостійності як особистісного утворення, забезпечує певний характер і рівень
поведінки й діяльності особистості.
У вихованні самостійності дітей, з одного боку, істотну роль відіграють
знання і навички, з іншого боку, умови, що спонукають до використання
накопичених відомостей і вмінь. Сюди варто віднести пробудження у дітей
інтересу до самостійних дій. Вирішальне значення має формування вольових
умінь - подолання труднощів, прикладання зусиль, доведення розпочатої
справи до кінця. Другим компонентом формування самостійності є потреба
здійснювати доцільні дії, що ведуть в напрямку досягнення поставленої мети.
Цей етап характеризується наполегливими діями малюка, що бажає одержати
не будь-який, а саме задуманий результат. Дитина починає діяти без
допомоги чи з частковою допомогою дорослого. Третім компонентом повної
самостійності буде здатність дитини до оцінки своїх дій. Хоча цей етап виникає
після трьох років, висновки вчених дають підстави вважати за необхідне
виховання самостійності у дітей раннього віку. "Я сам!" трирічної дитини
засвідчує збільшення її можливостей та усвідомлення нею факту свого
реального відокремлення від дорослого, є результатом розвитку самостійності
на даному віковому етапі та основою подальшого формування цієї якості.
Значний потенціал для формування самостійності має трудова
діяльність. У ранньому віці діти опановують лише деякі практичні вміння;
включення дітей до праці має лише епізодичний характер, відбувається з
безпосередньою допомогою дорослого, а іноді за його участі. Проте вже в
цьому віці педагог починає формувати у дітей самостійність, старанність,
уміння закінчувати запропоновану роботу. У процесі виконання тих або інших
трудових доручень, обов’язків щодо самообслуговування дитина набуває
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досвіду дбайливого ставлення до речей і порядку, виявляє повагу до
дорослих, однолітків.
З метою успішного розвитку самостійності дітей вихователь знайомить
дітей з деякими неважкими обов’язками: наприклад, не розкидати іграшки, за
проханням дорослого збирати їх, ставити на місце, берегти одяг, не
галасувати, коли йде заняття. Вихователь дає малюкам знання і вміння, які
необхідні в самообслуговуванні при користуванні іграшками, спілкуванні з
однолітками і дорослими. Потрібно спеціально створювати умови, щоб діти,
діяли самостійно, застосовуючи при цьому свої знання, наприклад одягнути
ляльку для прогулянки, закачати собі рукава перед миттям рук.
При використанні педагогічних методів з метою формування у дітей
самостійності вихователь дошкільного закладу має враховувати потреби і
можливості дітей раннього віку. Навчати дітей самостійності можна, показуючи
їм реальні дії (миття рук, використання рушника), а також інсценування з
іграшками (одягання і годування ляльки). Поступово, дорослий менше показує,
частіше використовуючи пояснення. Спочатку пояснення має повний характер,
поступово його замінює коротке нагадування. Важливим методом виховання
самостійності є заохочення („добре, „молодець” чи „ти гарно одягнувся,
красиво”). Як показують спеціальні дослідження, це сприяє підвищенню
збудливості, активізує психічні процеси, піднімає настрій дитини. Натомість,
слова „погано”, „недобре” гальмують реакції дитини, що негативно впливає на
поведінку. Вихователь повинен заохочувати самостійні дії дитини, залучення
дітей з до більшої участі в одяганні, умиванні, заохоченні їх до самостійних
спроб подолати труднощі під час ігор сприяє розвитку самостійності, вмінню
долати труднощі, самому досягати бажаного, що є цінною якістю особистості
дитини . Слід звертати увагу дітей на їхні позитивні вчинки, заохочувати
малюків, викликати в них радість і бажання додержуватись встановлених
правил поведінки за столом, у ванній кімнаті, спальні, роздягальні.
Висновок. Самостійність - важлива і складна якість особистості, що
виявляється і формується в діяльності та в різних життєвих ситуаціях; на етапі
раннього дитинства самостійність складається з простих форм, розвивається у
змістовній діяльності (гра, предметна діяльність, праця, навчання тощо) й
пов’язується з поступовою зміною умов звичних для дитини, на нові; у зв’язку з
ускладненням завдань, використання особистого досвіду, постановкою таких
завдань, вирішення яких спонукає до активних дій, самостійного пошуку.
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
В УМОВАХ СПІВРОБІТНИЦТВА ДНЗ І СІМ’Ї
В теперішній час, в нашому суспільстві відбувається значний спад
гуманізму в спілкуванні людей, підкорення суспільних відносин потребам
ринку, втрачаються виховні ідеали, люди стають байдужими і черствими один
до одного, все це робить проблему морального виховання більш актуальною.
Тому важливим завданням є те, що необхідно знайти ефективні форми,
методи, засоби морального виховання дошкільників у співпраці ДНЗ і сім’ї.
Моральне виховання особистості є дуже важливим аспектом і тому є об’єктом
багатьох досліджень. Вивчення цього питання має важливе значення для
досягнення загального успіху у вихованні. Мета статті: сприяти посиленню
взаємодії дошкільного закладу та сім’ї, упровадженню дієвих форм співпраці з
батьками.
Питання морального виховання в різних аспектах глибоко вивчали
Т.Алексєєнко, Є. Арнаутова, О. Барабаш, І. Бех, О. Вишневський,
І.Гребенніков, В. Котило, С. Ладивір, Т. Маркова, Т. Науменко, В. Павленчик,
В. Постовий, Т. Поніманська М. Стельмахович, В. Сухомлинський та інші
науковці. Метою статті є розкриття поняття моральності та її виховання у
дошкільників в умовах співробітництва ДНЗ і сім’ї.
Проблема морального розвитку або формування моральних якостей
особистості дошкільників стояла перед педагогами завжди, які у своїх працях
доводили, що саме у дошкільному віці складаються основні моральні інстанції,
зміцнюються основи особистості та формується ставлення до інших людей.
Головною метою морального виховання є формування гармонійно розвиненої
особистості. "Сутність морального виховання, – писав О. Вишневський, –
полягає в тому, що людина утверджує в собі свою природну схильність до
добра та готовність відстоювати його в собі та житті. Це виховання
зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм співжиття, які
носять універсальний, вселюдський характер і являють собою необхідний
елемент людяноcті" [1, c. 78].
Ідея взаємозв'язку суспільного й сімейного виховання знайшла своє
відбиття в ряді нормативно-правових документів, у тому числі в "Концепції
дошкільного виховання", "Положенні про дошкільний навчальний заклад",
Законі "Про освіту" й ін.. Так, у законі "Про освіту" записано, що "батьки є
першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного,
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морального й інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому віці".
Відповідно до цього міняється й позиція дошкільного закладу в роботі з
родиною. Кожний дошкільний навчальний заклад не тільки виховує дитину,
але й консультує батьків з питань виховання дітей. Педагог дошкільного
закладу - не тільки вихователь дітей, але й партнер батьків по їхньому
вихованню.
Зміцнення й розвиток тісного зв'язку й взаємодії різних соціальних
інститутів (дитячий садок, родина, суспільство) забезпечують сприятливі
умови життя й виховання дитини, формування основ повноцінної, гармонійної
особистості.
На сучасному етапі в основу спільної діяльності родини й дошкільного
закладу закладені наступні принципи:
- батьки й педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей;
- єдине розуміння педагогами й батьками цілей і завдань виховання й
навчання дітей;
- допомога, повага й довіра до дитини як з боку педагогів, так і з боку
батьків;
- знання педагогами й батьками виховних можливостей колективу й
родини, максимальне використання виховного потенціалу в спільній роботі з
дітьми;
- постійний аналіз процесу взаємодії родини й дошкільного закладу, його
проміжних і кінцевих результатів.
"Питання про роботу з батьками - це велике й важливе питання. Отут
треба піклуватися про рівень знань самих батьків, про допомогу їм у справі
самоосвіти, озброєння їх відомим педагогічним мінімумом, їхній практиці в
дитсадках, залученні їх до цієї роботи" (Н.К. Крупська) [2, c.15].
Ідеї батьків слід цінувати, до їх порад - прислухатися. Бажано разом з
батьками обговорювати і розв'язувати глобальні проблеми та конкретні
питання, приймати важливі рішення. Тільки завдяки високій культурі
спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, неупередженості у
розв'язанні різних проблем можна досягти ефективної взаємодії дошкільного
закладу і сім'ї. А саме:
1. Доброзичливість, оптимізм, привітність у стосунках з батьками.
2. Щире зацікавлення до батьків вихованців, особистісний підхід до
проблем сімейного виховання у спілкуванні з ними.
3. Заохочення батьків до участі в спільній роботі з дитиною і педагогом,
колективом ДНЗ.
4. Залучення батьків до аналізу (оцінювання) успіхів дитини,
прогнозування перспектив її розвитку.
5. Уміння вислуховувати батьків, прагнення зрозуміти їхні проблеми,
допомогти прийняти найбільш оптимальне рішення.
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Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів педагога і
членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис,
певного
уподібнення.
Зокрема,
образ
вихователя
пом'якшується,
споріднюється з образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів
родини не лише як людей, що обслуговують її, задовольняють усі примхи,
витримують вередування тощо, але й як авторитетних вимогливих
вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Дія
принципу взаємопроникнення дошкільного закладу і сім'ї, цих двох таких
важливих соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспільного
виховання в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети всебічний, гармонійний розвиток особистості [3, c.1] .
В сучасному дошкільному закладі використовуються нові, інтерактивні
форми співпраці з батьками, що дозволяють залучити їх в процес навчання,
розвитку і пізнання власної дитини.
Форми роботи з батьками можуть бути колективними, індивідуальними,
наочно-інформаційними.
До колективних форм роботи належать батьківські збори (групові та
загальні), на яких обговорюються проблеми життєдіяльності групи і дитячого
садка; зустрічі з батьками; вечори запитань і відповідей; засідання "круглого
столу" з дискусійних проблем; заняття-тренінги, покликані навчити батьків
правильно організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною; спільні з
дітьми, батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт
батьків і дітей; дні відкритих дверей; школи для батьків; сімейні (домашні)
педради, які проводять у батьків вдома; батьківські конференції.
Індивідуальні форми роботи охоплюють індивідуальні бесіди і
консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять
дитину в дитячий садок або забирають додому), відвідування дітей вдома;
залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська
допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у
проведенні екскурсій, культпоходів тощо).
Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є виставки
дитячих робіт; реклама книг, публікацій у періодиці, в системі Інтернет з
проблем сімейного виховання [5, c.1].
Така взаємодія можлива через дотримання означених умов:
− гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю;
− гармонізація взаємин педагогів та батьків;
- підвищення ефективності застосовуваних вихователем у роботі з
батьками прийомів та засобів впливу [6, c.1].
Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської мови від слова
"interact", де "inter"- взаємний, "act"- діяти. Інтерактивний-означає здатність
взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад,
комп'ютером) або ким-небудь (наприклад, людиною). Звідси, інтерактивні
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форми взаємодії - це, насамперед, діалог, в ході якого здійснюється
взаємодія.
Розглянемо основні характеристики "інтерактиву":
- це спеціальна форма організації, з комфортними умовами взаємодії,
при яких вихованець відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;
- процес взаємодії організується таким чином, що всі учасники
виявляються залученими в процес пізнання, обговорення;
- діалогове спілкування веде до взаємодії, взаєморозуміння, спільного
прийняття найбільш загальних, але значимих для кожного учасника завдань;
- кожен учасник вносить свій особливий індивідуальний внесок, має
можливість обмінятися знаннями, власними ідеями, способами діяльності,
почути іншу думку колег;
- виключається домінування як одного виступаючого, так і однієї думки;
- формується вміння критично мислити, міркувати, вирішувати
суперечливі проблеми на основі аналізу почутої інформації і зміни обставин;
- формується повага до чужої думки, вміння вислуховувати, робити
обґрунтовані висновки;
- учасник може не тільки висловити свою думку, погляд, дати оцінку, але
і, почувши доказові аргументи колег, відмовитися від своєї точки зору або
суттєво змінити її;
- учасники вчаться зважувати альтернативні думки, приймати продумані
рішення, правильно висловлювати свої думки, брати участь в дискусіях,
професійно спілкуватися;
-показником ефективності групової діяльності є, з одного боку,
продуктивність праці групи (її продуктивність), з іншого - задоволеність членів
групи спільною діяльністю [4, c.1].
Висновки. Отже, важливою умовою успішного морального виховання
дітей є залучення їх батьків та усіх дорослих членів сім’ї до співпраці з
педагогічним колективом, до активної участі в житті навчального закладу,
групи, в яких перебуває дитина. На завершення необхідно зробити наголос на
тому, що ще багато аспектів, пов’язаних з моральним вихованням дитини
потребують подальших глибоких досліджень.
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МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Актуальність проблеми зумовлюється потребою виховування
гармонійно розвиненої творчої особистості, здатної вільно висловлювати свої
думки, підтримувати доброзичливі стосунки, вшановувати традиції української
мови та підтримувати і примножувати культуру української нації. Саме за
допомогою казки дитині легше придбати емоційно моральний досвід і надалі
сформуватися як особистість.
Мета статті. Обґрунтувати виховний потенціал українських народних
казок, їх роль у моральному вихованні дошкільників.
Виклад матеріалу. Сучасні умови породжують низку суперечностей між:
суспільною потребою покращення морального виховання дітей дошкільного
віку і недостатньою ефективністю взаємодії суспільного і сімейного виховання
в цьому процесі; між необхідністю формування шанобливого ставлення до
дорослих і відсутністю методики його забезпечення.
Моральні почуття дітей дошкільного віку формуються в процесі
спілкування з оточуючими людьми, виконання спільної з ними діяльності. Вони
передбачають наявність у зростаючої особистості відкритості, довіри,
доброзичливого ставлення до людей. Основою такого ставлення є позитивні
емоційні стани дітей, які слід створювати й підтримувати. Це вимагає від
дорослих та педагогів терпіння й витримки. Відомі психологи (Ю.Аркін,
О.Запорожець, В.Котирло) стверджували, що важливою умовою розвитку
моральних почуттів у дошкільників є створення дорослими життєрадісної
атмосфери, яка сприяє становленню оптимістичного настрою, відчуття
захищеності, зацікавленості тим, що відбувається навколо. Не обминула увагу
дослідників проблема впливу художньої літератури на культуру поведінки
дітей, що обґрунтована А.Виноградовою, як засіб формування моральної
сфери.
Під впливом казок у дошкільників виникають різноманітні почуття та
переживання. Казки мають надзвичайну емоційну силу впливу на дітей, несуть
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у собі позитивний емоційний заряд, здатний викликати позитивні емоції.
Захоплюючий зміст казки, самобутність дійових осіб, поєднання фантастики з
реальністю, образність та експресивність мовлення мають великий емоційний
вплив на дітей. Вона сприяє формуванню у дитини чітких моральнофілософських, гуманістичних уявлень про навколишній світ, про те, що добро
перемагає зло, яке завжди повертається до того, хто його скоїв, а за добрі
вчинки завжди віддячують добром. Казка потрібна кожній дитині як насущний,
духовний хліб, який ніколи не приїдається. Адже казка зачаровує дитину
образністю рідного слова, його красою, колоритністю персонажів,
особливостями їх характеру, багатством природи. Характерне для казки
торжество справедливості, перемога добра над злом викликають співчуття
дитини, співпереживання. О.В.Запорожець зазначав, що дітей не задовольняє
невизначеність ситуації, коли не відомо, хто "хороший", а хто "поганий". Вони
намагаються одразу виділити позитивних героїв, приймають їх позицію,
негативно ставляться до всіх, хто їм заважає. Іноді навіть неживі предмети
піддаються суворій критиці, якщо дитина не знаходить, кого можна
звинуватити в тому, що трапилося. Казка не пропускає і не прощає своїм
героям дій, які не відповідають їхньому образу. Ясна й нескладна
характеристика позитивних та негативних героїв допомагає дітям розібратися
у їх поведінці, визначити своє ставлення до них, дати адекватну оцінку їх
вчинкам. Саме завдяки казкам, дошкільники мають змогу опанувати такими
поняттями як Добро та Зло, радіти перемозі Добра над Злом. На прикладах
казкових героїв діти вчаться оцінювати свої дії та дії інших, порівнюють себе з
казковими героями, радіють непереможній силі Івана-Побивана, переживають
за долю Івасика-Телесика, Котигорошка. Позитивний герой казки завжди
працьовитий, справедливий, відважний, шанує батьків, прислухається до їхніх
порад, долає перешкоди, досягає поставленої мети, виступає носієм народної
моралі. Якщо ж виявляє непослух, потрапляє в надскладні ситуації і долає
надзвичайно багато перешкод.
Казка невіддільна від краси, сприяє розвитку естетичних почуттів, без
яких немислимо благородство душі, серцева чуйність до людського нещастя,
горя, страждання. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й
серцем. Казка благодатний і нічим не замінний джерело виховання любові до
Батьківщини. Цікавий унікальний досвід цього педагога по створенню кімнати
казок, де діти не лише знайомилися з нею, але й вчилися створювати,
втілюючи в ній свої дитячі мрії .
Духовний заряд, накопичений народом тисячоліттями, може служити
людству ще дуже довго. Більше того, він буде постійно зростати і стане ще
більш могутнім. У цьому - безсмертя людства. У цьому - вічність виховання,
що символізує вічність руху людства до свого духовному і моральному
прогресу .
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Таким чином, казка жила, незважаючи на гоніння і грала величезну
виховну роль. Казки та билини про хороброго богатиря Іллю Муромця, про
Добриня Микитич вчать дітей любити і поважати свій народ, з честю виходити
з важких положень, долати перешкоди. У суперечці народного героя з
негативним персонажем вирішується питання про торжество добра і покаранні
зла.
Казка викликає протест проти існуючої дійсності, вчить мріяти, змушує
творчо мислити і любити майбутнє людства. Складна картина життя
представляється дітям у казці у вигляді простої, наочної схеми борються
принципів, керуючись якою легше розібратися в самій дійсності.
Щоб дитина була готова до життя, щоб впевнено почував в цьому
великому світі, необхідно озброїти його соціальними вміннями. Важливо, щоб
дитина могла керувати своєю поведінкою, умів вибрати по відношенню до
іншої людини найбільш підходящий спосіб поведінки, спосіб поводження з
ним, виявляв гнучкість і творчість у виборі комунікативних засобів в процесі
діалогу з іншими.
Необхідно навчити дитину вмінню бачити і розуміти іншу людину,
розвивати здатність поставити себе на місце іншого і переживати з ним його
почуття, уміння дієво відгукнутися на емоційний стан іншої. У казках
черпається перша інформація про взаємини між людьми. Саме народні казки
зберегли ту загальну людську мораль, яку, на жаль, сьогодні багато розгубили.
У народних казках відображені "унікальні традиції та досвід творчості". У
всіх народних казках є морально - етичні принципи. Казка вчить жити. А інакше
навіщо б наші предки витрачали дорогоцінний час на них? Без казки у дитини
немає ні мрії, ні чарівної країни, де збуваються всі бажання. Казка дозволяє
дитині та й дорослому пофантазувати. Хто є я? Яким би я хотів бачити себе?
Як я сам бачу себе через чарівне дзеркало, що дозволяє розглядати все
навколо не тільки очима а й серцем? Що б я зробив, володій чарами? Через
казку дитина може зрозуміти закони світу, в якому він народився і живе.
Висновки. Сприйняття казки має сприяти підвищенню у дитини
впевненості в собі, у своєму майбутньому, а не лякати його. У будь-який час
спільне читання казок дають багато і маленькому, і дорослій людині
допомагають їм зблизитися душею.
Роль дитячих казок не обмежується тільки приємним час
припровадженням. Казку можна використовувати як спосіб зняття тривоги у
дитини. Завдання виховання дітей казками досить складна. Треба врахувати
ряд моментів, пов'язаних з особливостями вашої дитини. У казці закладена
багатовікова народна мудрість. У казках завжди перемагає добро, а зло
повинно загинути. Це дуже важливо у вихованні дітей на казках.
Моральне виховання дитини можливо через всі види народних казок, бо
моральність споконвічно закладена в їх сюжетах.
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Формуючи моральні уявлення у дитини в старшому дошкільному віці, ми
забезпечуємо становлення в майбутньому такої особистості, яка
поєднуватиме в собі духовне багатство, істинні моральні якості і моральну
чистоту. Основною метою виховання, заснованої на обраному нами пріоритеті
загальнолюдських цінностей, є формування відчуває, думаючого і люблячого і
активної людини, готового до творчої діяльності в будь-якій області.
За словами філософа і педагога І.А. Ільїна: "Казка будить і полонить
мрію, вона дає дитині перше почуття героїчного - почуття випробування,
небезпеки, зусилля і перемоги: вона вчить його споглядати людську долю,
складність світу, відмінність правди від кривди. У казці народ зберіг своє
бачення, своє страждання, свій гумор і свою мудрість "
педагоги, і батьки.
В даний час казка, як і інші цінності традиційної культури, помітно
втратила своє призначення. Одночасно з цим в сучасних молодих сім'ях
спотворюється і втрачається роль бабусь у вихованні онуків.
Проблема нашого педагогічного дослідження полягає в пошуку
психолого-педагогічних методів і форм використання духовно-морального
змісту казки як засобу корекції емоційної сфери та соціальної поведінки дитини
старшого дошкільного віку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я
ТА РОЗВИТОК ДИТИНИ
Актуальність дослідження. Безперечно, сьогодні телебачення - це
невід'ємна, найважливіша частина нашого життя, без якої своє існування не
можуть помислити мільйони людей. Нині доволі часто в сучасних сім’ях
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телевізор виконує роль няньки, причому під вплив його “виховання” малюки
потрапляють, починаючи з раннього дитинства. Причина цьому – брак часу у
батьків, утома, незадовільні житлові умови, що не дають змоги ізолювати
дитину від телевізора, та не усвідомлення надмірного захоплення дітей від
перегляду “блакитного екрану” та його негативного впливу на дитину.
Мета дослідження полягаю у вивченні особливостей впливу
телебачення на здоров’я та розвиток дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Ми, дорослі, давно і повністю зіпсовані
цивілізацією істоти, які мало замислюються про наслідок впливу на організм
різної електроніки у себе в оселі, щільність якої на квадратний метр в
сучасному будинку деколи перевищує розумні межі. Однак замислимося
тепер, як впливає перегляд телевізора на незміцнілий організм маленької
дитини, оскільки здоров'я малюка, турбує батьків часом більше, ніж власне.
Сьогодні дослідження вчених про вплив телебачення доступні всім –
тривалі перегляди телевізора й комп'ютерних ігор негативно відображаються
на здоров’ї та розвитку наших дітей. Найбільше страждають нервова система,
зір, слух. Дитина все частіше скаржиться на втому і головний біль. Усе більше
й відкритіше говорять про деградацію дітей залежних від подібних переглядів.
Хотілося б підкреслити, що йдеться про вік від 0 до 7 років. Це
особливий період, “святий”, коли на дитину впливає буквально все. А значить,
усе, що малюк у себе вбирає, стає його частиною й починає певним чином
впливати на психічний та духовний розвиток. Дитина інтенсивно розвивається
фізично, інтенсивно розвивається і її внутрішнє душевне життя, формується
фундаментальна основа духовно-морального розвитку. За даними дослідників
дитина за середньостатистичними показниками проводить біля телевізора 3-5
годин на добу [2, 97].
У віці від 1,5 до 3 років діти надзвичайно швидко опановують мову
завдяки психологічній включеності у спілкування з дорослими. Задоволення,
яке одержує дитина від слухання, спонукає її щоразу наближатися до
дорослого й насторожувати свій слух. Водночас дитина в цьому віці активізує
власне вербальне спілкування, постійно звертаючись до дорослого: запитує,
намагається зрозуміти відповіді. Батьки, які повністю залишають дитину з
телевізором, можуть не помітити пагубного впливу телеекрану на розвиток
дитини. Проведені Британськими вченими дослідження дітей у віці від 2 до 5
років довели існування прямого зв’язку між дорученням дитини до телевізора
й погіршенням комунікативних здібностей. Однобічність контакту з
телевізором, коли він “розмовляє” з малюком, не зупиняючись і не
відповідаючи на запитання, призводить до того, що дитині стає важко
спілкуватися з однолітками й дорослими, вона пізніше починає говорити [3,
69].
Про шкоду реклами варто сказати окремо. Який же нині канал
обходиться без неї? Зрозуміло, що телеканали живуть саме за рахунок її
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розміщення у своєму ефірі, проте зверніть увагу на свою дитину, коли по
телевізору починається черговий рекламний ролик. Іграшки забуті, рот
відкритий, вся увага спрямована в екран і, здавалося б, що може бути цікавого
для двох-трьох річного малюка в цій великій кількості інформації про пральних
порошках, автомобілях, миючих засобів?
Найчастіше реклама створюється саме з метою впливу на саму дитину,
який обов'язково почне просити побачену в телевізорі шоколадку при
відвідуванні магазину. Тобто, реклама начебто “спеціально” створена для
найменших:

часто повторюється (маленькі діти віддають перевагу радості
впізнавання вже відомого знайомству з новим);

оптимістична (малюки люблять веселі історії, нехай навіть і про
“Містера Пропера”);

яскрава (ну, а яка дитина не любить переглядати яскраві
картинки!?);

короткосюжетна (малюки приблизно до 2-х років не здатні
зосереджувати увагу на одному об’єкті довше ніж на 2 – 3 хв, тому рекламні
ролики їм саме “за розміром”);

хепі-енд ( як просто повірити в казку: купити чіпси “Люкс” – і все
стане “тіп-топ”!);
У результаті діти, які часто переглядають телепередачі і знають
напам’ять більшість рекламних роликів, стають нервовими, тривожними,
черствими, надмірно вимогливими до оточуючих і не здатні контролювати
власні емоції. Захоплення телевізором порушує режим дня дитини: різко
скорочується час сну і перебування на свіжому повітрі [1, 46].
Отже, звичайно ж, вирішення проблеми “дитина і телевізор” лягає на
плечі батьків, і саме їм робити вибір дозволяти чи ні, та скільки дітям дивитися
телевізор. Не можна говорити, що телебачення приносить тільки шкоду дитині,
воно також має і виховний вплив. Але ми повинні знати, що для того щоб
телебачення мало позитивний вплив, дорослі мають дивитись його разом із
дітьми, і при необхідності після перегляду тієї чи іншої телепередачі
пояснювати дитині вчинки героїв, допомагати дитині в усвідомленні тієї чи
іншої ситуації.
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РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДО ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
Період дошкільного дитинства найбільш сприятливий для художньотворчого виховання і розвитку дитини. Враження дитинства людина проносить
через все своє життя.
Про художньо-творче вихoвaння дoшкiльникiв написано бaгaтo цiкaвих i
цiнних в мeтoдичнoму плaнi книг, пoсiбникiв, рeкoмeндaцiй тa стaтeй. Нa
сьoгoднiшнiй дeнь виниклa нeoбхiднiсть пoдивитися нa пoпeрeднiй дoсвiд iз
сучaсних пoзицiй, прoaнaлiзувaвши дeякi прoблeми. В oстaннi рoки всe бiльшe
увaги придiляється питaнням взaємoзв'язку рiзних видiв мистeцтв у
пeдaгoгiчнoму прoцeсi (A.Н.Бурoвa, С.М.Кaгaн, П.М.Якoбсoн, Б.П.Юсoвa,
Р.М.Чумiчoвa, Т.i.Хрiзмaн тa iншi).
Мета нашої статті - висвітлити поняття "здібності", особливості розвитку
здiбнoстeй дo зoбрaжувaльнoї дiяльнoстi дiтeй сeрeдньoгo дoшкiльнoгo вiку в
прoцeсi гурткoвoї рoбoти.
Пoняття "здiбнoстi" зaвжди хвилювaлo вчeних i з тeoрeтичнoї, i з
прaктичнoї стoрoни. Зустрiчaючи прoяви яскрaвих здiбнoстeй, ми дивуємoся i
зaхoплюємoся ними. Мaйжe кoжнoму хoчeться дiзнaтися пoтeнцiaл свoєї
особистості. Як виявити задатки, рoзвинути їх? Чoму в oдних вoни є, a у iнших
– нi?
В нaуцi чiткo рoздiляють пoняття "зaдaтки" i "здiбнoстi".
Зaдaтки - цe врoджeнi aнaтoмo-фiзioлoгiчнi oсoбливoстi мoзку, нeрвoвoї
систeми, oргaнiв чуттiв i руху, функцioнaльнi oсoбливoстi oргaнiзму людини, якi
склaдaють прирoдну oснoву рoзвитку йoгo здiбнoстeй. Люди вiд прирoди
нaдiлeнi рiзними зaдaткaми, вoни лeжaть в oснoвi рoзвитку здiбнoстeй. Нe
рoзвинeнi вчaснo зaдaтки зникaють. Вiдoмi випaдки, кoли дiти, пoтрaпивши в
лiгвo звiрiв i нe oтримaвши, тaким чинoм, мoжливoстi рoзвивaти свoї зaдaтки,
втрaчaли їх нaзaвжди.
Здiбнoстi - цe тi, щo фoрмуються в дiяльнoстi нa oснoвi зaдaткiв
iндивiдуaльнo-психoлoгiчнi oсoбливoстi, щo вiдрiзняють oдну людину вiд iншoї,
вiд них зaлeжить успiшнiсть діяльності [5].
Дiти сeрeдньoгo дoшкiльнoгo вiку вжe знaйoмi з рiзними видaми
oбрaзoтвoрчoї дiяльнoстi. У них рoзвинeний iнтeрeс дo мaлювaння, лiплeння,
aплiкaцiї. Вoни мoжуть зoбрaзити прeдмeт як зa прoхaнням дoрoслoгo, тaк i зa
влaснoю iнiцiaтивoю, мoжуть брaти учaсть у ствoрeннi кoлeктивних кoмпoзицiй,
виявляють вeликий iнтeрeс дo рoбiт свoїх товаришів [1].
Зoбрaжувaльнa дiяльнiсть мaє мiсцe нe тiльки нa зaняттях, aлe i пoзa
ними. Дiти сaмoстiйнo зaймaються мaлювaнням, лiплeнням, вирiзaнням,
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нaклeювaнням, викoристoвують для цьoгo рiзнi мaтeрiaли, oлiвцi, плaстилiн,
кoльoрoвi крeйди, гoтoвi фoрми. Нa прoгулянцi вoни мaлюють кoльoрoвoю
крeйдoю нa aсфaльтi, пaличкoю пo зeмлi, пiску, снiгу.
Гурткoвa рoбoтa oхoплює всю нaвчaльнo-вихoвну рoбoту i спрямoвaнa
нa зaбeзпeчeння пoтрeб oсoбистoстi у твoрчiй сaмoстiйнiй дiяльнoстi зa
iнтeрeсaми, стимулювaння її твoрчoгo сaмoвдoскoнaлeння тa зaдoвoлeння
пoтрeб дiтeй у прoфeсiйнoму сaмoвизнaчeннi вiдпoвiднo дo їх здiбнoстeй [2].
Oргaнiзaцiя гурткoвoї дiяльнoстi у вiдпoвiднoстi з вихoвнoю мeтoю - цe
суспiльнo-кoриснa i пiзнaвaльнa спрямoвaнiсть всiх видiв дiяльнoстi. Всi
спрaви, зaняття дoшкiльникiв пoвиннi бути кoрисними i пoтрiбними для самої
дитини, для дoму, для суспільного закладу, фoрмувaти свiдoмiсть i пoвeдiнку
oсoбистoстi.
Рoзвитoк твoрчoгo мислeння дiтeй, їх пiзнaвaльнoї дiяльнoстi, прaгнeння
дo пошуків, дoслiджeнь - oднa з вaжливих прoблeм oптимiзaцiї нaвчaння i
кoмплeкснoгo пiдхoду дo нaвчaльнo-вихoвнoї рoбoти, дo викoристaння у
нaвчaльнo-вихoвнoму прoцeсi рiзних фoрм, зoкрeмa гурткiв.
Дoбрe сплaнoвaнa гурткoвa рoбoтa aж нiяк нe пeрeвaнтaжує
дoшкiльникiв. Нaвпaки, вoнa знaчнo пoлeгшує сприйняття тa зaсвoєння
мaтeрiaлу нa зaняттях, дoпoмaгaє дiтям прaцювaти зa інтересами. У прoцeсi
гурткoвoї рoбoти вихoвaтeль мaє змoгу глибшe пiзнaти oсoбистiсть кoжнoгo
вихoвaнця, дoпoмoгти йoму сaмoвизнaчитись. Гурткoвa рoбoтa нeрoзривнo
зв'язaнa з нaвчaльнo-вихoвним прoцeсoм, щo здiйснюється нa зaняттях i
грунтується нa знaннях i нaвичкaх, нaбутих дiтьми. Хaрaктeрнoю oсoбистiстю
гурткoвoї рoбoти є тe, щo вoнa нe рeглaмeнтується oбoв'язкoвими прoгрaмaми,
і цe нaдaє їй гнучкoстi та дoзвoляє крaщe врaхoвувaти прaгнeння кoжнoї
дитини.
Гoлoвнoю мeтoю гурткoвoї рoбoти є ствoрeння умoв для твoрчoгo,
iнтeлeктуaльнoгo, духoвнoгo тa фiзичнoгo рoзвитку дiтeй.
Oснoвнi зaвдaння гурткoвoї рoбoти: сприяти твoрчiй спрямoвaнoстi
oсoбистoстi, рoзвитку твoрчих рис хaрaктeру, твoрчiй сaмoсвiдoмoстi, рoзвитку
твoрчих якoстeй iнтeлeкту, пoстiйнoму зрoстaнню пoтeнцiaлу твoрчoї
дiяльнoстi, фoрмувaнню психiчних якoстeй твoрчoї oсoбистoстi, вихoвaнню у
дiтeй здaтнoстi дo твoрчoгo спiлкувaння, тoщo.
Щoб крaщe дoпoмoгти вихoвaнцям ввiйти в свiт прeкрaснoгo,
вихoвaтeлю
пoтрiбнo
дeтaльнo
oзнaйoмитися
з
нaпрaцювaннями
Шeлeстoвoї Л.В., Гoрoшкo Н.A., мeтoдoлoгiї ТРВЗ. Нa oснoвi oтримaних знaнь,
спирaючись нa дoсвiд дiтeй, їх iнтeрeси, нaмaгaтися кoмпeнсувaти
нeдoстaтнiсть знaнь вихoвaнцiв у пoвсякдeннoму життi (пiд чaс спoстeрeжeнь,
бeсiд), у пoєднaннi iз рiзними сфeрaми життєдіяльності [3, c.45].
Зoбрaжувaльнa дiяльнiсть вiдiгрaє вeликe знaчeння для всeбiчнoгo
рoзвитку oсoбистoстi. У прoцeсi ствoрeння зoбрaжeння в дитини фoрмується
спoстeрeжливiсть, eстeтичнe сприйняття, худoжнiй смaк, твoрчi здiбнoстi.
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Пiд чaс зoбрaжувaльнoї дiяльнoстi дитинa мaє мoжливiсть дoступними
зaсoбaми вирaзити свiй eмoцiйний стaн, свoє стaвлeння дo нaвкoлишньoгo
свiту, вчиться сaмoстiйнo ствoрювaти прeкрaснe, пoмiчaти йoгo в
пoвсякдeннoму життi, у твoрaх мистецтва [6].
Пiд чaс викoнaння рoбiт iз зoбрaжувaльнoї дiяльнoстi в дитини
вiдбувaється трeнувaння рухiв пaльцiв рук. Вiдoмo, щo рoзвитoк зoн мoзку, якi
вiдпoвiдaють зa мoвлeння, вiдбувaється пiд впливoм iмпульсiв, щo йдуть вiд
пaльцiв. Якщo рoзвитoк рухiв пaльцiв вiдстaє, тo зaтримується i рoзвитoк
мoвлeння, хoчa зaгaльнa фiзичнa aктивнiсть дитини при цьoму мoжe бути
нoрмaльнoю. Стимулювaння мoвлeннєвoгo рoзвитку дiтeй шляхoм трeнувaння
пaльцiв рук є oднoчaснo й пiдгoтoвкoю руки дo письма [7, c.126] .
Тaким чинoм, стaє зрoзумiлoю вaжливiсть зaсвoєння дiтьми вмiнь i
нaвичoк iз зoбрaжувaльнoї дiяльнoстi сaмe нa eтaпi дoшкiльнoгo вихoвaння.
Прaцюючи з дoшкiльнятaми, зaвжди пoтрiбнo пaм’ятaти, щo всe вeликe
пoчинaється з мaлoгo. Тoму пoтрiбнo якoмoгa рaнiшe рoзпoчинaти рoзвивaти у
дiтeй лoгiчнe тa aбстрaктнe мислeння, фaнтaзiю, спoстeрeжливiсть тa увaгу,
фoрмувaти худoжньo-твoрчi нaвички. Дoшкiльникaм трeбa нaвчитися бaчити
крaсу, вiдчувaти її, рeaгувaти нa крaсивe eмoцiями i пoчуттями. Aлe дитинa
сaмoстiйнo нe рoзвинe чуттєвe сприйняття свiту i нe сфoрмує eстeтичнe
стaвлeння дo ньoгo. Вoнa пoтрeбує пiдтримки дoрoслoгo [4, c. 92].
Отже, нaм слiд пo-нoвoму пiдiйти дo гурткoвoї рoбoти. Зa прaвильнoї
пoстaнoвки гурткoвoї рoбoти знaчнo зрoстaє пiзнaвaльнa пoшукoвa i твoрчa
aктивнiсть дiтeй, oсoбливo дiтeй сeрeдньoгo дoшкiльнoгo вiку, якi вжe знaйoмi з
рiзними видaми oбрaзoтвoрчoї дiяльнoстi. У них рoзвинeний iнтeрeс дo
мaлювaння, лiплeння, aплiкaцiї. Тoж вищим стaє рiвeнь їхньoгo психoлoгoпeдaгoгiчнoгo рoзвитку тa вихoвaнoстi.
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі питання духовного
розвитку особистості набуло надзвичайної актуальності. Адже основними
проблемами гармонійного духовного розвитку особистості нині стали
домінування матеріальних цінностей над духовними, занепад духовноморальних ідеалів, спотворення уявлень про добро, милосердя,
справедливість, зверхнє ставлення до інших. Тому формування духовності в
дошкільному віці є важливим аспектом виховання моральної особистості.
Мета статті – обґрунтування важливості формування у дітей
дошкільного віку духовних цінностей, визначення шляхів духовного виховання
дитини.
Основна частина. Цінності — це будь-який предмет чи об'єкт, що має
життєво важливе значення для суб'єкта, групи, колективу, вікового прошарку,
етносу. А ціннісні пріоритети — це позитивна значущість об'єктів довкілля для
людини, що визначається не їх властивостями самими по собі, а їх
залученням у сферу людської життєдіяльності, інтересів і потреб,
взаємовідносин у соціумі.
Не можна не відзначити, що саме в період раннього і дошкільного
дитинства дитяча душа надзвичайно ніжна, чутлива, тендітна, слабка.
Подекуди на перший погляд, незначні події залишають у дитячій душі глибокий
слід на все життя. І тільки через значний проміжок часу, коли із зернини, що
потрапила в душу дитини в ранньому дитинстві, дозріли плоди, ми, дорослі,
починаємо пригадувати, де знаходяться корені того негативного зілля, з яким
ми зустрілися в поведінці підлітка, юнака чи навіть дорослої людини.
Відтак, саме цей дитячий вік ми, дорослі, повинні зрозуміти, стати на
якийсь час дитиною, перевтілитися в її образ життя, щоб потім виховувати і
навчати з усією мудрістю дорослого життя, прищеплювати їй моральнодуховні цінності [ 2 ].
Дошкільний вік - важливий період формування духовності особистості.
Саме в цей період закладаються основи формування духовності, почуттів,
сприйняття світу та світоставлення, любов до всього живого. Держава,
суспільство, батьки прагнуть виховати у дитини найважливіші людські чесноти,
закласти основи моральності, прагнення до краси та творчості та, як зазначав
ще М. Пирогов, – "усі, хто готується стати корисним громадянином, повинні
спочатку навчитися бути людьми".
Духовність кожної дитини, її людяність починається з рідної домівки,
світу домашнього вогнища, материної колискової пісні, бабусиних казок та
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пахучого хліба серед вишневого саду, батьківського надійного плеча та
дідусевих порад, вірних друзів з їх гумором, іграми та забавами. В науковій
літературі ми зустрічаємо різні підходи до обґрунтування понять, змісту,
принципів духовності, духовного світу особистості, духовних цінностей тощо [3,
c.4].
Софія Федорівна Русова вважала, що виховання основ моральності і
духовності розпочинається з перших днів народження дитини. Вона
наголошувала на необхідності вивчати індивідуальність кожної дитини,
особливості її темпераменту, звичок, традицій життя в сім'ї, щоб
удосконалювати набір методів та прийомів її виховання. У своїх дослідженнях
С. Русова наголошує на необхідності гри та праці для забезпечення
повноцінного розвитку дитини як особистості. У процесі виховання дітей
педагог особливе місце відводить релігії, через прилучення до певних обрядів,
свят, вивчення закону Божого, який містить у собі вічні духовні цінності краси,
добра, любові, честі, милосердя та справедливості. Вона вважала за
необхідне проводити свята, що пов'язані з народними віруваннями: Купала,
Зелені свята, Маковія, Спаса, Святвечір, Великдень, - які пробуджують
естетичні, національно-патріотичні, релігійні почуття до народу, з якого дитина
вийшла: "Хай над усіма цими враженнями світить для дитини одна певна
думка: Бог є на світі (бо є предвічна краса і добро), і я мушу всім своїм життям
наближатися до його досконалої доброти і правди" [4, c. 205].
Духовність розглядають подекуди як всебічний розвиток особистості,
формування високоморальної, естетично розвиненої особистості, що вміє
творити за законами краси; як внутрішню якість особистості, один із чинників
свідомості людини. Духовність психологи розуміють як творчу здатність
особистості до самореалізації та самовдосконалення, що зумовлюється
такими особливостями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво-емоційної та
вольової сфер, які є необхідними для успішного формування та реалізації
потреби у цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в її життєдіяльності
істини, загальнолюдських етичних та естетичних цінностей, усвідомлення
єдності себе і всесвіту [6, c. 374-375].
Здійснення духовного виховання дошкільнят на засадах християнської
педагогіки, враховуючи те, що освіта в Україні має світський характер,
зазначає А. Богуш, має декілька шляхів:
Перший і найголовніший з них: створення родинного осередку
духовності. Другий шлях сенсибілізації духовного розвитку дошкільнят – це
вивчення Біблії в недільних школах, що працюють при церквах і християнських
організаціях, в гуртках у дошкільних закладах, школах. Третій шлях духовного
виховання дітей – це прилучення вихованців дошкільних закладів до
державних релігійних свят, таких як Різдво Христове, Великдень [1, с.4].
Практика роботи дозволяє констатувати, що слабким ланцюгом у справі
духовного виховання дитини є родина. Більшість батьків не розуміють, що
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саме в дошкільному віці відбувається засвоєння соціальних норм, моральних
вимог і зразків поведінки через наслідування. Саме тому необхідно допомогти
батькам з’ясувати, що в першу чергу в родині повинні зберігатись і
передаватись моральні й духовні звичаї та цінності, що були накопичені
попередніми поколіннями, а також, що саме батьки несуть відповідальність за
виховання дітей.
Допоможуть у вирішенні цієї проблеми різноманітні форми роботи з
батьками дошкільнят: батьківські збори на духовно-моральну тематику;
лекторії; семінари-співбесіди, тематичні семінари; факультативні заняття;
анкетування й тестування батьків з метою виявлення помилок і корекції
процесу духовного виховання в родині; індивідуальні консультації фахівців;
відвідування родин; ведення соціальної карти з метою вивчення, узагальнення
та поширення досвіду родинного виховання; індивідуальна робота з дітьми
вдома (ведення зошита емоційного розвитку дитини); організація і проведення
спільно з батьками свят, розваг, вистав, днів іменинників тощо [5].
Висновки. Отже, наприкінці духовного виховання у дитини дошкільного
віку сформовано позитивне ставлення до оточуючого світу, до праці, інших
людей і до себе, дитина розуміє власне місце в родині, дитиною засвоєно вічні
цінності: милосердя, співчуття, прагнення правди, добра й руйнація зла,
християнського ставлення до ближнього.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються комунікативні форми і
функції мовної діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, суттєво
змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної
діяльності загалом.
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Дитина дошкільного віку активно засвоює мовлення, оскільки цей процес
зумовлюють її потреби дізнатись, розповісти, вплинути на себе й на інших.
Оволодіваючи мовою у процесі спілкування з дорослими, дитина
отримує не лише засіб ефективного спілкування з оточенням, а й засіб
успішного керування власною поведінкою. За допомогою мови дитина може
сформулювати мету своїх дій, спланувати їх послідовність, а також зіставити
зміст і цілі діяльності. Після оволодіння мовою та мовленням дитина здатна
спрямувати свої дії чи утриматись від виконання деяких із них. У дошкільному
віці процес оволодіння основами мовлення зазвичай завершується.
Актуальною проблемою сьогодення є проблема спілкування, оволодіння
у процесі спілкування рідною мовою. Сучасний соціум вимагає від кожного з
нас продуктивного розвитку мовленнєвих навичок - уміння говорити, слухати,
читати, писати.
Прогресивні педагоги в усі часи приділяли увагу питанню
індивідуального підходу до дітей. Цією проблемою займалися такі великі
люди, як Е.А. Аркін, В.Г. Бєлінський, М.М. Ветлугіна, Є.М. Водовозова,
О.І. Герцен, А.С. Добролюбов, Р.І. Жуковська, Я.А. Каменський, Н.К. Крупська,
Н.А Кудрянова, С.А. Люгебіль, А.С. Макаренко, Ж.-Ж. Руссо, Р. Оуен, Г.
Песталоцці, Н.П. Сакуліна М.Х, Свентіцкая, Н.А. Симонович, В.А.
Сухомлинський, Сократ, Л.Толстой, О.Усова, К.Ушинський, Н.Чернишевський
та інші.
Проблема індивідуального підходу до дітей не може бути успішно
вирішена без знання педагогом психології і вікових особливостей. Цими
питаннями займалися Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін,
А.В. Запорожець, А.Г. Ковальов, Н.Д. Леонтьєв, О.М. Леонтьєв, В.С. Мухіна,
В.М. Мясищев, А.В. Петровський та інші.
Однак залишаються ще питання, не до кінця висвітлені у літературі,
зокрема, вплив індивідуального підходу на підвищення рівня розвитку
мовлення дітей. Відомо, що у формуванні творчої, різнобічно розвиненої,
культурної, товариської особистості та вихованні характеру провідну роль
відіграє діяльність. Адже спілкування, розвиток правильної красивої мови,
засвоєння лексичних одиниць рідної мови є видом розумової діяльності.
Проблема індивідуального підходу не може розглядатися поза нею, тому що
тільки в діяльності, особливо розумовій, проявляється індивідуальність
людини, її ставлення до оточуючих людей, виявляються її інтереси, активність
і здібності. Все це можна дізнатися при спілкуванні з людиною. І від того, як
розвинута її мова, наскільки грамотно, красиво і виразно вона може говорити,
висловлювати свої думки, потреби, емоції залежить її майбутнє, подальша
доля.
Мета статті: розкрити ефективні методи та засоби індивідуальної роботи
з дітьми дошкільного віку в процесі розвитку мовлення.
Мовлення - процес спілкування, опосередкований мовою.
62

У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються комунікативні форми і
функції мовної діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, суттєво
змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної
діяльності загалом [1].
В розвитку мовлення дитини спостерігаються певні закономірності, які
виявляються насамперед у поступовості процесу. Умовно в процесі
оволодіння дитиною мовленням можна відзначити кілька етапів. На першому,
підготовчому етапі, відбувається дозрівання відділів мовленнєвого апарату, які
приймають участь у мовленнєвому акті: центрального відділу – кора головного
мозку, і периферичного – органів слуху та органів, що беруть участь у вимові
звуків (дихання, голосу, артикуляції). Наступний етап – розвиток розуміння
мовлення, і на основі цього поява перших усвідомлених слів. З набуттям
достатньої кількості словникового запасу відбувається перехід до
використання фразового мовлення (спочатку воно ситуативного характеру,
недостатньо довершене). Останній етап – наявність достатнього лексичного
запасу, вміння користуватися монологічним мовленням, правильне
граматичне її оформлення, чітка та виразна вимова звуків і слів.
Індивідуальний підхід вимагає від педагога великого терпіння, вміння
розібратися в складних проявах поведінки. Завдяки індивідуальному підходу
можна знайти "ключ" до кожної дитини. Стрижнем до індивідуального підходу
дошкільників повинні стати увага й любов дорослих, дотримання діалогу в
спілкуванні з дитиною. Вихователь для встановлення контактів з нею повинен
ураховувати не тільки вік, а й індивідуальні особливості, її настрій, почуття.
Якщо в дитини складаються теплі, щирі взаємини із людьми, вона стає більш
врівноваженою, піддається виховному впливу.
Необхідність
застосування
індивідуального
підходу
навчання
дошкільників викликана тією обставиною, що будь-який вплив на дитину
зумовлений його індивідуальними особливостями, без врахування яких
унеможливлюється дієвий процес навчання та виховання.
Відомий
педагог К.Д. Ушинський розробив методику реалізації
індивідуального підходу до дітей, основи профілактичної роботи по вихованню
корисних звичок, але в той же час висловлював думку, що в складному
процесі індивідуального підходу до дитини не можна дати якихось певних рад і
рецептів. Тим самим він підкреслив творчий характер проблеми,
запропонувавши вихователю самому вибирати з наявного арсеналу
педагогічних засобів ті, що найбільш допоможуть йому підійти до певної особи
в конкретній ситуації.
Я.І. Ковальчук вважав, що індивідуальний підхід до дітей дошкільного
віку надає позитивний вплив на формування особистості кожної дитини, якщо
він здійснюється в певній системі: вивчення проявів дитини, встановлення
причини формування особливостей її характеру і поведінки, визначення
відповідних засобів і методів, чітких організаційних форм здійснення
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індивідуального підходу до кожної дитини в загальній педагогічній роботі з
усіма дітьми. При цьому необхідно пам'ятати, що індивідуальний підхід має
сенс тільки при всебічному, моральному і етичному розвитку особистості
дитини [2].
Визначаючи основні підходи щодо реалізації індивідуального підходу
формування особистості дошкільника, варто, на наш погляд, погодитися із
позицією С. Ладивір стосовно того, що індивідуальний підхід, як засіб
реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, покликаний
спрямувати педагогів на діяльність, за якою дитина не об'єкт виховних впливів,
а суб'єкт, партнер взаємодії. Завдання вихователя полягає в тому, щоб
побачити, зрозуміти, як діти сприймають знання і їх засвоюють, як вони
спілкуються, співпереживають, виявляють емоційну чутливість, поспівчувати
їм за потреби, допомогти, підтримати [3, с.3-6].
Артикуляційний бік мовлення формується саме в дошкільному дитинстві.
На заняттях і в повсякденному спілкуванні вихователь тренує у дітей чітку
вимову слів при правильному використанні інтонаційних засобів виразності,
вчить їх говорити достатньо голосно, не поспішаючи, розвиває фонематичний і
мовленнєвий слух.
В період дошкільного віку спостерігаються значні індивідуальні
відмінності в збагаченні словника, зумовлювані суспільним середовищем, в
якому росте дитина, різноманітністю мовних контактів з нею дорослих, її
особистим досвідом спілкування з ними. Під час розвитку мовлення у дітей
дошкільного віку індивідуальні відмінності просто необхідно враховувати.
У дітей перших років життя мова спричиняє важливий вплив на розвиток
відчуттів і сприймань, сприяє формуванню мислення. Завдяки мові
розвиваються уявлення про навколишній світ, удосконалюється пам'ять.
Отже, педагогам необхідно чітко усвідомлювати те, що саме від них у
значній мірі залежить розвиток малюків, становлення дитячої особистості, її
соціалізація.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність дослідження. Величезна роль у розвитку й фізичному
вихованні дитини належить грі - найважливішому виду діяльності. Вона є
ефективним засобом формування особистості дошкільника, його морально 64

вольових якостей, у грі реалізуються потреба на світ. Вона викликає суттєві
зміни у його психіці.
Л. С. Виготський, розглядаючи роль гри у психічному розвитку дитини,
зазначав, що у зв'язку з переходом до школи гра не тільки не зникає, але,
навпаки, вона просочує собою всю діяльність учня.
Мета статті :обґрунтувати значення гри для психічного розвитку дитини
Виклад основного матеріалу. Гра (за А.В. Петровським) - форма
діяльності в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення і засвоєння
суспільного досвіду, зафіксованого в соціально закріплених способах
здійснення предметних дій, в предметах науки і культури.
Гра - найбільш освоєна малюками діяльність. У ній вони черпають
зразки для вирішення нових життєвих завдань, що виникають у пізнанні, у
праці.
У дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності, але не тому, що
сучасна дитина, як правило, більшу частину часу проводить у розважальних
його іграх, - гра викликає якісні зміни у психіці дитини.
Психологічна природа, сутність, виховні та інші можливості гри як
складного, багатофункціонального феномену втілені в її ознаках, одні з яких
властиві будь-якій соціальній діяльності, інші — тільки грі. Дитяча гра
зумовлена віковими особливостями особистості.
В ігровій діяльності найбільш інтенсивно формуються психічні якості та
особистісні особливості дитини. У грі складаються інші види діяльності, які
потім набувають самостійного значення.
Гра впливає на всі сторони психічного розвитку, що неодноразово
підкреслювали як педагоги, так і психологи. Так, А. С. Макаренко писав: "Гра
має важливе значення в житті дитини, має те ж значення, як у дорослого має
діяльність, робота, служба. Який дитина в грі, такий багато в чому він буде і в
роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається
насамперед у грі. І вся історія окремої людини як діяча або працівника може
бути представлена в розвитку гри й у поступовому переході її в роботу ".
Ігрова діяльність впливає на формування довільності психічних процесів.
Так, у грі у дитини починає розвиватися довільна увага і довільна пам'ять. В
умовах гри діти зосереджуються краще і запам'ятовують більше. Свідома мета
виділяється для дитини раніше і легше всього в грі.
Ігрова ситуація дії у ній робить постійний вплив на розвиток розумової
діяльності дитини дошкільного віку. У грі дитина вчиться діяти з заступником
предмета - він дає заступнику нове ігрову назву і діє з ним у відповідності з
назвою. Поступово ігрові дії з предметами скорочуються, дитина навчається
мислити про предмети і діяти з ними в розумовому плані. У той же час досвід
ігрових і особливо реальних взаємин дитини в сюжетно - рольовій грі лягає в
основу особливої властивості мислення, дозволяє стати на точку зору інших
людей, передбачити їх майбутню поведінку і на основі цього будувати свою
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власну поведінку. Вплив гри на розвиток особистості дитини полягає в тому,
що через неї він знайомиться з поведінкою та взаємовідносинами дорослих
людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній купуються
основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з
однолітками.
Усередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність,
яка пізніше стає провідною діяльністю. Вчення вводить дорослий, воно не
виникає безпосередньо з гри. Але дошкільник починає вчитися граючи - він до
навчання ставиться як до своєрідної рольової гри з певними правилами.
Найхарактернішим видом ігрової діяльності дошкільника є сюжетнорольова гра, яка виникає на межі раннього і дошкільного віку і досягає свого
розквіту в середині дошкільного дитинства.
Сюжетно-рольова гра - відтворення дітьми дій дорослих і стосунків між
ними. Це - образна гра за певним задумом дітей, який розкривається через
відповідні події (сюжет) і розігрування дітьми.
Для гри потрібне створення уявної ситуації, без якої неможливі її сюжет і
зміст. Діти відтворюють сцени сімейного побуту, трудової діяльності і трудових
відносин дорослих, відображають епохальні події (космічні польоти, арктичні
експедиції тощо). Чим ширша сфера дійсності, з якою доводиться мати справу
дитині, тим різноманітніші сюжети ігор. Діти 5-6-ти років граються не тільки в
"гості", "сім'ю", "дитячий садок", а й у "будівництво моста", "запуск космічного
корабля" тощо. Із урізноманітненням сюжетів збільшується тривалість ігор: у 34-річних дітей вона становить 10-15 хв.; у 4-5-річних - до 40-50 хв.; у старших
дошкільників ігри можуть тривати кілька годин, навіть упродовж кількох днів.
Реальні стосунки часто суперечать ігровим. Чим старша дитина, тим швидше
вирішуються конфлікти між рольовими і реальними стосунками на користь
реальних.
Діти різних вікових груп під час гри вкладають у сюжет різний зміст. Так,
молодші дошкільники багаторазово повторюють однакові дії з одними і тими
самими предметами, відтворюючи реальні дії дорослих: граючи в "обід", вони
ріжуть хліб, варять кашу, миють посуд. Ігрові сюжети та роль діти молодшого
дошкільного віку ще не планують, вони виникають залежно від того, який
предмет потрапить їм під руку: слухавка - гратимуть у лікаря, термометр - буде
медсестрою. Через володіння предметом, з яким можна виконувати ігрову дію,
нерідко між дітьми виникають конфлікти. Тому часто "на машині їдуть два
шофери", "хворого оглядають два лікарі", "обід готують кілька мам".
Оволодіння новим предметом зумовлює зміну ролі.
Інакше діють у грі діти середнього дошкільного віку. Вони вже не
повторюють безперервно свої ігрові дії, а намагаються змінювати їх.
Виконують дії не заради дій, а для вияву свого ставлення до іншої людини
відповідно до взятої на себе ролі. їх дії більш згорнуті, ніж у молодших
дошкільників. Перші прояви дитячих ігор виникають ще в ранньому віці, маючи
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сенсомоторний характер ("доганялки", гра-вовтузіння тощо). На рубежі
раннього і дошкільного віку виникає режисерська гра (використання іграшок як
предметів-замінників, символічне виконання певної дії). Наступним здобутком
дошкільника стає його спроможність організовувати сюжетно-рольову гру
("доньки-матері", "школа", "магазин" тощо), яка досягає своєї найбільш
розвинутої форми в середньому дошкільному віці. В сюжетно-рольовій грі діти
відтворюють безпосередньо людські ролі і взаємини. Діти граються один з
одним, або з лялькою, як уявним партнером, який теж наділяється своєю
роллю. Однією з найскладніших для дітей цього віку є гра з правилами
("піжмурки", "п'ятнашки"). В цих іграх головним є чітке виконання правил гри;
зазвичай тут фігурують мотиви кооперації чи змагання.
Висновок. Гра є провідною діяльністю дошкільника не тому, що займає
найбільше вільного від сну часу в його житті, а тому, що зумовлює
найважливіші зміни у психічних процесах і психічних особливостях його
особистості. В ній виникають і диференціюються нові види діяльності, зокрема
учіння (цілеспрямований процес засвоєння знань, оволодіння уміннями й
навичками), яке готує перехід дитини до наступної стадії розвитку -- етапу
молодшого шкільного віку.
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність проблеми. Дошкільне дитинство є найбільш сприятливим
для розвитку особистості. Саме в дошкільному дитинстві формують основні
якості індивіда. Оскільки провідною діяльністю дошкільників є гра, то їх
найкраще виховувати і навчати у грі.
Декілька останніх років батьки активно позбавляють дітей гри,
намагаючись одразу дати їм великий обсяг знань. При цьому вони забувають,
що діти повинні гратися .
Основна частина. Гра - явище багатогранне, її можна розглядати як
особливу форму існування всіх без винятку сторін життєдіяльності колективу.
Так само багато відтінків з'являється з грою в педагогічному керівництві
виховним процесом. Величезна роль у розвитку та вихованні дитини належить
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грі - найважливішого виду дитячої діяльності. Дошкільне дитинство - короткий,
але важливий період становлення особистості. У ці роки дитина набуває
початкові знання про навколишнє життя, у неї починає формуватися певне
відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної
поведінки, складається характер.
Основний вид діяльності дітей дошкільного віку – гра. У грі формуються
всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її психіці, що
готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку. Цим пояснюються
величезні виховні можливості гри, яку психологи вважають провідною
діяльністю дошкільник. Гра - творча діяльність. Особливе місце займають ігри,
які створюються самими дітьми, їх називають творчими або сюжетнорольовими. У цих іграх дошкільнята відтворюють у ролях все те, що вони
бачать навколо себе у житті діяльності дорослих. Творча гра найбільш повно
форму є особистість дитини, тому є важливим засобом виховання[3,c1].
Гра має багату та різноманітну історію розвитку. Діти з давніх часів
гралися. Спочатку ігри були примітивного характеру. В грі відображалася
трудова діяльність дорослих, завдяки чому діти отримували перші трудові
навички. Мабуть тому, що ігри формувалися на основі праці, змістом перших
ігор були війна, полювання, землеробські процеси. Психолог Д. Ельконін у
монографії "Психологія гри" погоджується з тим, що праця в історії людства
випереджала гру. Появу дитячих ігор Ельконін пояснював тим, що на початку
розвитку суспільства діти рано брали участь у діяльності дорослих. У них ще
не було потреби в грі.
З розвитком суспільства знаряддя праці вдосконалились і це
унеможливило дітей брати участь у діяльності дорослих. Почали
створюватись зменшені копії предметів, зменшена гвинтівка є копією
справжньої, але не стріляє. Таким чином, виникли іграшки і рольові ігри,
завдяки яким, дитина відчуває себе дорослим. Діти копіюють поведінку
дорослих в своїх іграх. К. Ушинський сказав: "В однієї дівчинки лялька пере,
шиє, миє, прасує; в іншої- валяється на дивані, приймає гостей, поспішає до
театру або на раут; у третьої - б´є людей, заводить скарбничку, рахує гроші.
Нам доводилося бачити хлопчиків, у яких “чоловічки” отримували чини і брали
хабарі" [1, c.303].
В грі відбувається формування сприймання, мислення, пам’яті, мови- тих
фундаментальних психічних процесів, без достатнього розвитку яких не можна
говорити про виховання гармонійної особистості. Дитина набуває досвід у
власній діяльності, багато дізнається від вихователів і батьків. Різноманітні
знання, враження збагачують його духовний світ, і все це знаходить
вираження у грі [4] .
Найсуттєвішим компонентом гри є іграшка. Саме вона становить
матеріальну основу гри. Завдяки грі у педагога з'являється хороший
"інструмент" в керівництві виховним процесом. Неабияка роль у вихованні та
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розвитку належить грі- найважливішому виду діяльності дошкільника. Вона
виступає дієвим засобом формування дитячої особистості, в грі діти
реалізують потребу впливу на світ [1, c.313].
В процесі гри розвивають фізичні та духовні якості дитини, її уява,
пам’ять, увага, дисциплінованість, різного роду фізичні якості ( спритність,
витривалість тощо). Це зумовлює великі виховні можливості гри, яка
вважається провідною діяльністю дошкільника. Також в процесі гри створюють
умови для морального виховання. Гра відповідає інтересам і потребам дітей,
дає змогу для прояву самостійності, вияву ініціативи, творчості, імпровізації,
вияву себе. Під час гри дитина активно пізнає світ, людські стосунки, норми і
правила поведінки, дізнається про свої можливості та розуміє свої зв’язки з
іншими людьми. . Цілеспрямований характер гри дає їй можливість добирати
потрібні засоби, іграшки, товаришів по грі, здійснювати ігровий задум, вступати
в стосунки з однолітками, а її творчий характер допомагає реалізувати свої
уявлення про оточення, ставлення до нього тощо.
Завдяки цьому гра у дитячому садку використовується не тільки як засіб
формування певних знань, ай для розвитку моральних якостей і почуттів,
розвитку ініціативи, самостійності, відповідальності. Дитина в іграх показує
своє духовне життя. Під час гри дошкільник без прямих педагогічних впливів
вихователя засвоює норми поведінки. Моральні цінності. Діти самі вибирають
тему гри, створюють її сюжет на основі власного досвіду, своїх знань і умінь.
Ігри являються найактивнішою сферою спілкування дітей, в ході якого вони
обмінюються думками, переймають досвід і уміння дорослих, оцінюють себе
та інших, висловлюють власні думки, впливають один на одного. В грі дитина
навчається рахуватися з іншими, адже без цього не можлива гра,
розвиваються її моральні почуття та якості. Ігрові переживання є справжніми,
вони залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку
моральних почуттів.
У грі існує два види взаємин – ігрові та реальні. Ігрові взаємини
відображають ставлення за сюжетом і роллю. Так, якщо дитина взяла на себе
роль Карабаса-Барабаса, то він буде у відповідності з сюжетом перебільшено
злісно ставитися до дітей, що взяли на себе роль інших персонажів казки
О.Толстого "Пригоди Буратіно, або Золотий ключик". Реальні взаємини - це
взаємини дітей як партнерів, товаришів, які виконують спільну справу. Вони
можуть домовлятися про сюжет, розподілити ролі, обговорюють питання і
непорозуміння, що виникли в ході гри. В ігровій діяльності виникають певні
форми спілкування дітей. Гра вимагає від дитини таких якостей, як
ініціативність, товариськість, здатність координувати свої дії з діями групи
однолітків, щоб встановлювати і підтримувати спілкування. Елементи
спілкування з'являються дуже рано, коли діти ще не вміють будувати
розгорнуту сюжетну гру, а грають індивідуально - кожен сам по собі. Зазвичай
у цей період розвитку гри дитина зосереджена на своїх власних діях і мало
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звертає уваги на дії іншої дитини. Проте час від часу, перенаситившись
власною грою, малюк починає поглядати на те, як грає інша дитина. Інтерес до
гри однолітка як раз і призводить до спроб встановлення певних відносин.
Перші форми взаємовідносин проявляються у прагненні дитини наблизитися
до іншої дитини, грати з ним поруч, у бажанні поступитися частиною місця,
зайнятого для своєї гри, в несміливій усмішці, подарованій іншому в момент,
коли діти зустрінуться поглядом. Такі легкі контакти ще не змінюють самої суті
гри - кожна дитина грає сама по собі, по можливості дотримуючись
"дисципліну відстані". У період, коли гра полягає лише у виконанні самих
елементарних дій з іграшками. Взаємодія дитини з однолітком носить
короткочасний характер. Зміст гри ще не дає підстав для сталого спілкування.
На цьому етапі діти можуть мінятися іграшками, допомагати один одному.
З розвитком ігрових умінь і ускладненням ігрових задумів діти починають
вступати в більш тривале спілкування. Сама гра вимагає цього і сприяє цьому.
Глибше проникаючи в життя дорослих людей, дитина виявляє, що це життя
постійно протікає в спілкуванні, у взаємодії з іншими людьми. Прагнення
відтворити в грі взаємини дорослих призводить до того, що дитина починає
потребувати партнерах, які б грали разом з ним. Звідси виникає необхідність
домовитися з іншими дітьми, разом організувати гру, що включає кілька ролей.
У спільній грі діти навчаються мови спілкування, взаєморозумінню і
взаємодопомозі, вчаться узгоджувати свої дії з діями іншого. Об'єднання дітей
у спільній грі сприяє подальшому збагаченню і ускладненню змісту ігор. Досвід
кожної дитини обмежений. Він знайомий з порівняно вузьким колом дій,
виконуваних дорослими. У грі виникає обмін досвідом. Діти переймають один у
одного наявні знання, звертаються за допомогою до дорослих. В результаті
ігри стають різноманітнішими. Ускладнення змісту ігор веде, у свою чергу, не
тільки до збільшення кількості учасників гри, а й до ускладнення реальних
взаємин, до необхідності більш чіткого узгодження дій. Ігрові взаємини можуть
бути ускладнені реальними, якщо ініціатор гри бере на себе роль підлеглого,
але реально продовжує керувати грою. З розвитком вміння створювати
розгорнутий сюжетний задум, планувати спільну діяльність дитина підходить
до необхідності знайти місце серед граючих, налагодити з ними зав'язки,
зрозуміти бажання граючих і урівняти з ними свої власні бажання і можливості.
Якщо діти не зуміють домовитися між собою, гра розпадеться. Інтерес до гри,
бажання брати участь в ній призводять до того, що діти йдуть на взаємні
поступки [2, c.1].
Цікаві ігри створюють бадьорий, радісний настрій, роблять життя дітей
повним, задовольняють їх потребу в активній діяльність. Навіть в хороших
умовах, при повноцінному харчуванні дитина буде погано розвиватися, стане
млявою, якщо вона позбавлена захоплюючої гри. У грі всі сторони дитячої
особистості формуються в єдності і взаємодії. Організувати дружній колектив,
виховати у дітей товариські почуття, організаторські вміння можна тільки в
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тому випадку, якщо вдається захопити їх іграми, що відображають працю
дорослих, їх благородні вчинки, взаємини. У свою чергу тільки при гарній
організації дитячого колективу можна успішно розвивати творчі здібності
кожної дитини, її активність. Більшість ігор відображає працю дорослих, діти
наслідують домашні справи мами та бабусі, роботу вихователя, лікаря,
вчителя шофера, льотчика, космонавта [3, c1].
Висновки. Виховання дітей - складний процес, особлива функція в якому
належить дорослим, які несуть відповідальність за фізичну безпеку і розвиток
особистості. Дитинство є важливим етапом у розвитку особистості, воно має
свої особливості, які характерні лише для цього періоду життя людини. Не
дарма всі так прагнуть повернутися в дитинство. В цей період починають
формуватися моральні якості особистості. Успіх морального виховання
залежить від єдності моральної свідомості і поведінки. Велику роль в цьому
процесі відіграє дорослий, слугуючи зразком для наслідування. Провідною
діяльністю у дошкільному віці є гра . Саме у грі дитина реалізує свою потребу
у спілкуванні з однолітками. Тому велику ефективність у моральному
вихованні буде мати використання ігор. Адже діти самі розподіляють ролі в
іграх, вони взаємодіють один з одним, обирають іграшки. Саме у грі дитина
ділиться іграшками у 96% випадків, діти вчаться бути турботливими,
співчувати іншому, коли той впав чи поранився. Хоча діти і проявляють велику
активність у іграх, дорослі також повинні сприяти розвитку гри. В обов’язок
вихователів і батьків входить допомагати у проведенні ігор, створювати
належні умови для гри.
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СІМ'Я — ОСНОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА
Актуальність проблеми морального виховання дітей старшого
дошкільного віку говорить про те, що питання духовності і моральності є
провідним структурним компонентом загальної системи процесу виховання.
Дитина набуває моральних цінностей тільки при умові, коли вона стає
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активним учасником процесу формування своєї особистості. В той же час її
формування та розвиток потребує цілеспрямованого та систематичного
впливу. Саме родина, яка виступає головним осередком виховання, покликана
насамперед формувати моральні цінності.
Мета статті полягає в аналізі ролі родини у процесі формування
моральних цінностей дошкільника.
Активність особистості дошкільника — це іншими словами його здатність
до свідомої діяльності, цілеспрямоване перетворення ним оточуючого
середовища та самого себе, що базується на засвоєнні багатства
матеріальної та духовної культури. С. Гончаренко вважав: "Активність
особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна
характеристика активності особистості – активна життєва позиція людини, яка
виявляється в її принциповості, послідовному відстоюванні своїх поглядів,
ініціативності, діловитості, психологічній настроєності на діяльність" [2, с. 21].
Безсумнівно, найскладнішим являється процес формування моральних
цінностей та морально-духовної активності особистості дитини, так як це
прямо пов'язано із дієвістю потреб, мотивів, із впливом на емоційно-вольову
сфери дошкільника. Питання становлення моральних цінностей і процесу
формування особистості дитини набуває актуальності та потребує
комплексного й багаторівневого підходу. Подібної точки зору притримувались і
зараз притримуються більшість відомих українських вчених, наприклад,
А.М.Богуш, А.В.Вихрущ, Н.В.Лисенко, Ю.Д.Руденко, М.Г.Стельмахович,
О.В.Сухомлинська та інші.
Під час виховання дитини слід використовувати принципи формування
цінностей християнської моралі у дошкільника старшого віку, застосовуючи
при цьому усі засади цілей, змісту, форм та методів формування моральнодуховної спрямованості особистості дитини.
У контексті досліджуваної проблеми під сформованими моральними
цінностями слід розуміти здатність дитини до свідомої емоційно-чуттєвої
діяльності, прагнення творити добро не за примусом та зовнішніми
факторами, а лише по причині внутрішньої свідомості. Моральна активність
паралельно існує із потребою пізнавати світ, себе самого, розпізнавати зміст і
сенс людського буття. Наприклад, відомий філософ, психолог та педагог
В.В.Зеньковський стверджував, що базовим процесом у житті дитини є
моральна сторона розвитку індивіда, яка несе в собі запоруку цілісності. На
його думку, процес формування моральних цінностей має в собі той самий
ключ, який веде до розуміння всього оточуючого і в результаті самого себе.
Зміст виховання він вбачав у "духовному устрої" [4, с. 27], осмислював
фізичний, соціальний, моральний, естетичний розвиток дошкільника на фоні
релігійного розвитку.
Шлях добра, моральної та духовної сформованості дитини-дошкільника
починається саме з сім'ї. На думку авторів колективної монографії "Здоров'я
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дитини – від родини", батьки "формують позитивне мислення, вчать розуміти
цінність життя та самоцінність, підтримувати і розвивати в собі високу
самооцінку, впевненість у власній неповторності і цінності в очах Творця і
Всесвіту" [1, с. 27]. Процес виховання дошкільника в родині є доволі складним
соціально-педагогічним завданням: "Це вплив усієї атмосфери і мікроклімату
сім'ї на формування особистості дитини. Можливість виховного впливу на
дитину закладена в самій природі ставлення батьків до дітей, сутність якого
полягає в розумній опіці, наданні свободи, усвідомленні відповідальності,
спілкуванні старших з молодшими" [1, с. 28].
Батьки – найперші й найголовніші вихователі для дитини. Цей фактор не
можна залишити поза увагою, так як активна діяльність дитини (моральнодуховна, соціальна) зароджується саме в родині. Цей факт говорить про
обов’язковість формування усвідомленого батьківства, яке, за словами
Г.В.Бєлєнької, є запорукою успішного створення сприятливої соціальнопсихологічної атмосфери у стосунках між батьками та дошкільниками:
"Свідоме батьківство передбачає глибоке розуміння своїх можливостей та
обов'язків у формуванні цілісної особистості дитини як власної
відповідальності перед людством" [1, с. 203]. Головне, щоб духовне життя
родини
було
наповнене
сердечністю,
чуйністю,
співчутливістю,
взаєморозумінням та любов'ю. Дитина – це дзеркало духовного й морального
життя її батьків. Василь Сухомлинський був переконаний, що любов маленької
дитини до матері, батька, бабусі, дідуся, якщо вона не натхненна творенням
добра, перетворюється на егоїстичне почуття. Чуттєва природа дитячого
організму – це початковий зв'язок, що поєднує її з навколишнім світом. А для
цього необхідним є "труд душі", тому першим завданням родини у формуванні
дитячої моральності є створення ситуацій, коли "дитина вчилася відчувати
серцем іншу людину". Під час аналізу творчості видатного українського
філософа та педагога П.Д.Юркевича, точніше – його працю "Серце, його
значення в духовному житті людини, за вченням Слова Божого" (1860 р.),
О.В.Сухомлинська підкреслює провідну ідею твору, яка полягає в тому, що
серце є центром душевного й духовного життя людини: "1) Серце може
виражати, віднаходити й розуміти цілковито своєрідно такі душевні стани, котрі
за своєю ніжністю, здебільшого духовністю й життєвістю не піддаються
абстрактному пізнанню розумом; 2) розуміння і чітке знання розуму, оскільки
воно стає нашим душевним станом, а не залишається абстрактним
уявленням, відкривається або дає себе відчути й помічати не в голові, а в
серці; в цю глибину воно має проникнути, щоб стати діяльною силою й рушієм
нашого духовного життя" [4, с. 11].
Розкриваючи зміст цієї ідеї, молодим батькам дошкільників старшого віку
було запропоновано проаналізувати твір К.Д.Ушинського "Дідусь". Після
ознайомлення були поставлені деякі питання по змісту твору. Відповіді батьків
свідчили про те, що вони ще недостатньо розуміють, наскільки важливо
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виховувати у дитині ще з ранніх років почуття сердечності та чуйності, тобто
звертатися до їхнього "серця".
Особлива роль у процесі формування моральних цінностей у
дошкільників завжди відводиться матері. Саме вона є джерелом моральнодуховних відносин у родині: "Мама для дитини – це Всесвіт. Як дитина
сприймає матір, так вона сприймає й світ. З цією інформацією дитина буде
рости, розвиватися і примножувати позитивні якості" [1, с. 189]. Атмосфера
доброзичливості у родині створює моральний комфорт та стимулює духовне
зростання. Розвиток моральності та вірне сприйняття моральних цінностей
дитиною формуються у процесі спілкуванні: "У процесі спілкування, а також у
різних видах спільної діяльності батьки разом з дитиною пізнають і
відкривають духовні цінності любові і добра до ближнього, творчості,
авторитету, поваги" [1, с. 191].
Під час виховання дітей дошкільного віку особливого значення набуває
приклад поведінки батьків. Дитина уважно спостерігає і в результаті наслідує
дії дорослих.
У сфері моральних цінностей дошкільників виділяється окрема складова
- релігійно-християнські цінності, але релігійне виховання ні в якому разі не
замінює виховання духовності: "Розглядаючи питання формування духовності
дитини, батькам варто самим визначитися у власному духовному світі. Без
любові й доброти неможливо говорити про виховання у дітей співчуття,
чуйності, поваги до батьків, до оточення" [1, с. 191]. Християнські моральні
цінності – це гуманістичні постулати, значення і зміст яких розкриваються у
виховному впливі родини на духовний світ дошкільника через почуттєвоемоційну сферу.
Основну роль у виховному впливі сім'ї на дитину-дошкільника відводив
В.В.Зеньковський: "Сім’я подібна квіточці, надзвичайно ароматній, яка край
необхідна для дитини" [3, с. 64]. Для дитини важливим є накопичення вдалого
досвіду, який вона набуває у родині. Як підкреслював далі В.В.Зеньковський:
"саме в сім'ї дитина вперше отримує можливість виявляти себе й знаходити
найкращі форми свого духовного й морального розвитку" [3, с. 69]. Дослідник
відзначив, що релігійне виховання полягає не в тому, щоб дитина засвоїла
релігійне життя інтелектуально: "Треба, щоб дитина знала головне, саме
необхідне, і щоб воно знаходило місце не тільки в її свідомості, а, головним
чином, у серці. Тільки таким чином відкривається християнський шлях" [3, с.
70].
Питання ролі родини у процесі формування моральних цінностей
дитини-дошкільника вимагає комплексно ґрунтовних досліджень виховного
потенціалу сім'ї: її культури, духовно-релігійних і національних, родинних
надбань пошани до соборності та авторитету різних поколінь.
У ході аналізу педагогічних робіт відомих науковців можна зробити
висновок, що педагоги, вихователі, оточуючі люди мають безпосередній вплив
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на моральне виховання дитини. Не дивлячись на це, родина – це основний
чинник формування моральних цінностей дитини, оскільки саме тут вона
набуває свій перший і основний досвід морально-духовного розвитку. Ось
чому
батькам
потрібно
приділяти
достатню
увагу
питанню
самовдосконалення, поліпшення власного духовного та морального розвитку,
щоб в результаті передати найкращий досвід своїй дитині.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТРУДОВОГО
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Створення
умов
для
формування
особистості,
здатної
до
самоствердження, творчого сприйняття світу та майбутньої соціально
значущої діяльності - головна вимога сьогодення. Трудове виховання є
важливою умовою становлення особистості, яке забезпечує повноцінний її
розвиток, оскільки спрямоване на формування працелюбності, вдосконалення
та орієнтує у правилах доцільної і безпечної поведінки.
Державна політика щодо розвитку особистості та створення умов для її
повноцінного зростання відображена в Національній доктрині розвитку освіти,
зокрема вказано, що мета системи освіти полягає у “вихованні покоління
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й
примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства”
[3, 5]. В дошкільній освіті основні вимоги до трудового виховання викладено в
діючих на сьогодні програмах виховання дітей дошкільного віку. Найбільш
поширеними серед них є “Малятко” і “Дитина”. Зокрема у програмі “Малятко”
завдання у сфері трудового виховання конкретизовано у розділі “Праця” і
“Дитина і навколишній світ”. В цілому програма спрямовує на “виховання
елементів культури трудової діяльності, початків позитивного ставлення до
праці, співробітництва” [4, с. 6].
Мета статті. Метою статті є характеристика особливостей процесу
трудового виховання дітей дошкільного віку.
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Людина перетворює світ за допомогою праці — фізичної,
інтелектуальної діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних і
духовних потреб людини. Праця виконує практичну (створення матеріальних,
духовних цінностей, соціально-побутових умов життя і діяльності людини),
розвивальну (розвиток особистості в процесі активного включення людини у
трудовий процес) і виховну (формування суспільне і особистісно цінних
якостей людини, її морально-естетичного ставлення до життя і діяльності)
функції. Виховна функція праці реалізується в процесі трудового виховання
дітей дошкільного віку.
У дошкільному навчальному закладі трудове виховання реалізується за
такими напрямками: ознайомлення дітей з працею дорослих, формування
інтересу й поваги до неї; організація безпосередньої трудової діяльності дітей.
З.Н.Борисова зазначає, що “… напрямки взаємопов’язані: спостереження за
працею дорослих викликає у дітей бажання наслідувати дорослих, допомагати
їм, включатися в їх працю; з другого боку – самостійна трудова діяльність
сприяє вихованню у дітей позитивного ставлення і поваги до праці дорослих,
прищеплює перші трудові навички і вміння” [4, с. 12].
Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей
трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової
діяльності.
Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що
праця є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку
передбачає привчання їх до самообслуговування, елементарних трудових дій,
ручної і господарської праці. Навіть найпростіший результат трудових зусиль
дитини (вимитий посуд, прибрана кімната тощо) сприяє самоусвідомленню
дитини, вселяє їй впевненість у собі, прагнення випробувати себе у нових
видах діяльності.
Основна частина. Дошкільна педагогіка виділяє такі основні завдання
трудового виховання дітей: ознайомлення з працею дорослих і виховання
повагу до нього; навчання простим трудовим умінням і навичкам; виховання
інтересу до праці, працьовитості і самостійності; виховання суспільно спрямованих мотивів праці, умінь працювати в колективі і для колективу.
У дитячому садку, в сім'ї, доступному йому громадському оточенні усюди дитина стикається з труднощами дорослих, користується його
результатами. Спочатку увагу дітей привертають лише зовнішні моменти: сам
процес трудових дій, рух механізмів, машин. Послідовне ознайомлення дітей з
працею дорослих у найближчому оточенні, а потім і за межами дитячого садка
дозволяє формувати у них уявлення про суті та значенні трудових дій,
роз'яснювати на конкретних прикладах відношення дорослих до праці, його
суспільну значимість.
Неможливо зіставити результати, отримані від діяльності дорослого і
дитини. Але найважливіше тут буде полягати в процесі ознайомлення з
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основними етапами трудової діяльності та отриманням почуття емоційного
задоволення від того, що він зробив це самостійно. Існує кілька завдань, які
вирішує трудове виховання:

навчання основним трудовим навичкам;

можливість досягати поставленої мети самостійно, без участі
дорослих;

вміння трудитися в колективі і бути його частиною;

повагу до результатів праці інших людей.
Перші навички дитина починає отримувати в дитячому садку. Існує
кілька видів праці, який під силу дитині: самообслуговування (здатність. зняти і
надіти одяг, почистити зуби, умитися, самостійно виконувати просту роботу по
догляду за власним тілом та отримання гігієнічних навичок); господарськопобутова праця (допомога доросли у прибиранні кімнати, кухні, вміння
прибрати заправити ліжко и сервірувати стіл, приготувати їжу);
праця в природі (користування різними предметами праці: лопатою,
граблями, молотком, формування практичних навичок роботи з різнім
інвентарем); ручна праця (уміння користуватись дрібними побутовими
предметами).
За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших
спільних для них чинників є цінність праці як засобу існування людини в світі
та засобу виховання підростаючих поколінь. Споконвічне перші заповіді та
настанови дітям стосувалися саме підготовки до майбутньої трудової
діяльності. Вже на етапі патріархальної родової общини з'являється потреба у
вихованні як спеціальній діяльності, спрямованій на підготовку до здобування
засобів для виживання.
Трудове виховання притаманне всім історичним формаціям, воно є
найдавнішою формою виховання. Вже античні мислителі наголошували на
необхідності виховання людини самостійної, здатної до життєвого
самовизначення. Водночас класовий характер освіти і виховання не
передбачав використання фізичної праці у школах. Діти рабів у школах не
виховувалися; виховання відбувалося у праці нарівні з дорослими.
До проблеми виховання дітей у процесі праці зверталися автори перших
утопічних систем оновлення суспільства шляхом виховання. Зокрема, Т. Мор
рекомендував маленьких дітей знайомити з працею людей і спонукати їх до
посильної участі в трудових процесах.
Висновки. На закінчення хочеться сказати, основне трудове виховання
дошкільнята отримують в дитячих колективах і в сім’ї. Тому колективу
дошкільного закладу необхідно забезпечити дітей роботою, яку вони можуть
виконати самостійно, а в сім’ї у нього повинні бути свої обов’язки. Тому як
говорив великий педагог: "Головною підставою батьківського авторитету
тільки й може бути життя і робота батьків, їх цивільна особа, їх поведінка".
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Актуальність проблеми: Різкий розвиток системи освіти в Україні,
відповідно до політичної, соціально-економічної, культурної ситуації, швидкий
розвиток технологій, зміни світогляду вимагає високо спроможного, більш
кваліфікованого педагога. У зв’язку з цим, зростають також і вимоги до
педагога та його професійної підготовки. Тому дуже велику роль у житті
педагога відіграє професійна компетентність. У сучасній науково-педагогічній
літературі відсутні як єдине визначення дефініції "професійна компетентність",
так і єдине розуміння тлумачення її змісту.
Мета статі - полягає у розгляді поняття "професійна компетентність" та
визначення основних напрямків практичної підготовки студентів.
Основна частина: Сучасне суспільство висуває вимоги, адекватні цілям
свого соціального розвитку, до спеціалістів в галузі освіти, так як від
педагогічних кадрів залежать перспективи прогресу у всіх сферах духовного і
матеріального життя кожної держави. В Україні у зв'язку з політичними,
економічними та іншими перетвореннями здійснюється трансформація
освітньої парадигми з технократичної на гуманістичну. Природно, це тягне за
собою і зміну пріоритетів у професійній педагогічній освіті. Тепер при
підготовці кадрів для закладів освіти основні зусилля спрямовані не тільки на
засвоєння майбутніми педагогами визначеного обсягу знань і вмінь,
необхідних для виховання і навчання підростаючого покоління, але й на
формування вільної та відповідальної особистості потенційного вихователя
дошкільного навчального закладу, яка володіє загальною культурою,
світоглядним кругозором, моральною свідомістю і поєднує громадянську
відповідальність з професійною компетентністю [2].
В даний час професійна освіта все більше орієнтується на
спеціалізовану
підготовку
кадрів,
що
володіють
високим
рівнем
компетентності. Оскільки компетентність це "поняття, що позначає якість, від
якого залежать життєві та трудові успіхи фахівця", важливо визначити її
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лінгвістичне тлумачення. У різних словниках "компетентність" (від лат.
competens
належний,
здібний)
трактується
як
"авторитетність,
"повноправність", "обізнаність, правомірність", як загальний оцінний термін, що
позначає здатність до діяльності зі знанням справи [3]. У літературних
джерелах термін "компетентність" зазвичай використовується при висвітленні
питань виховання та навчання підростаючого покоління, підготовці кадрів для
дошкільних навчальних закладів, тобто воно використовується для осіб
переважно однієї професії – педагог [1]. Опираючись на дані аналізу як
наукових, так і методичних досліджень, можна стверджувати: незважаючи на
те, що в останнє десятиліття вивченням професійної компетентності активно
займалися вітчизняні вчені, в сучасній літературі немає єдності в питанні
визначення сутності даного поняття.
Одним з головних критеріїв формування професійної компетентності
вихователя дошкільного навчального закладу в процесі педагогічної практики
є результативність роботи, яка проявляється в оволодінні знаннями і
навичками, зацікавленості до навчання , творчості , самореалізації.
Професіоналізм вихователя найяскравіше проявляється в результатах
його вихованців. На сьогоднішній день традиційний підхід до формування
професійної компетентності виявився недостатнім. Виходячи з проблеми, що
досліджується, розглянемо поняття "професіоналізм", "професіонал" і тісного
зв’язку з поняттям "професійна компетентність", маючи на увазі
взаємозалежність і взаємообумовленість цих понять.
У педагогіці категорія професіоналізму почала застосовуватися в 70—
80-х роках XIX століття (К. Ушинський, П. Каптерев та інші). У сучасній науці
цим терміном позначають: по-перше, високий рівень готовності до педагогічної
діяльності; по-друге, здатність педагога на високому рівні здійснювати
педагогічну діяльність, виявляючи свій особистісний інтелектуальний і творчий
потенціал (І. Багаєва, І. Зязюн, Ю. Кулютін, М. Кухарев, А. Маркова,
В.Сластьонін та інші ) . Професійна компетентність виступає при цьому як
окремий узагальнений показник професіоналізму, як уміння особистості вільно
орієнтуватися в складних умовах професії, оперувати суб'єктивними й
об'єктивними її складовими, вводити нові способи здійснення діяльності,
технології.
Сучасна освіта результат фахової підготовки розглядає у категоріях
"компетенція" та "компетентність". Під "компетенцією" розуміють насамперед
задану вимогу до освітньої підготовки (стандарт), опис повноважень,
окреслення сфери діяльності, потенційну можливість. У психолого-педагогічній
літературі “компетентність” визначається як підготовленість і реалізована
здатність суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків повсякденної
діяльності. У її структурі традиційно виокремлюють знання, вміння, цінності,
ставлення та досвід поведінки. Професійна компетентність – вид
компетентності, що характеризує особистість в контексті виконання нею
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професійних обов’язків. Дослідження багатьох науковців підтверджують думку
про те, що поняття професійної педагогічної компетентності є складнішим, ніж
загальне поняття професійна компетентність ”. Одною з провідних умов
формування професійної компетентності є наявність професійно значущої
мотивації, професійного інтересу, позитивного ставлення до професії.
Компетентність передбачає наявність у студента внутрішньої мотивації, яку
студент добро усвідомлює яку професію він обрав та вважає її значущою для
суспільства , і відповідає його особистісним нахилам, здібностям та потреба,
то це, безумовно, впливає на успішність його навчання і становлення як
фахівця. Ми розглядаємо формування професійної компетентності
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу з урахуванням
принципу єдності свідомості й діяльності: професійна свідомість розглядається
як теоретична готовність майбутнього вихователя до професійної діяльності,
яка обумовлює професійну діяльність як практичну готовність вихователя до
виконання професійних обов’язків.
Системне формування професійної свідомості в єдності з досвідом
професійної діяльності дозволяю фахівцю самостійно й ефективно досягати
цілей своєї професійної діяльності. Саме ці завдання і вирішує педагогічна
практика у вищих навчальних закладах. Педагогічна практика є важливою
частиною навчально-виховного процесу в ході якого проходить безпосереднє
поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях
з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку,
закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички
необхідні для майбутньої самостійної роботи. Підготовка якісних педагогічних
кадрів – це завдання вищих навчальних закладів. Практичне навчання
студентів відділу дошкільної освіти передбачає їх залучення до систематичної
педагогічної діяльності та здійснюється за допомогою різних видів практики:
навчальної, технологічної, виробничої.
Основною метою педагогічної практики в вищому навчальному закладі є
формування в студентів учіння застосовувати в педагогічній діяльності
науково – теоретичні знання, розвиток інтересу до педагогічної і наукової
діяльності .
Педагогічна практика доповнює і збагачує теоретичну підготовку
студентів, створює умови для вироблення в них вмінь та навичок, необхідних
для навчання та виховання дітей. Студенти удосконалюють особистий досвід
та набувають відповідних професійних вмінь та навичок у роботі з дітьми
дошкільного віку. На педагогічній практиці студент має змогу визначити,
наскільки правильно він вибрав для себе сферу діяльності, з`ясувати ступінь
співвідношення особистісних якостей з професією вихователя.
Адже перш за все педагогічна практика спрямована на вироблення
комплексу вмінь та навичок, необхідних для здійснення – виховної роботи
вихователя в дошкільному навчальному закладі. Саме тому організація
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педагогічної практики повинна бути спрямована на виконання державних
вимог підготовки випускників відповідно до спеціальності та кваліфікації що
отримується:
безперервність,
послідовність
оволодіння
студентами
професійною діяльністю відповідно до програми практики, логічний
взаємозв’язок і поєднання теоретичного і практичного навчання, а також
наступність усіх етапів навчання.
Висновок. Отже, з кожним роком компетентність фахівців цієї галузі
мусить зростати. Це пов'язано з тим, що на даний момент часу йде різкий ріст
індустрії, розвиваються нові технології, кожне нове покоління цікавиться все
новішим та більш розвиненішим. Дитяче мислення значно відрізняється від
мислення дітей минулого покоління, як і їхні інтереси і зацікавлення. Ми, як
педагоги, майбутні вихователі, мусимо бути більш розвиненими, тому що ми
закладаємо в голови нового покоління всю базу знань, і ми мусимо закласти її
в цікавий для дітей спосіб. Тому ми завжди повинні підвищувати свою
компетентність у певній галузі, і психолого-педагогічна практика нам в цьому
допомагає .
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ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХЛИВОЇ ГРИ
Фізичний розвиток дошкільників нині стає пріоритетним напрямом у
дошкільній педагогіці, бо має першочергове значення для повноцінного
становлення особистості дитини. Саме своєчасна й організована відповідно до
природних закономірностей рухова активність дитини закладає основи для
подальшого ефективного її розвитку за різними напрямами навчальної
81

діяльності.
На жаль, нині більшість дітей дошкільного віку мають різні варіанти
дизонтогенезу (відхилення у психофізичному розвитку) ‒ це підносить
проблему фізичного розвитку та оздоровлення дітей на рівень державної
політики в галузі освіти. Лише здорова дитина може максимально зреалізувати
весь свій особистісний потенціал у навчанні, трудовій діяльності та соціальних
відносинах. Саме таке розуміння проблеми фізичного виховання потребує від
педагогів усвідомлення значущості формування у молодого покоління
необхідності дотримання здорового способу життя, позитивного і
зацікавленого ставлення до фізичної культури, її популяризації серед дітей та
дорослих.
На особливе значення ігор як засобу всебічного виховання дітей
дошкільного віку вказували Я.А.Коменський (1953), К.Д. Ушинський (1950),
П.Ф.Лесгафт (1953), Е.А.Покровський (1884), А.С.Макаренко (1951).
Крім того, у процесі ігрової діяльності в дітей виховуються певні норми
моральної поведінки.
Метою статті є виявити вплив рухливих ігор на фізичний розвиток
дитини молодшого дошкільного віку.
Фізична культура як частина загальної культури здійснює суттєвий вплив
на формування особистості. Фізична культура має відношення до духовної і
матеріальної сторін. Достатньо виражені показники розвитку сили, спритності,
витривалості мають високий кореляційний зв’язок з результатами тестування
таких особистісних проявів, як почуття гідності, сміливість, благородність або,
навпаки, хитрість, підлабузництво.
Духовним компонентом фізичної культури особистості є сукупність знань
в галузі усестороннього фізичного розвитку, уяви про взаємодію соціального і
біологічного в реалізації цінностей фізичної культури. Важливим елементом
розвитку особистісних якостей у процесі занять фізичною культурою є
засвоєння певної суми знань у даній області, а також формування відповідних
переконань, поведінки, розвиток фізичних і психічних якостей.
Основою розвитку найважливіших систем організму в перші роки життя є
фізичне виховання, а рухливі ігри – один із найважливіших засобів фізичного
виховання дітей.
Гра викликає в дітей відчуття задоволення, привчає до узгоджених дій,
виховує почуття товариськості, вчить приймати самостійні рішення, розвиває
спритність, швидкість, витривалість. Активні дії гравців виражаються в
різноманітних рухах (біг, стрибки, метання, хода, лазіння), це й визначило їх
назву – рухливі ігри (В.Г. Фролов та Г.П. Юрко та доводять у своїх працях
Е.С. Вільчковський та О.Г. Курок.
Джерелом змісту ігрової діяльності дитини є її умови життя. Саме цим ми
можемо пояснити те, що характер дитячих ігор змінюється. Багато в чому діти
черпають зміст ігор із роботи й побуту людей, які поряд. Гра витікає з
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безпосередніх інтересів і потреб дитини. Вона починає грати, наслідуючи те,
що її приваблює. Спочатку наслідує матір та оточуючих людей, а зі
збагаченням досвіду ігри ускладнюються, й дитина починає гратися не тільки в
те, що вона безпосередньо спостерігає, а й розігрує події, про які чула, читала
тощо.
Гра поступово привчає людину до тих фізичних і психічних зусиль, які
необхідні в подальшому житті та роботі. Недаремно П.Ф. Лесгафт
стверджував, що "між розумовим та фізичним розвитком існує тісний зв’язок…
розумовий зріст та розвиток вимагають розвитку фізичного" [17, с.294]. У
процесі гри розширюються функціональні можливості організму, розвиваються
координаційні здібності, окомір та інші якості, що позитивно впливає на
оволодіння трудовими діями. Таким чином, якщо фізичне виховання й рухова
гра є необхідною основою праці, то праця в свою чергу також впливає на
фізичний розвиток дитини.
Період від народження дитини до вступу до школи – найбільш
відповідальний етап розвитку організму й один із найважливіших у становленні
особистості людини. Знання особливостей росту та розвитку дітей різних
вікових груп необхідно, щоб правильно здійснювати фізичне виховання
малюків, спостерігати за їхнім психічним станом та фізичним розвитком.
Прагнення дитини взяти участь у діяльності оточуючих її людей обмежене
через недостатній розвиток фізичних якостей та життєвий досвід. Внаслідок
цього залучення її до практичної діяльності реалізується у формі гри, яка має
значення не тільки як засобу фізичного, а й розумового, морального та
естетичного виховання.
Не випадково П.Ф. Лесгафт писав, що гра є вправа, яка готує дитину до
життя. Ігри, за його словами, складають найвигідніше заняття для дитини, яке
пов’язане до того ж із "підвищеним почуттям задоволення".
Отже, можна сказати, що рухливі ігри в аспекті виховання неоцінимі для
дітей дошкільного віку, й тому вони мають бути невід’ємною частиною
загального рухового режиму. Ігрова діяльність повинна носити комплексний
характер і будуватися на поєднанні різних рухових дій. Раптові зміни ситуацій
по ходу гри зобов’язують дитину вирішувати рухові завдання в найкоротші
терміни та з повною мобілізацією рухових здібностей.
Яскраво виражена емоційність ігрових дій дозволяє дітям із великим
задоволенням виконувати вправи впродовж тривалішого проміжку часу, що
посилює їхній вплив на організм, сприяє розвитку витривалості та призводить
до динамічності рухових навичок. Чим більшу кількість різноманітних рухів
опанує дитина на ранніх етапах свого життя, тим ширші можливості для
розвитку різних психічних процесів, тим більш повноцінно здійснюється
розвиток особистості.
Підбір рухливих ігор повинен здійснюватися ретельно і враховувати
фізичні, фізіологічні, психічні особливості розвитку дитини. Зважаючи на все
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вищесказане, можна зробити висновок – якщо період розвитку дитини,
починаючи від народження та до досягнення нею молодшого шкільного віку,
буде упущений у плані грамотного фізичного виховання з урахуванням віку
дитини, то надалі надолужити час, усунути допущені помилки буде
надзвичайно складно.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У
ДОШКІЛЬНИКІВ
Актуальність проблеми. Україна зараз перебуває на шляху
становлення, тому відповідно і потребує креативних особистостей, освічених
громадян, здатних творчо підходити до заданої справи та вирішення будь-яких
проблем. Важливим результатом оволодіння дитиною мистецькою діяльністю
є усвідомлення себе активним суб’єктом творчості, сформоване емоційноціннісне ставлення до рукотворного світу. Показник творчих здібностей дітей
старшого дошкільного віку визначається рівнем розвитку естетичного
сприймання об’єктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами,
використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму,
виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до
навколишнього.
Мета статті. Метою статті є виділення педагогічних умов виховання
творчих здібностей.
Основна частина. Творчі здібності - далеко не новий предмет
дослідження. Проблема людських здібностей викликала величезний інтерес
людей у всі часи. Однак у минулому у суспільства не виникало особливої
потреби в оволодінні творчості людей. Таланти з'являлися як би самі собою,
стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва: робили наукові
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відкриття, винаходили, задовольняючи тим самим потреби розвивається
людської культури. В наш час ситуація докорінно змінилася. Життя в епоху
науково-технічного прогресу стає все різноманітніше і складніше. І вона
вимагає від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості
мислення, швидкої орієнтації і адаптації до нових умов, творчого підходу до
вирішення великих і малих проблем [1, с.60].
Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є
створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів,
властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення
матеріального світу або духовної культури.
Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення
умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. На основі аналізу робіт
кількох авторів, зокрема Дж. Сміта, Б. Нікітіна, і Л. Керрола ми виділили шість
основних умов успішного розвитку творчих здібностей дітей.
Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є ранній
фізичний розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє повзання та
ходіння. Потім раннє читання, лічба, раннє знайомство з різними
інструментами та матеріалами.
Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є
створення обстановки, що випереджає розвиток дітей. Необхідно, наскільки це
можливо заздалегідь оточити таким середовищем і такою системою відносин,
які стимулювали б найрізноманітнішу творчу діяльність і поволі розвивали б в
саме те, що у відповідний момент здатне найбільш ефективно розвиватися.
Наприклад, ще задовго до навчання читання однорічній дитині можна купити
кубики з літерами, повісити абетку на стіні і під час ігор називати дитині букви.
Це сприяє ранньому оволодінню читанням.
Третя, надзвичайно важлива, умова ефективного розвитку творчих
здібностей випливає з самого характеру творчого процесу, який вимагає
максимальної напруги сил. Справа в тому, що здібності розвиваються тим
успішніше, чим частіше у своїй діяльності людина добирається "до стелі" своїх
можливостей і поступово піднімає це стеля все вище і вище. Така умова
максимального напруження сил найлегше досягається, коли дитина вже
повзає, але ще не вміє говорити. Процес пізнання світу в цей час йде дуже
інтенсивно, але скористатися досвідом дорослих малюк не може, так як
пояснити такому маленькому ще нічого не можна. Тому в цей період малюк
змушений більше, ніж коли-небудь, займатися творчістю, вирішувати безліч
абсолютно нових для нього завдань самостійно і без попереднього навчання
(якщо, зрозуміло дорослі дозволяють йому це робити, вони вирішують їх за
нього). У дитини закотився далеко під диван м'яч. Батьки не повинні поспішати
дістати йому цю іграшку з-під дивана, якщо дитина може вирішити це завдання
сам.
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Четверта умова успішного розвитку творчих здібностей полягає в
наданні дитині великої свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, в
тривалості занять одним яким-небудь справою, у виборі способів тощо. Тоді
бажання дитини, її інтерес, емоційний підйом послужать надійною, гарантією
того, що вже більше напруження розуму не призведе до перевтоми, і піде
дитині на користь.
Але надання дитині такої свободи не виключає, а навпаки, передбачає
ненав'язливу, розумну, доброзичливу допомогу дорослих - це і є п'ятою
умовою успішного розвитку творчих здібностей. Найголовніше тут - не
перетворювати свободу у вседозволеність, а допомогу в підказку. На жаль,
підказка - поширений серед батьків спосіб "допомоги" дітям, але вона тільки
шкодить справі. Не можна робити що-небудь за дитину, якщо вона може
зробити сама. Не можна думати за неї, коли вона сама може додуматися.
Давно відомо, що для творчості необхідно комфортна психологічна
обстановка і наявність вільного часу, тому шостою умовою успішного розвитку
творчих здібностей є тепла дружня атмосфера в сім'ї і дитячому колективі.
Дорослі повинні створити безпечну психологічну базу для повернення дитини
з творчого пошуку і власних відкриттів. Важливо постійно стимулювати дитину
до творчості проявляти співчуття до її невдач, терпляче ставитися навіть до
дивних ідей невластивим в реальному житті. Потрібно вилучити з ужитку
зауваження та засудження.
Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з
високим творчим потенціалом, хоча деякі західні психологи і зараз вважають,
що творчість спочатку властиво дитині і, що треба тільки не заважати їй вільно
самовиражатися. Але практика показує, що такого невтручання мало: не всі
діти можуть відкрити дорогу до творення, і надовго зберегти творчу активність.
Виявляється (і педагогічна практика доводить це), якщо підібрати відповідні
методи навчання, то навіть дошкільнята, не втрачаючи своєрідності творчості,
створюють твори більш високого рівня, ніж їх ненавчені самовиражаються
однолітки. Не випадково зараз так популярні дитячі гуртки і студії, музичні
школи та школи мистецтв. Звичайно, ведеться ще багато суперечок про те,
чому ж і як вчити дітей, але той факт, що вчити треба не викликає сумнівів [2,
с.32-38].
Висновок. Отже, виховання творчих здібностей дітей буде ефективним
лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес,
у ході якого вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на
досягнення кінцевої мети.
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.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 6-ГО ВІКУ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НИМИ
Актуальність
проблеми. Актуальність
проблеми
зумовлена
необхідністю психологічного супровіду педагогічного процесу в умовах
дошкільної установи. Педагогічний процес ми розглядаємо як систему
педагогічних дій з освітньою і виховною метою. Вихованням називаємо
формування певних соціальних установок (понять і принципів), ціннісних
орієнтацій (морально-етичних норм), що визначають свідомість і поведінку
людини. В обох випадках педагогічні дії спираються на психологічні закони та
механізми онтогенетичного розвитку. Крім того, педагогічний процес
співвідноситься з психологічними закономірностями формування особистості в
умовах спеціально організованої системи дій. Дослідження психічного
розвитку дітей здійснювали відомі психологи, а саме: Л. С. Виготський,
Т.А.Нєжнова, Г.А. Урунтаєва, Ю.А. Афонькін, Д.Б. Ельконін та інші. У своїх
роботах вони виділяють основні етапи психічного розвитку дитини. А зокрема
пропонують психодіагностичні методики для визначення мотиваційної сфери
дитини 6-го віку.
Мета статті: вивчення особливостей психічного розвитку дітей 6-го року
життя. Обґрунтування методів, засобів, прийомів дієвої організації навчальновиховної роботи з дітьми.
Виклад основного матеріалу. Після періоду гармонійного зростання у
перші роки дошкільного дитинства у шестирічок відбуваються якісні зміни у
побудові тіла: воно набирає типово „шкільної форми”. Тобто мова йде про
формування у цьому віці первісних форм, характерних для чоловічої і жіночої
конституції.
Охарактеризуємо основні зміни дітей 6-го віку:
1. На шостому році життя дитини є уже достатньо усталеними і
функціонально дієвими такі „внутрішні інстанції” підростаючої особистості, як її
образ „я”, самооцінка, самолюбство, рівень домагань, особистісні очікування,
які опосередковують будь-які види активності дитини й дають змогу їй діяти
самостійно − „від імені власного „я”.
2. Діяльність старших дошкільників дедалі більше спонукається певною
системою мотивів, де провідні, найбільш значущі для досягнення успіху в
діяльності, набувають провідного значення і підкоряють собі більш часткові,
ситуативні мотиви, які гальмують процес досягнення результату.
3. На основі зазначених змін формується довільність поведінки і нове
ставлення дитини до себе, до своїх можливостей та вчинків.
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4. Розвиток взаємин дитини з дорослими та однолітками піднімається
(порівняно з молодшим дошкільним віком) на якісно новий ступінь.
5. Виникнення у дитини первинних форм довільної уваги, завдяки чому
дитина вже здатна підпорядковувати свою увагу вимогам вихователя,
зосереджуватися, керувати своєю психічною діяльністю. Старші дошкільники
виявляють риси більш стійкого і цілеспрямованого сприймання, ніж діти
молодшого дошкільного віку. У їхнє сприймання дедалі більше включаються
другої сигнальні зв'язки, які надають йому узагальнюючого характеру, тобто
сприймання старших дошкільників стає категоріальним [21, c. 107-109].
Істотні зміни відбуваються у розвитку мислення старшого дошкільника.
Воно підноситься на новий ступінь розвитку. Це виявляється не тільки в умінні
оперувати уявленнями, а й у збагаченні змісту цих уявлень. Крім того, дитина
стає здатною оперувати не лише поодинокими чуттєвими образами предметів,
а й більш узагальненими уявленнями, в яких об'єднуються і поодинокі
враження, і судження про ці предмети. Це означає, що мислення дитини
відокремлюється від сприймання і водночас від практичної дії та і стає
відносно самостійним процесом. Залишаючись ще переважно наочнообразним, воно поступово робиться словесним. Формування у другій половині
дошкільного віку форм словесного (вербального) мислення є надзвичайно
важливим у тому відношенні, що дитина готується до засвоєння розумових
дій, характерних для шкільного навчання.
В організації навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного
віку важливо забезпечити організовану життєдіяльність дітей спільно з
дорослим у створеному для цього розвивальному просторі з обов’язковим
включенням наступних видів дитячої діяльності:

ігрової – шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельноконструктивних, ігор-драматизацій тощо;

навчально-пізнавальної
– через заняття, а також гурткову,
індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні
бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у
повсякденному житті;

трудової – у формі індивідуальних і групових трудових доручень,
чергувань, колективної праці та іншої;

комунікативно-мовленнєвої
–
за
допомогою
спеціальних
мовленнєвих занять, бесід, розмов на особистісні та спільні теми, створення й
розв’язання певних ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у
повсякденному житті, цілеспрямованого залучення дітей до спілкування під
час всіх форм організації життєдіяльності;

художньої – через заняття з художньої праці, образотворчої,
музичної, літературної діяльності та розваги, свята, гуртки художньоестетичного циклу, індивідуальну роботу;
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рухової – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної
культури, плавання, музики, спортивних секцій та хореографічних гуртків,
різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному житті,
фізкультурних свят, розваг, походів, ранкової гімнастики та гімнастики після
денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз [13, c. 99].
Зауважимо: неприпустимо вимагати від старших дітей постійного
перебування з молодшими, обов'язковості організації ігор та інших видів
діяльності з урахуванням їхніх потреб, неперервної опіки над малюками.
Старші мають реалізувати своє право на складні ігрові сюжети, різноманітну
тематику бесід, вибір художньої літератури, театралізованої діяльності.
Спілкування та інші види діяльності у товаристві однолітка дають кожному
дошкільникові можливість проявити свої здібності, орієнтуючись на власні
вподобання та досягнення інших.
Важливою умовою розвитку дітей старшого дошкільного віку є залучення
батьків до навчально-виховного процесу. Саме тому одним із напрямів
діяльності закладів, де діти 6-річного віку здобувають дошкільну освіту, є
розвиток педагогічної культури батьків, формування у них психологопедагогічних, фізіолого-гігієнічних і правових знань, а також вироблення вмінь і
навичок з виховання дітей [19, c. 108].
Реалізація даного напряму роботи здійснюється через індивідуальні,
групові та колективні форми роботи. До індивідуальних та групових форм
роботи відносяться бесіди, консультації, відвідування сім’ї дитини, залучення
батьків до виховної роботи в групі, доручення. Колективні форми роботи – це
батьківські збори, диспути, конференції, відкриті заняття, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-практикуми, „дні відкритих дверей” тощо.
Висновки. Отже, розвиток людини – процес становлення та
формування людини під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і
некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване
виховання і навчання.
Психічний розвиток – це абсолютно особливий, відмінний від інших
процесів, що детермінується не знизу, а згори, тобто зумовлюється тими
формами практичної і теоретичної діяльності, які існують на даному рівні
розвитку суспільства.
Слід відмітити, що у дітей 6-річного віку формується вибіркове, оцінне
ставлення до тих видів діяльності, які найбільшою мірою сприяють досягненню
нею успіхів, тобто є суб'єктивно значущими. Завдяки включенню старших
дошкільників у різні види діяльності створюються позитивні передумови для
розвитку їх здібностей.
Незалежно від того, де здобуватиме дошкільну освіту дитина 6-річного
віку завдання освітян області створити сприятливі, комфортні умови для
розвитку особисті дошкільника, формування в неї цілісної та реалістичної
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картини світу, ціннісного ставлення до природи, культури, людей, самої себе,
сприяти становленню основ компетентності малюка.
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного
життя батьків, вихователів, суспільства в цілому. Для України головною
проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення
здоров’я дітей та молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного
та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня
народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.
Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів
навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення
здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у
вихователів, дітей та їхніх батьків [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що українські
науковці не обходять увагою проблему збереження і зміцнення здоров’я дітей,
формування культури здоров’я і навичок здорового способу життя. Різні
аспекти валеологічного виховання дітей висвітлено в працях Т. Андрющенко,
О. Богініч, Т. Бойченко, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Лохвицької, З. Плохій, С.
Юрочкіної.
Метою статті є висвітлення методичних основ навчання дітей
дошкільного віку дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки.
Здоров'язбережувальна компетентність – це комплекс знань, умінь,
ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження й укріплення здоров'я –
свого та оточуючих, на уроках та в позаурочний діяльності. Здоров'я – поняття
багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й комфортне психологічне
90

самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування, благополуччя.
Тобто це гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного і соціального
здоров'я як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі
стійкої потреби бути здоровим.
Здоров’язбережувальна
поведінка
–
це
життєві
навички
(компетентності),
які
щоденно
використовує
дитина. Мета
всіх
здоров'язбережувальних освітніх технологій – сформувати в учнів необхідні
знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх
використовувати такі знання в повсякденному житті.
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка
дбає про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб
життя і формувати його в молодого покоління. Водночас в останні роки
спостерігається значне погіршення стану здоров’я дітей. Кількість абсолютно
здорових дітей знизилась за останнє десятиріччя з 23 % до 15 %, збільшилась
кількість дітей з хронічними захворюваннями. Біля 20–27 % дітей вважаються
часто хворіючими. Основними причинами такого стану є погіршення
екологічної ситуації, економічні проблеми в країні, падіння рівня життя
населення, зниження рівня медичного обслуговування, прискорення темпу
життя, збільшення навантаження на дітей тощо. Певне місце посідають
фактори, пов’язані з недоліками навчально-виховного процесу, недостатньою
обізнаністю дітей з особливостями дотримання здорового способу життя.
Педагоги недостатньо володіють системою теоретичних знань та практичних
умінь щодо організації здоров’язбереження в педагогічному процесі та
формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності [2]. Тому так
гостро постають питання створення здоров’язберігаючого простору в
навчальному закладі, де дошкільник проводить більше часу, та сім’ї, а також
формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей. Виокремлені
завдання можуть бути вирішені завдяки впровадженню здоров’я
збережувальних технологій в освітньо-виховний процес ДНЗ.
Здоров’язбережувальне навчання і виховання передбачають послідовну
систему активних дій усіх учасників навчально-виховного процесу, спрямовану
на створення здорового середовища для формування таких життєвих навичок,
які зумовлюють збереження і зміцнення здоров’я та орієнтують на
утвердження цінності здоров’я, здорового способу життя, розвиток фізично й
психічно здорової особистості. Збереження здоров’я в освітньому просторі
ДНЗ спрямовується на підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я
і здоров’я дітей, на реалізацію методів, форм і засобів навчання відповідно до
фізіологічно-психологічних принципів збереження здоров’я; на впровадження
системи заходів, що забезпечують гармонійний духовний і фізичний розвиток,
запобігають розвитку захворювань, а також діяльність, спрямовану на
збереження та підвищення рівня здоров’я дітей [3].
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Валеологія вивчає закономірності розвитку, зміцнення, збереження та
відновлення здоров’я людини. Валеологія, як будь-яка інша наука, має свій
предмет наукового пізнання, об’єкт, з яким працюють, методологічні основи,
мету й завдання та методи їх розв’язання.
Предмет валеології - це індивідуальне здоров’я людини. Валеологія не
альтернатива медицині, а доповнення до неї, розширення меж медицини
взагалі; на основі вчення про хвороби (патології) і вчення про здоров’я
(валеологія) може бути сформована загальна теорія медицини й нова
стратегія практичної охорони здоров’я.
Здоров’я – це головний та справжній здобуток людини та найвища
соціальна цінність. За останні десятиріччя наука про здоров’я інтенсивно
розвивалась і дістала практичного спрямування, наблизилась до життя.
Здоров`я несе в собі фізичне, соціальне духовне та психічне навантаження.
Фізичне здоров’я – це правильне функціонування організму та його
систем органів. Одним з показників є фізичний розвиток. Він визначається як
сукупність морфологічних і функціональних показників організму, що дають
змогу встановлювати запас його фізичних сил, витривалості й працездатності
[4].
Психічне здоров’я – це рівновага та сталість психіки людини, адекватне
сприйняття реального світу, нормальна діяльність вищих психічних функцій.
Воно стосується розуму, інтелекту та емоцій. Основою є стан душевного
комфорту, який адекватно регулює поведінку людини в процесі
життєдіяльності.
Соціальне здоров’я – це функціонування особистості як повноправного
члена суспільства, її безконфліктна взаємодія з навколишнім світом,
доброзичливі взаємини в колективі однолітків, у сім`і, суспільстві.
Духовне здоров’я – це прагнення до правди, істини, добра, здатність до
любові, причетність до природи як живої, так і неживої. Духовне здоров’я є
головним джерелом сили та енергії.
Чинники, які впливають на здоров’я людини: спосіб життя – 50%,
середовище – 20%, спадковість – 20%, медицина – 10%.
Отже, здоров’я людини найбільшою мірою залежить від її способу життя,
тому наше здоров’я в наших руках.
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ВИХОВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ТРУДОВІЙ ТА ІГРОВИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність дослідження. В нас час особливо гостро постає питання
виховання духовного, морального, психічного і фізичного здоров’я дітей,
оскільки фахівцями відзначається погіршення багатьох показників якості життя
підростаючого покоління. Це пов’язано з тим, що занурений у так званий
технологічний прогрес світ, пропонує дитині задану програму замість розвитку
власної фантазії, телевізор та комп’ютер – замість людського спілкування.
Нова соціально-політична ситуація, з одного боку, вимагає переосмислення
мети виховної діяльності, провідних теоретико-методологічних принципів та
критеріїв ефективності змісту, форм і методів виховання, а з другого призводить до порушення елементарних прав дитини на її розвиток.
Мета статті. Метою статті є обґрунтування особливостей формування
дружніх взаємовідносин у старшому дошкільному віці.
Розвиток спілкування з однолітком в дошкільному віці проходить ряд
етапів. На першому з них (2-4 роки) одноліток є партнером з емоційнопрактичної взаємодії, яка заснована на наслідуванні та емоційному зараженні
дитини. Головною комунікативною потребою є потреба у співучасті однолітка,
яка виражається в паралельних (одночасних та однакових) діях дітей. На
другому етапі (4-6 років) виникає потреба в ситуативно-діловому
співробітництві з ровесником. Співпраця, на відміну від співучасті, передбачає
розподіл ігрових ролей і функцій, а отже, і облік дій і впливів партнера. Змістом
спілкування стає спільна (головним чином, ігрова) діяльність. На цьому ж етапі
виникає інша і багато в чому протилежна потреба в повазі та визнанні
однолітка. На третьому етапі (у 6-7 років) спілкування з однолітком набуває
рис внеситуативності - зміст спілкування відволікається від наочної ситуації,
починають складатися стійкі виборчі уподобання між дітьми. Діти віддають
перевагу тим одноліткам, які адекватно задовольняють їхні потреби в
спілкуванні. Причому головним з них залишається потреба в доброзичливій
увазі та повазі однолітка [5, с. 187].
Дружні взаємовідносини – це безкорисливі особисті взаємовідносини
між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних
інтересах і захопленнях. Обов'язковими ознаками дружби є довіра і
терплячість. Людей, які пов'язані дружбою, називають друзями. Обов'язковою
умовою існування дружніх відносин є відсутність міжособистісної конкуренції в
колі знайомих, відносно рівне становище в соціальному середовищі. Рівень
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сформованості дружніх взаємовідносин у дітей можна визначити та такими
критеріями відповідно до структури дружніх взаємовідносин:

когнітивний – наявність у дошкільників знань про дружбу та дружні
взаємовідносини.

емоційно-ціннісний – інтерес до однолітків, бажання та вміння
дійти до спільної згоди, готовність прийти на допомогу іншому, проявляти
бажання безкорисливо допомагати іншим.

дійовий – уміння керуватися наявними знаннями у практичній
діяльності (співчуття і допомога іншим дітям).
Ігрові дії дітей соціальні за своєю спрямованістю. У них відображаються
досвід і культура народу, вони завжди активно спрямовані на предмет або
людину, з якою дитина вступає в контакти. Відомий психолог Д. Ельконін
зазначав, що гра є арифметикою соціальних взаємин. У реальній дійсності
взаємини між людьми закриті для дитини матеріальними предметами, з якими
діють люди, у грі вони вперше відкриваються, отже, гра — найважливіше
джерело формування соціальної свідомості дошкільника. В цьому її основна
функція і значення для розвитку особистості дитини. Найбільші можливості
формування дитячого товариства забезпечуються ігровою діяльністю дітей.
Саме в ній найповніше активізується їхнє суспільне життя. Ігрова діяльність
дає дітям змогу на найбільш ранніх сходинках розвитку створювати
самодіяльним шляхом ті чи інші форми спілкування [3, с. 124].
Таким чином, дитяча гра має виняткове значення для розв'язання
багатьох виховних завдань насамперед для становлення дитячого колективу
та розвитку в ньому доброзичливих взаємин. Навички суспільної поведінки,
набуті в ігровій діяльності з ровесниками, старшими та молодшими дітьми,
спонукають дошкільників до позитивних форм спілкування не лише в грі, а й у
повсякденному житті.
Своєрідність гри дітей полягає в тому, що в ній вони відображають
навколишню дійсність — дії людей, їх взаємини, зовнішні атрибути
навколишнього середовища. Водночас діти вносять у гру й елементи власної
уяви — чим вона багатша, тим цікавіша й змістовніша їхня діяльність. У грі
значно більше, ніж у будь-якій іншій діяльності, дитина може виявляти свою
самостійність, а це надзвичайно важливо для формування її як особистості.
Адже кожна дитина на власний розсуд "творить" гру, по-своєму відображає в
ній набуті знання про світ, в якому живе, виражаючи власне ставлення до
нього.
Жвавий і веселий розподіл дітей на підгрупи сприяє виникненню у них
ще на етапі підготовки до гри хорошого настрою, доброзичливих взаємин між її
учасниками. Після закінчення вихователь обов'язково відзначає ту групу дітей,
яка найбільш вдало і найдружніше імітувала голоси тварин, і висловлює при
цьому побажання усім малятам завжди гратися так злагоджено [4].
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Основним змістом рольової гри дітей стають взаємини між людьми та
виконання правил, які випливають з тієї чи іншої ролі. Саме правила гри є
тепер важливим засобом регулювання взаємин. Перш ніж розпочати гру, діти
заздалегідь планують її хід, розподіляють ролі та добирають необхідний
ігровий матеріал. У них уже з'являється взаємний контроль дій, вони вказують
товаришеві на допущені ним неточності при виконанні певної ролі. Іноді можна
побачити, що дитина, яка хоче стати учасником гри, викликає в ровесників
неприязне ставлення, вони різко заперечують проти її участі, свідомо не дають
їй ніяких ролей тощо. Іноді така реакція дошкільників на нову дитину має під
собою певні підстави. Це насамперед стосується випадків, коли ролі вже
розподілені й нова дитина лише порушує хід гри.
Враховуючи, що старші дошкільники люблять учити інших дітей того, що
вміють робити самі, вихователь може попросити когось з них допомогти
новачкові оволодіти певними вміннями: "Петрику, ти дуже гарно виконуєш
роль капітана. Вся команда чітко виконує твої розпорядження, працює
злагоджено і дружно. Ми б хотіли, щоб ти прийняв у гру Романа і навчив його
всього, що вмієш сам" [4, с. 28 ].
Як правило, діти ніколи не відхиляють особисте прохання старшого,
вони залюбки приймають у гру новенького, всіляко опікуються ним, подають
допомогу. Також можна зазначити, що дружні взаємовідносини виховуються і в
трудовій діяльності. Посильна трудова діяльність дошкільника — не лише
засіб, а й неодмінна умова морального розвитку підростаючої особистості.
Адже саме в праці найінтенсивніше нагромаджується моральний досвід,
формується оцінне ставлення дій і вчинків ровесників, утверджуються
морально-вольові якості, відбувається становлення власної самооцінки
дитини, яка зумовлює певні прояви її поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Отже, в процесі праці в дітей формуються саме ті якості особистості, які
конче потрібні їм в спілкування з ровесниками і дорослими. Трудове виховання
сприяє духовному збагаченню особистості. На цьому наголошував і
А.Макаренко, який вважав, що дитина повинна виховуватися так, щоб
вирішальним моментом у трудовому зусиллі була не її зацікавленість, а
користь, необхідність. У міру розвитку дитини навіть найбільш неприємна
робота даватиме їй радість, якщо суспільна значущість роботи буде для неї
очевидна [6]. Кожна людина трудиться не лише заради задоволення власних
потреб, а й на користь іншим людям, в інтересах і колективу і суспільства. І у
вихованні дошкільників має формуватися саме таке ставлення до праці,
розуміння її суспільної значущості.
Відомо, що старші дошкільники відчувають гостру потребу в спілкуванні
з однолітками, всіляко намагаються налагодити його. Тому важливо постійно
спрямовувати взаємини, які починають набувати усталеного характеру, у
русло гуманного ставлення одне до одного. Тут без цілеспрямованого впливу
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вихователя у його підопічних замість позитивних можуть формуватися
негативні навички, а їх перевиховувати, як відомо, досить важко.
Практика показала, що у формуванні навичок культури спілкування з
ровесниками в процесі самообслуговування ефективним є такий прийом, коли
вихователь, не вдаючись до розгорнутих пояснень, більше використовує
різноманітні конкретні ситуації, що виникають у повсякденному житті дітей:
- Тетянко,— звертається до дівчинки педагог,— допоможи Оксані
зашнурувати черевики, вона ще не навчилася це робити, а ти вмієш гарно.
- Васильку, розкажи Вові, як правильно користуватися гребінцем.
Петрику, застебни верхній ґудзик у Дмитрика, йому це робити дуже незручно.
- Толя, прикрий двері своєї шафи, а то Іра не зможе дістати куртку.
Такі звертання-доручення до дітей орієнтують їх, як слід повестися у
тому чи інших випадках, допомагають помічати, що ровесник потребує
допомоги тощо. Крім того в подібних ситуаціях діти оволодівають практичним
досвідом взаємодії та взаємодопомоги в колективі ровесників, що сприяє
їхньому моральному розвитку та вихованню дружніх взаємовідносин [5].
Таким чином, в цілому поняття "дружба" - це не лише почуття, емоційна
прив'язаність, але й феномен моральних категорій, таких, як співчуття і
співпереживання. Крім цього тут дуже важлива взаємодопомога, як
незалежна, самостійна моральна категорія, так і якась складова в структурі
дружби. Для виховання колективних взаємин поява такого феномена, як
дружба, має велике значення. Дружба як найбільш близький зв'язок між дітьми
прискорює процес дієвого усвідомлення соціальних взаємин.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Актуальність проблеми :Потреба в психологічному знанні про
існування сімейних систем кожного разу змінюється в часі, радикальним
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змінами є історично сформованість сімейних укладів. Аж до початку XX в.
навіть в тих країнах, які прийнято називати розвиненими, панувала
патріархальна модель сімейних відносин, в рамках якої подружні і батьківські
ролі були строго регламентовані і ритуалізовані. На тлі різноманітних функцій
сім'ї, в першу чергу була економічна, психологічна і емоційна сторона відносин
відступала на другий план, а то і зовсім ігнорувалася . В умовах сучасного
медіатизованого українського суспільства є вкрай актуальним виявити і
оптимізувати знання психолого-педагогічних ресурсів сімей з різним стилем
виховання для розробки методичного матеріалу.
З точки зору педагогіки, сім'я-це мала соціальна група, заснована на
шлюбі, кровній спорідненості, члени якої пов'язані спільністю побуту,
взаємною моральною і матеріальною відповідальністю [7, т. с. 50].
Сім'я у сучасному суспільстві розглядається як інститут первинної
соціалізації
дитини.
Батьківство
має
соціокультурну
природу
і
характеризується системою приписаних культурою і суспільством норм і
правил, що регулюють розподіл між батьками функцій догляду за дітьми та їх
виховання в сім'ї. Батьки несуть відповідальність перед суспільством за
організацію системи умов, відповідних віковим особливостям дитини на кожній
із ступенів розвитку і забезпечують оптимальні можливості його особистісного і
розумового росту [5].
Мета статті. У статті розкривається сутність психолого-педагогічного
ресурсу сім’ї в умовах соціалізації та вплив різних стилів виховання на
формування особистості .
Основний матеріал: Найважливіша соціальна функція сім'ї є виховання
підростаючого покоління. Батьки, як перші вихователі, мають найбільший
вплив на дітей. І, як стверджував Ж.-Ж.Руссо, кожний наступний вихователь
чинить на дитину дедалі менший вплив, ніж попередній. Батьки є первинними,
базовими вихователями ніж всі інші. Особливості сімейного виховання
вивчали А. І. Захаров[2], Е.Г.Ейдеміллер[8;9], М.Р. Земська.[3], Г. В
.Козловська[5], Е.С. Рапацеві [7], та інші. Так А.С.Макаренко, який розробив
найважливіші питання сімейного виховання, своїй "Книзі для батьків"
показував, що сім'я є первинним колективом, де всі є повноправними членами
зі своїми функціями і обов'язками, в тому числі і діти, і що основним
механізмом виховання є сімейне виховання. Формування особистості дитини
значне виховне вплив робить сім'я. Сім'я – це перша громадська ступінь у
житті людини. Вона з раннього дитинства спрямовує свідомість, волю, почуття
дитини.[6,с.11].
Найважливішою характеристикою сімейного виховання є його стиль,
тобто типова для батьків система світосприйняття і характер взаємодії з
дітьми. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підставу виокремлювати
кілька напрямків у вивченні стилей сімей, зокрема, праці Т.Мишина,
Е.Ейдеміллера, Р.Карсона, Дж.Батчера, С.Минека та ін. визначають різні стилі
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сімейного виховання, всі перелічені нами стилі відрізняються між собою, але їх
об’єднує ґрунтовна кількість змістових параметрів: 1) прийняття – не
прийняття дитини, 2) рівень батьківського контролю (дисципліна та моніторинг
на противагу бездоглядності), 3) ступенем батьківського тепла (любові або в
противагу сорому), 4) надання допомоги (розміром підтримки, заохочування
або нехтуванням).
Кожен з цих параметрів несе в собі як позитивні так негативні якості для
формування дитини , саме тому батькам потрібно знати що і в яких мірі несе
кожний стиль виховання.
Нехтування дитиною. Батьки сприймають свою дитину поганою,
невдахою, бачать в неї тільки недоліки, не поважають, не довіряють своїй
дитині. Батьки песимістично оцінюють й життєву перспективу, їм здається, що
дитина не досягне успіхів в житті через погані здібності, невеликий розум, злі
нахили. Здебільшого батько (мати) відчувають до дитини злість,
роздратування [1, с.67]. Такий стиль виховання несе в собі більш негативні
наслідки породжуючи багато негативних комплексів. Крім того, у дітей
байдужих батьків виникають проблематичні відношення з ровесниками та
труднощі у навчанні.
Прийняття дитини. Батькам подобається дитина такою, яка вона є. Вони
поважають її індивідуальність, симпатизують їй, схвалюють її інтереси, плани.
Батьки відчувають дитину близькою, зрозумілою і прагнуть проводити з нею
багато часу [2, с.10]. Позитивними якостями цього стилю є: прийняття,
батьківське тепло, надання допомоги. Негативними наслідками можуть бути
надмірна опіка батьків.
Стиль виховання – поблажливий, при якому батьки глибоко сердечні,
але слабкі в відношенні дисципліни та контролю. Цей стиль виховання
зв’язують з імпульсивною та агресивною дитячою поведінкою. Діти, яких через
міру попускають, зазвичай зіпсовані, егоїстичні, необачні та наполегливі. В
класичному дослідженні Сірс виявив, що надлишкова поблажливість та мала
дисципліна вдома позитивно корелюють з асоціальною, агресивною
поведінкою, особливо в середньому та пізньому періодах дитинства. На
відміну від дітей, які відторгнуті та емоційно обділені, розпещені діти з
готовністю вступають в міжособистісні відношення, але використовують людей
в особистих цілях так як навчились використовувати батьків. Крім того діти,
якім занадто потурають, нетерпляче підходять до проблем в агресивній і
вимогливій манері. Тобто, вони володіють схемами Я зі значними
"повноважними" рисами. Збентеження та труднощі в пристосуванні можуть
виникнути, коли "дійсність" вимагає їх провести переоцінку своїх допущень
щодо себе та навколишнього миру [4, с.32].
Висновки: Сім'я є першою соціальною групою яка не лише з самого
початку формує особистість людини а й повинна відповідати за долю дитини
перед суспільством. Сім'я сприяє збільшенню творчих і продуктивних сил
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суспільства. Сім'я вводить в суспільство його нових членів, передаючи їм
мову, звичаї , основні зразки поведінки, обов'язкові в даному суспільстві,
вводить людину у світ духовних цінностей суспільства, повинна контролювати
поведінку своїх членів.
Всі перелічені нами стилі різняться між собою, але їх об’єднує ґрунтовна
кількість змістових параметрів, таких як: прийняття – не прийняття дитини,
рівень батьківського контролю або його недбалості , ступенем родинного
тепла або навпаки його відсутності, надання допомоги або не надання .
Ми відокремили такі стилі сімейного виховання: нехтування дитиною,
прийняття дитини, гіперопіка, гіпоопіка, демократичний стиль, авторитарний,
поблажливий.
Ресурси сім’ї з кожного стилю виховання мають свої переваги та
недоліки, і в кожному стилі є як позитивні, так і негативні якості для
формування дитини . Саме тому батькам потрібно знати що і в якій мірі несе
кожний стиль виховання. Психолого-педагогічні ресурси в сім’ї залежатимуть
від стилю виховання , спрямованості батьків, їх поглядів, світогляду і досвіду,
набутого впродовж свого життя . Брак знань призводить до недбалого
виховання дітей і можливість відхилень їх в бік асоціальної поведінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність статті. Актуальність проблеми морального виховання
обумовлена кризою сучасного суспільства, в якому відбулося розмивання
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норм моралі, значущості інституту сім'ї, духовних цінностей, що істотно
ускладнює шлях особистісного становлення дитини дошкільного віку.
Моральне виховання покликане сприяти формуванню гармонійної особистості,
яка усвідомлює норми і цінності, що визначають основи відносин між людьми в
суспільстві.
Кризі моральності суспільства сприяють сучасні фривольні методики
виховання дітей, в рамках яких дитина отримує основи морального виховання
поза сім'єю з допомогою нав'язаних деморалізованим суспільством засобів
(наприклад, комп'ютерні ігри, що розвивають егоїзм і жорстокість).
Чому виховання моральності необхідно починати в ранньому віці? У цей
період дитина максимально відкритий емоційного переживання і
співпереживання. Дитина сприймає слова і дії дорослих як даність, не
піддаючи їх сумніву, що відбувається у старшому віці, коли дитина вчиться
аналізувати слова і вчинки, зіставляти досвід і робити певні, не завжди
правильні висновки. Досвід, набутий дітьми молодшого віку, надалі перейде в
категорію належного, істинного, канонічного, не піддається сумніву.
Мета статті. Метою статті є окреслення особливостей організації
процесу морального виховання дітей дошкільного віку.
Сформувати гармонійну особистість, що включає гуманність,
працелюбність,
чесність,
правдивість,
дисциплінованість,
почуття
відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до
Батьківщини.
Основна частина. Важливу роль відіграє виховання моральних почуттів
у дошкільнят. Дитина в процесі спілкування з дорослими набуває
прихильності, симпатії і любов, вчиться чинити відповідно до совістю і
мораллю, утримуватися від негативних вчинків. Якщо дитина робить помилки,
то він відчуває хвилювання і засмучення, так як не радує близьких людей і не
отримує схвалення.
Доброзичливість і емоційна чуйність є основою виховання моральних
почуттів у дошкільнят. В процесі морального виховання необхідно уникати
негативних емоцій, невдоволення, зауважень на адресу дитини. Основну роль
повинні грати доброта, підтримка і захист.
Наочним прикладом для дитини є батьки та вихователі, які повинні
допомогти формувати і проявляти позитивні якості, заспокоювати,
підбадьорювати і радувати.
В процесі морального виховання дошкільнят з'являється почуття власної
гідності, справедливості, а також відповідальність за свої вчинки. В ході ігор,
пізнавальних та розвиваючих занять дитина набуває патріотичні почуття,
любов до Батьківщини і рідного краю, повага до людей різних віросповідань і
національностей.
При моральному вихованні дошкільнят необхідно приділяти особливу
увагу осмисленню вчинків. Діти повинні усвідомлювати свою поведінку і
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прагнути до морального змісту дій. Дитина повинна отримати роз'яснення
моральних понять і навчитися діяти в різних ситуаціях. Моральне дошкільне
виховання має бути спрямоване на формування правильної поведінки дитини
в суспільному житті та сім'ю.
Важливими завданнями морального виховання дошкільнят є уявлення
дитині основ поведінки, знань про патріотизм і допомога у формуванні
правильних мотивів поведінки.
Враховувалося те, що основою морального виховання старших
дошкільників є навчально-виховна діяльність. Згідно наукових досліджень
Л.Божович та О. Дробницького, практично будь-яка діяльність має моральне
спрямування, у тому числі й навчальна, яка, на думку психологів, володіє
широкими виховними можливостями [3; 74]. До того ж специфіка психологічної
характеристики в цьому віці зумовлена тим, що дитина справді готова
навчатися. Саме тому в цьому напрямку найбільш актуальним є вибір шляхів
та методів взаємодії дорослого і дитини з метою їх позитивного відображення
на процесі морального становлення особистості старшого дошкільника [4,
с.126].
Завдання морального виховання дошкільників. Міцність, стійкість
моральних якостей залежать від того, як вони сформувалися, який механізм
був покладений в основу педагогічного впливу.
Завдання формування моральних цінностей:
- виховання гуманних почуттів і відносин;
- формування основ патріотизму і міжнаціональної терпимості;
- виховання працьовитості, бажання і вміння працювати;
- виховання колективізму.
Моральне виховання — цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з
метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і
правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки.
Зміст морального виховання підпорядкований вічним цінностям і
конкретним потребам суспільства, які з плином часу змінюються. Засноване
воно на принципах рівноцінності особистостей педагога і дитини,
гуманістичності змісту і засобів виховання, довіри і поваги в процесі
виховання, створення позитивної емоційної атмосфери, творчої взаємодії
педагога і дитини.
Моральне виховання з перших років життя дитини спрямоване на
формування її моральної позиції, ціннісних орієнтирів, інтересів і потреб. Адже
на цьому етапі закладаються основи морального розвитку особистості,
розвиваються уявлення, почуття, звички, які спрямовують подальше її
вдосконалення. Особливо значні зміни відбуваються у мотиваційній сфері
дитини-дошкільника, що виявляються у розвитку моральних мотивів поведінки,
а на етапі старшого дошкільного віку вони набувають супідрядності —
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підпорядкованості певній вищій меті. Тому неувага до морального виховання в
дошкільному віці не може бути компенсована у подальші роки.
Також моральне виховання тісно пов'язане з моральним розвитком,
оскільки взаємодія між педагогічними впливами і розвитком особистості
відбувається через сприймання, усвідомлення, оцінку й перевірку досвідом
моральних вимог.
А виховання носить історичний характер і його зміст змінюється в
залежності від ряду обставин і умов: запитів суспільства, економічних
факторів, рівня розвитку науки, можливостей віку вихованців. Отже, на
кожному етапі свого розвитку суспільство вирішує різні завдання виховання
підростаючого покоління, тобто в нього різні моральні ідеали людини.
Перебудова мотиваційної сфери пов'язана із засвоєнням дитиною
морально-етичних норм. Починається воно з формування дифузних оцінок, на
підставі яких діти поділяють всі вчинки на "хороші" чи "погані". Спочатку
безпосереднє емоційне ставлення до людини нероздільно злито у свідомості
дитини з моральної оцінкою його поведінки, тому молодші дошкільнята не
вміють аргументувати свою погану чи добру оцінку вчинку літературного героя,
іншу людину. Старші дошкільники пов'язують свою аргументацію за
громадським значенням вчинку.
У дошкільному віці під впливом оцінок дорослих у дітей виявляються і
зачатки почуття обов'язку. Первинне почуття задоволення від похвали
дорослого збагачується новим змістом. Разом з цим починають формуватися
перші моральні потреби. Задовольняючи домагання на визнання з боку
дорослих і інших дітей, бажаючи заслужити громадське схвалення, дитина
намагається вести себе відповідно соціальним нормам і вимогам. Спочатку
дитина робить це під безпосереднім контролем дорослого, потім весь процес
інтеріорізується, і дитина діє під впливом власного наказу.
У дошкільному віці формується і почуття відповідальності за вчинені
вчинки, тому в цьому віці вперше з'являються "ябіди".
Більшість дошкільників від 4 до 7 років уже знають, що безкорисливо
жертвувати своїм надбанням заради загального блага - добре, а бути егоїстом
- погано. В експериментах Є.В. Субботский виявилося, що є різниця між
дитячим альтруїзмом на словах і на ділі. Спочатку дітям розповідали історію
про якийсь Вові, якому доручили за нагороду (марку) вирізати прапорець для
свята. З нагородою можна було вчинити так: або взяти собі, або залишити на
"виставку". Вова узяв собі марку. Дітей питали, а як би вони вчинили в
аналогічному випадку. Багато дітей засудили Вову і сказали, що вони-то
обов'язково залишили б марку на виставку.
У реальному ж експерименті більшість дітей брали нагороду собі: одні відкрито, інші ховали в кишені, рукавиці, черевики. І тільки деякі старші
дошкільнята залишили марку в коробці, йдучи з видимим почуттям гордості,
радості.
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Але в той же час у тих випадках, коли дитина винна перед іншими або
бачить страждання іншого, він у пориві співчуття може віддати йому кращу
іграшку, допомогти, зробити щось за іншого. І чим старше дошкільник, тим
більше у ньому прагнення зробити добро "просто так".
Висновки. Моральне виховання - основний стрижень загальної системи
всебічного розвитку особистості. Моральне виховання тісно пов'язане з
фізичним, естетичним, трудовим і розумовою вихованням
Спрямованість морального виховання на загальний особистісний
розвиток дитини, його неперервність у педагогічному процесі, багатоманітність
напрямів і методів вимагає високої професійної та моральної культури
вихователя, гуманістичної спрямованості його педагогічної діяльності, вміння
розуміти дитину і діяти спільно з нею. Результатом такої роботи може стати
вищий рівень моральної вихованості дітей — здатність до морального
самовдосконалення, усвідомлена потреба в ньому.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З кожним роком зростає актуальність проблеми збереження здоров’я
дітей, адже в усі часи вважалося, що це є основою благополуччя. Головним є
формування мотивації, що до збереження і зміцнення здоров’я. Однак дитина
сама не зможе дотримуватися всіх правил для збереження здоров’я. У зв’язку
з цим постає необхідність обґрунтувати напрями роботи з дошкільниками які б
сприяли зміцненню здоров’я і формували мотивацію до здорового способу
життя.
Мета статті полягає у вивчені особливостей формування здорового
способу життя у дітей дошкільного віку.
Виклад
основного
матеріалу.
Проблемою
формування
здоров’язбережувальної компетентності займалось багато вчених. У працях
І. Брехман, М. Гончаренко, В. Горащук запропоновано шляхи формування
здорового способу життя. Проблемі створення здоров’язберігаючого
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середовища присвячено праці Н. Захаревич, С. Лупаренко, О. Попов,
П. Потейко. Проблема виховання здорового способу життя у дітей дошкільного
віку, формування цінісного ставлення до здоров’я висвітлена у працях Т.
Андрющенко, О. Іванашко, Н. Левінець. Разом з тим педагогічні умови
формування здоров’язбережувальної компетентності на заняттях з фізичної
культури розкриті фрагментально на фоні досліджень Д. Вороніна, Г.
Мешко, В. Омеляненко, В. Сергієнко, Н. Тамарської. Незважаючи на низку
досліджень присвячених формуванню здоров’язбережувальної компетентності
на даний час ця проблема лишається актуальною та потребує детального
вивчення.
Кожен вчений дає своє визначення поняттю здорового способу життя
саме тому узагальнюючи їхні погляди можна сказати, що здоровий спосіб
життя - це: види і способи діяльності, спрямовані на збереження і зміцнення
здоров'я; форми матеріальної і духовної життєдіяльності відповідно до рівня
розвитку людини, суспільства; вияв усвідомленої активності особистості у
напрямі повноцінного виконання біологічних і соціальних функцій,
задоволення життєвих потреб і досягнення довголіття; повсякденна
життєдіяльність людини із забезпечення гігієнічних норм, зміцнення
адаптивних можливостей організму, відновлення сил, виконання функцій [2, с.
24].
На сьогоднішній час у суспільстві сформувалося безліч різноманітних
прикладів щодо способу життя, з якими дитина постійно стикається. Ці
приклади не завжди є правильними для неї, в результаті чого відбувається
неправильне уявлення про здоровий спосіб життя і можуть зруйнуватися
уявлення які сформувалися раніше. З кожним роком здоров’я дітей
понижується, тому необхідність у формуванні і збережені здоров’я зростає і
потребує нових знань у виховані та навчанні дітей [3, с.123].
На даний час багато вчених з різних галузей (медицини, психології,
екології, фізіології)
займаються проблемою здорового способу життя
дошкільників, і не випадково. Спрямованість дітей на збереження здоров’я –
процес дуже складний, на нього мають вплив як держава так і громадянська
думка, екологічні проблеми, процес виховання і навчання, якості педагога, а
також сім’я. З самого дитинства для дітей необхідно створювати таке
навчально-виховне середовище, яке б давало уявлення валеологічного
характеру. Це дасть потребу у формуванні здорового способу життя, і
свідомого ставлення до власного здоров’я і оточуючих людей, до засвоєння
необхідних для цього практичних навичок і вмінь.
Для створення умов формування уявлення дошкільників про здоровий
спосіб життя має велике значення дошкільна освіта, тому що турбота про
здоров’я дитини проблема не лише медицини, а й педагогіки, оскільки
правильно організована робота з виховання і навчання є більшою мірою, ніж
гігієнічні засоби. Серед безлічі факторів, що мають впливають на здоров'я і
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розвиток дітей, за інтенсивністю впливу велике місце має фізичне виховання.
Сьогодні не має сумніву, що фізичне виховання впливає на гармонійний
розвиток дошкільників. У той же час літературні джерела засвідчують, що
фізичне виховання не достатньо ефективне в ДНЗ, яке підтверджується
фактами. За даними, останніх років здоров'я дошкільників погіршилося:
кількість абсолютно здорових дітей знизилася, і збільшилося кількість дітей,
що мають відхилення у здоров'ї, хронічні захворювання. Викликає тривогу , що
діти до моменту вступу до школи мають хронічні захворювання. Для того щоб
дитина будувала психологічну основу позиції творця свого здоров’я у неї
мають виникати певні потреби у здоровому способі життя. Але,у дошкільників
такої потреби ще не має. Найбільш цінним для дітей є гра, а також відносини
між однолітками під час спілкування. Фізичне, соціальне і психічне здоров’я ще
не мають відповідного місця. Середовище, яке сформувалося у дитячому
закладі має бути гігієнічно організованим, адже воно є головною умовою
розвитку у дітей потреби здорового способу життя. Дошкільний навчальний
заклад несе більшу відповідальність щодо формування потреби у здоровому
способі житті ніж батьки, адже значну частину свого часу дитина перебуває в
ньому [1, с. 240 ].
Дошкільний заклад повинен відповідати не тільки гігієнічним нормам, але
й вимогам щодо гігієни нервової системи і соціальних відносин, а також
психологічній безпеці. Важливим є не тільки укладання дітей на денний сон,
але й те що при цьому роблять і як забезпечують здоровий, глибокий сон.
Також, вкрай важливим є забезпечення дітям комфортності при пробудження.
При найкращому забезпечені індивіда базовими потребами створюються
передумови вищих потреб, до яких і належить потреба у здоровому способі
життя. Для того щоб перевірити чи знають дошкільники, що таке здоровий
спосіб життя та шляхи його зміцнення та збереження нами була проведена
бесіда ″ Як здоров’я зберегти ″. В результаті якої ми отримали такі результати:
30 % дітей мають високий рівень сформованості знань про здоров’я і способи
його зміцнення та збереження, 50% мають середній рівень сформованості
знань і лише 20 % мають низький рівень. Таким чином можна сказати, що
більшість дітей мають елементарні знання щодо зміцнення і збереження
здоров’я.
Велику роль у формуванні здоров’язбережувальної компетентності дітей
відіграють заняття з фізичної культури. Метою занять з фізичної культури є
зміцнення здоров’я дітей, розвиток у них рухових умінь та навичок,
формування різних фізичних якостей, а саме витривалості, що сприяє
розширенню функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної
системи і підвищенню працездатності. В умовах більшого простору рухові
навички засвоюються швидше, значно зростає амплітуда рухів, їх
інтенсивність, що дає змогу збільшувати фізичне навантаження. У теплу пору
року фізкультурне заняття на свіжому повітрі проводиться через 15-20 хв
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після початку прогулянки (рухова активність має починатися після адаптації
організму до погодних умов). У холодний період такі заняття слід проводити
наприкінці прогулянки, щоб по його закінченню діти швидко зайшли в
приміщення. Також важливо, коли на дворі тепло, навчити дітей виконувати
вправи на шикування та перешикування, для того, щоб у холодну пору вони
могли швидко зорієнтуватись у просторі, узгоджено рухатись, та чітко
виконувати команди вихователя. З метою перевірки активності дітей на
заняттях з фізичної культури нами було проведено спостереження під час
якого було виявлено такі результати: 36 % дітей мають високий рівень
активності на заняттях з фізичної культури, 48 % мають середній рівень
активності на занятті і 16 % мають низький рівень активності на занятті
фізичної культури. Таким чином можна сказати, що сучасне молоде покоління
в основному має середній рівень фізичної підготовки та не досить активно
виявляє бажання займатись фізичною культурою та спортом. Саме тому ми як
вихователі маємо постійно стимулювати в дітей бажання займатись фізичною
культурою.
Висновок. Отже, узагальнюючи погляди вчених можна сказати що
дотримання здорового способу життя сприяє не лише гармонійному фізичному
розвитку, а й зміцнює духовно.
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ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми. Виховання самостійності як базової якості в
дітей дошкільного віку – складний і багатогранний процес, який потребує
цілеспрямованої роботи. Одним із засобів виховання самостійності виступає
гра, в якій створюються умови для самостійної діяльності дітей, прояву ними
цілеспрямованості, ініціативності, незалежності, творчості, пізнавального
інтересу та інших критеріїв самостійності [3].
Гра посідає чільне місце в системі фізичного, морального, трудового та
естетичного виховання дошкільнят. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню
її життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби.
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Враховуючи неоціненну роль гри у житті дошкільника, наголошують, що
завдання і зміст ігрової діяльності визначаються Базовим компонентом
дошкільної освіти в Україні (сфера "Культура", субсфера "Світ гри"), чинними
програмами розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку "Малятко",
"Дитина", "Українське дошкілля", "Дитина в дошкільні роки", "Зернятко". На
виході "Базова програма розвитку дітей дошкільного віку", спрямована на
збалансований розвиток дитини, формування елементарних форм її життєвої
компетентності,
реалізацію
природного
потенціалу,
індивідуалізацію
особистого становлення [1].
Виховні можливості гри відзначали у своїх працях Л.С. Виготський,
О.В. Запорожець, Д.Б. Ельконін, С.Л. Рубінштейн та ін. Дослідженню
особливостей гри на етапі раннього та дошкільного дитинства були присвячені
праці Л.В. Артемової, Р.І. Жуковської, С.О. Марутян, Д.В. Менджерицької,
О.П. Усової [3].
Метою статті є аналіз виховних можливостей ігрової діяльності у
розвитку самостійності дітей дошкільного віку.
Основна частина. Дошкільний вік - це період оволодіння соціальним
простором людських відносин через спілкування з близькими дорослими, а
також через ігрові і реальні відносини з однолітками. Дитина прагне до
реалізації свого "я", прагнучи підтвердити свою самостійність. У дитини
формуються основи відповідального ставлення до результатів своїх дій [4].
Самостійність - це дія, яку людина здійснює сама, без підказки і допомоги
оточуючих.
Самостійність не означає повної свободи дії і вчинків, вона завжди
укладена в жорсткі рамки прийнятих у суспільстві норм [4].
Сучасні теоретико-експериментальні праці акцентують на вихованні
таких показників самостійності, як-от: цілеспрямованість (А.К. Бондаренко, А.І.
Матусик), активність (Р.М. Миронова), ініціативність (О.В. Старинська,
Т.А. Ткачук), наполегливість (З.М. Діхтяренко), самооцінка (С.О. Ладивір, І.С.
Мельник), креативність (Г.В. Ожиганова), творчість (Л.М. Шульга), пізнавальна
активність (І.С. Литвиненко) та ін. У більшості з них гра визначається одним із
засобів виховного впливу на дитину [3].
Різні підходи до дитячої грі відображені в багатьох роботах. Серед цих
підходів можна виділити пояснення природи сутності дитячої гри, як форми
спілкування (Лісіна М. І.), або як форми діяльності, в тому числі засвоєння
діяльності дорослих (Ельконін Д. Б.), або як прояв і умову розумового розвитку
(Піаже Ж.).
Кожен з цих підходів, виділяючи якусь сторону гри, в кінцевому рахунку,
виявляється недостатнім для пояснення сутності, специфіки дитячої гри в
цілому.
Незважаючи на те, що ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці,
значимість її не знижується і згодом. Л. С. Виготський відзначав, що в
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дошкільному віці гра і заняття, гра і праця утворюють два основних русла, по
яких протікає діяльність дошкільнят. Виготський Л. С. бачив у грі невичерпне
джерело розвитку особистості, сферу визначає "зону найближчого розвитку".
Звідси - сутність проблеми полягає у вплив гри на розвиток
самостійності дітей, творчих здібностей, особистісних якостей. Гра створює
позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш
активно. Використання ігрових прийомів і методів, їх послідовність і
взаємозв'язок будуть сприяти у вирішенні даної проблеми.
Актуальність піднятої проблеми викликана потребою психологів,
педагогів, батьків в удосконалюються методи психолого-педагогічного впливу
на формується особистість дитини з метою розвитку самостійності дітей.
Можливо, гра приваблює дитину своїм незбагненним різноманіттям
ситуацій, що вимагають від нього активного прояву індивідуальності,
кмітливості, винахідливості, творчості та самостійності [4].
За визначенням Т.І.Поніманської, гра поєднує в собі риси, що характерні
будь-якій соціальній діяльності, а також риси, що притаманні власне грі. Серед
останніх вона називає самостійніст [2].
Організація ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах
потребує істотного вдосконалення. Вона так і не посіла належного місця в
житті дітей, що пояснюється недооцінкою педагогами її ролі в різнобічному
розвитку дошкільнят. У багатьох садках не створено належного ігрового
середовища, недостатньо уваги приділяється формуванню в дітей уявлень
про навколишній світ, їхнім самодіяльним іграм. Підпорядкування гри
завданням навчання завдає вихованцям подвійної шкоди: призводить до
вилучення самодіяльних ігор з життя дитячого садка, знижує пізнавальну
мотивацію, що є основою формування навчальної діяльності [1].
Автори (Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста) серед різних видів ігор, що мають
найбільш самостійний характер, виділяють сюжетну гру. Ознакою цього вони
називають її зміст. Сюжетна гра не може функціонувати в готовому вигляді, а
залежить від життєвого досвіду дітей. Вона має свої закони розвитку, залежить
від світосприймання дійсності і виступає його відображенням. Крім того,
дослідниці виділяють певні можливості дидактичних ігор для розвитку
пізнавальної сторони самостійності.
Самостійність розвивається в дошкільників у процесі самодіяльних ігор.
Такі ігри розпочинаються з власної ініціативи дитини, її бажання програвати
різні сюжети, без втручання дорослого. До них К.В. Карасьова, Т.О. Піроженко
відносять сюжетно-рольові та режисерські ігри [3].
Висновки. Із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі. Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що ігрова
діяльність має великий потенціал для виховання самостійності як базової
якості у дітей дошкільного віку. Вона сприяє розвитку таких її компонентів, якот: активному пізнанню довколишнього середовища і себе в ньому,
108

усвідомленню свого "Я" і своїх можливостей; прагненню застосовувати набуті
знання в різних ігрових ситуаціях, уміти орієнтуватись у нових
умовах; цілеспрямованості, наполегливості та рішучості в грі, долаючи різні
перешкоди; самостійності у здійсненні логічних операцій, прогностичності та
творчості; умінню критично оцінювати отриманий результат, прагнути до його
вдосконалення, умінню приймати власні рішення; розумінню відповідальності
за власні дії перед колективом, умінню діяти згідно встановлених правил і
підпорядковувати себе їм за власною ініціативою, а не під керівництвом
дорослого.
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ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РЕЖИМНИХ МОМЕНТІВ
Сьогодні в дошкільній педагогіці гостро постають питання формування
граматичної правильності мовлення дітей дошкільного віку, оскільки
дошкільний вік є сенситивним періодом у розвитку людини. Серед багатьох
аспектів дошкільної лінгводидактики проблема формування граматично
правильного мовлення у дітей дошкільного віку завжди привертала увагу як
теоретиків, так і практиків. У класичній і сучасній лінгводидактичній науці
рівень розвитку мовлення вважається одним із основних показників
розумового розвитку дитини. Проте у сучасній методиці навчання мови та
розвитку мовлення дошкільників особливості усвідомлення дітьми мовної
дійсності, потенційні можливості розвитку мовлення на кожному віковому етапі
вивчені недостатньо, хоча знання цих особливостей, уміння управляти
формуванням граматично правильного мовлення, без сумніву, важливе.
Актуальність проблеми формування граматично правильного мовлення
у дітей дошкільного віку обумовлюється пріоритетними напрямами Державної
національної програми “Освіта” (“Україна ХХI століття”) та “Діти України”,
Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”.
Проблема формування граматичної правильності мовлення дітей
молодшого дошкільного віку є досить складною та багатоаспектною. До неї
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звертались багато психологів, педагогів, дефектологів. Зокрема, такі як: А. М.
Богуш, О. М. Гвоздєв, Л. О. Калмикова, Г. І. Ніколайчук, В. К. Орфинська та ін.
Вивченню психологічних закономірностей формування граматично
правильного мовлення у дошкільників присвячено ряд досліджень
(Виготський Л. С., Захарова А. З., Ельконін Д. Б., Леонтьєв О. О.,
Ніколенко Д. Ф., Сохін Ф. О. та ін.). Ученими були виявлені механізми
оволодіння дітьми граматичним ладом, розвитку граматичних форм шляхом
з’ясування реальних відносин, що лежать в основі їхнього абстрагування,
перенесення узагальнених граматичних відношень у нові умови.
Провідну роль у засвоєнні мови дитиною відіграють невідповідність між
цілями і наявними засобами спілкування, між бажаним і досягнутим, між
формою і змістом висловлювання (О. В. Запорожець). Головною умовою
виникнення і вирішення цих протиріч є спілкування дитини з дорослим, у
процесі якого він спонукає й заохочує до використання граматично
правильного мовлення.
Метою нашої статті є розкриття оптимальних методів і засобів
формування граматично правильного мовлення дитини молодшого
дошкільного віку в процесі режимних моментів.
Значним досягненням у розвитку мовлення дітей молодшого
дошкільного віку є поява граматичних форм рідної мови. Засвоєння дитиною
граматичного ладу мови пов’язане з формуванням у неї комунікативної функції
мовлення. Після того, як слово стало для неї "сигналом сигналів", тобто
сигналом реальної дійсності, коли слово стало означати для дитини щось
конкретне, мовлення дитини набуває відповідної граматичної організації.
Граматична правильність мовлення – дотримування в процесі
спілкування основних граматичних норм, сформульованих у вигляді правил.
Це норми словотворення частин мови, відмінювання, узгодження, побудови
речень певної структури, а також норми керування, що засвоюються
практично.
Формування граматично правильного мовлення у дітей передбачає такі
напрями: перевірка граматичної правильності дитячого мовлення і запобігання
помилкам; наслідування мовленнєвому зразку педагога, мовлення якого
відповідає всім нормативним вимогам, використання ефективних методів і
прийомів формування граматичної правильності мовлення дітей як на
заняттях, так і в повсякденному житті.
Засвоєння граматичної будови мови для дитини – складний шлях, на
якому не обходиться без помилок. Діти плутають суфікси, префікси однієї
частини мови з іншою. Для кращого засвоєння граматичної правильності
мовлення необхідно виробити звичку правильно говорити. А для цього педагог
має знати, яких помилок припускаються діти, і своєчасно їх виправляти.
Насамперед вихователь має знати, які помилки характерні для дітей
певної вікової групи, як часто вони трапляються в їхньому мовленні.
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Вихователь повинен мати спеціальний матеріал для перевірки дитячого
мовлення, а також визначити прийоми і методи, які б дали змогу якнайповніше
виявити особливості граматичної будови мови дітей. Наведемо окремі з них:
розповідь за сюжетними картинками; читання невеликих оповідань і бесіда за
їх змістом; індивідуальні бесіди за раніше складеним планом і розмови
вихователя з дітьми; спеціально дібрані дидактичні вправи; дидактичні ігри,
серед яких чільне місце належить автодидактичній грі, де дії дітей можна
регулювати ігровими завданнями й ігровими правилами.
Режимний момент – одна з основних форм роботи вихователя з дітьми
під час формування в останніх граматично правильного мовлення.
Правильно організовані режимні моменти дня мають велике виховне і
педагогічне значення. Щодня повторюючись, режимні моменти привчають
організм дитини до певного ритму, забезпечують зміну діяльності (ігрової,
навчальної, трудової) і тим самим оберігають нервову систему дітей від
перевтоми. Вихователь перебуває з дітьми в різній обстановці: у роздягальні,
умивальній кімнаті, спальні, ігровому куточку, на вулиці та інших місцях. Тому
він має можливість активізувати і закріпити нові слова, виправити мовні
помилки.
Під час ранкового прийому дітей у вихователя є можливість поговорити
про настрій дитини, дізнатися, що нового у неї сталося, наприклад, за вихідні
дні, яку книжку їй прочитали вдома, або який мультфільм вона подивилася;
закріпити знання про транспорт, про сім'ю, про професії, про улюблені іграшки
і т.д. Якщо це в холодну пору, то, одягаючись на прогулянку або роздягаючись
після неї, можна поговорити з дітьми, якого кольору у них одяг (узгодження
прикметників з іменниками в роді), перерахувати деталі одягу, придумати, на
що схожий одяг (шарф - це дорога, струмок), з якого матеріалу зроблений одяг
(вовняні, хутрова, джинсова тощо).
Під час трудової діяльності закріплюємо знання дітей про назви
інструментів, слів-дій. Задаємо питання: "Що будеш робити?" "Що робиш?"
"Для чого треба рихлити землю?" і т.д.
Під час чергування по їдальні можна привернути увагу дітей до посуду,
назвати його форму, забарвлення, матеріал, з якого він зроблений, його
кількість на столі. Така ж робота проводитися під час підготовки необхідного
матеріалу до занять.
На прогулянці під час спостереження за живою і неживою природою, її
явищами діти так само відповідають на питання вихователя, міркують,
роблять висновки. Ми пропонуємо дітям скласти або придумати розповідь,
казку про побачене: про хмаринку, про метелика, про сніжинки, про першу
квіточку і т.д.
Так як в дошкільному дитинстві провідною діяльністю є гра, то однією з
умов успішної роботи з розвитку мовлення є використання різних ігор. Це ігри,
які допомагають закріпити знання дітей за всіма розділами розвитку мовлення:
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зв'язне мовлення, формування граматичного ладу мовлення, словникова
робота.
Під час сюжетно-рольових ігор діти вдосконалюють діалогічну мову,
розвивають навички монологічної мови. Оволодіння монологом - одне з
головних завдань мовленнєвого розвитку дошкільників, так як він вбирає в
себе розвиток всіх сторін мови – лексики, граматики, фонетики. Під час
сюжетних ігор у дітей йде опосередковане спілкування через іграшку.
Відмітимо, що в усі режимні моменти включають дидактичні ігри з
розвитку мовлення, цікаві, фонетичні, лексичні, граматичні вправи. Під час
дидактичних ігор закріплюються уміння і навички, отримані в ході проведення
занять. Ця робота проводитися з невеликою підгрупою дітей або
індивідуально.
Отже, режимні моменти в дитячому садку організовані таким чином, щоб
у дітей завжди був час на активні ігри, заняття і повноцінний відпочинок.
Для того, аби у дитини молодшого дошкільного віку сформувати
граматично правильне мовлення, вихователь і батьки повинні докладати
максимум зусиль. Ми не повинні забувати про те, що діти не люблять і не
завжди розуміють просто поданий матеріал, їх потрібно зацікавити, зробити
так, щоб вони самі хотіли вчитись. Для цього вихователь повинен створити
відповідне середовище, використовувати найрізноманітніші форми роботи з
дітьми. Правильно організований режим дня для дитини сприятиме кращому
навчанню та запам’ятовуванню. Граматичну правильність мовлення ми
формуємо завжди і всюди: при ранковій зустрічі дітей, на гімнастиці, під час
сніданку, занять, прогулянки, при підготовці до сну тощо. Вихователь повинен
кожну хвилину стежити за дитиною та її мовленням, виявляти помилки та
виправляти їх для того, щоб мовлення у дітей формувалось граматично
правильним з наймолодшого віку.
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ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТА ФОРМУВАННЯ
Актуальність проблеми. У програмі розвитку дітей старшого
дошкільного віку "Впевнений старт" розкрито основні напрями розвивального
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впливу дорослих, що є визначальними для розвитку природних задатків і
здібностей дітей до різних видів художньої діяльності (образотворчої,
музичної, театралізованої), естетичного ставлення до дійсності, формування
художніх умінь і навичок, сприяння самовираженню у художній творчості [2, с.
7]. Завдання педагога – спираючись на схильність дітей до наслідування,
прищеплювати їм навички й уміння, без яких неможлива творча діяльність,
виховувати у них самостійність, активність у застосуванні цих знань і вмінь,
формувати критичне мислення, цілеспрямованість [3, c.37].
Мета статті - визначити особливості розвитку творчих здібностей дітей
дошкільного віку.
Основна частина. Дитина ще не встигла народитися, а в ній живе
велика таємниця таланту. Процес творчості починається тоді, коли малюк взяв
у олівець і аркуш патеру. Звичайне дитяче творіння буде чудовим та
неповторним лише тоді коли в малюка є певний досвід і він володіє еобхідною
інформацією та навичками. Творчість – як вітаміни: не багато треба, але якщо
їх немає хвороби і зміни в розвитку неминучі. І так само, як з вітамінами
позбавлення творчості у ранньому віці найнебезпечніше.
На формування особистості дитини впливає багато чинників, серед яких
чільне місце посідає культура й мистецтво. Поступово знайомлячись з
культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей,
збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати
набуті знання у притаманних їй видах діяльності. Відповідно, розвивається
уява, мислення, комунікативні навички, вміння розуміти іншого.
Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для
дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво,
забезпечують багатство вражень [3, c.39].
Творчі здібності – це індивідуальні особливості рис людини, які
визначають успішність виконання нею творчої діяльності.
Формування творчих здібностей у дітей, як правило пов’язана з грою.
Адже давно відомо, що гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку, а
отже – й «веде» за собою розвиток дитини. Дошкільнята малюють і – грають,
танцюють і – грають, конструюють і – грають, називають слова, вигадують
казки й постійно грають. Грають навіть тоді, коли займають серйозною
справою. Через гру, експериментування, творчість іде пізнання дитини
навколишнього світу. У грі дитина робить спроби знайти своє місце у житті [3,
c. 36].
Розвитком творчої особистості важко керувати. Є багато чинників, що
впливають на інтелектуальний розвиток, серед них умови, у яких формується
дитина, середовище, що її оточує. Однак найважливішим для творчого
розвитку особистості є характер її навчальної діяльності. Моделювання
творчої діяльності у навчанні потребує осмислення самого поняття
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«творчість». Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є
створення умов, що сприяють формуванню їхніх творчих здібностей [3, c. 38].
Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є ранній
фізичний розвиток маляти: повзання і ходіння, раннє плавання, гімнастика (
Дж. Сміт ). Потім раннє читання, навчання рахувати, знайомство з різними
матеріалами та інструментами.
Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є
створення умов, що сприятимуть розвитку (Б.М. Нікітін). Необхідно, наскільки
це можливо, заздалегідь оточити дитину таким середовищем і такою
системою відносин, які стимулювали б її найрізноманітнішу творчу діяльність й
поволі розвивали б у неї саме те, що у відповідний момент здатне найбільш
ефективно розвиватися. Наприклад, ще задовго до навчання читати й писати,
однорічній дитині можна купити кубики з літерами, почепити абетку на стіні і
під час гри називати дитині букви. Це сприяє ранньому розвитку мовлення, а
згодом - вмінню читати.
Третя, надзвичайно важлива умова ефективного розвитку творчих
здібностей випливає із самого характеру творчого процесу, що вимагає
максимальної напруги сил (Л. Керрол). Справа в тім, що здатність буде
розвиватися тим успішніше, чим частіше у своїй діяльності людина
добирається "до верхівки” своїх можливостей і поступово піднімає цю планку
усе вище і вище. Така умова максимальної напруги сил найлегше досягається,
коли дитина вже плазує, але ще не вміє говорити. Процес пізнання світу в цей
час йде дуже інтенсивно, але скористатися досвідом дорослих маля не може,
тому що пояснити такому маленькому ще нічого не вдається. Тому в цей
період малюк змушений більше, ніж коли-небудь займатися творчістю,
вирішувати безліч нових для нього задач самостійно і без попереднього
навчання, якщо, зрозуміло, дорослі дозволяють йому це робити, а не
вирішують все за нього. Наприклад, у дитини закотився далеко під диван м'яч.
Батьки не повинні поспішати дістати йому цю іграшку, якщо дитина може
вирішити цю задачу сама.
Четверта умова успішного розвитку творчих здібностей полягає в
наданні дитині свободи у виборі діяльності, у чергуванні справ, у тривалості, у
виборі способів і т. і (Л. Керрол ). Тоді бажання дитини, її інтерес, емоційне
піднесення стануть надійною запорукою того, що більше напруження розуму
не призведе до перевтоми, а буде на користь.
Проте надання дитині такої волі не виключає, а, навпаки, припускає
ненав'язливу, доброзичливу допомогу дорослих - це є п'ятою умовою
успішного розвитку творчих здібностей. Найголовніше тут - не перетворювати
свободу на вседозволеність, а допомогу на підказку. На жаль, підказка розповсюджений серед батьків спосіб "допомоги" дітям, але вона тільки
шкодить справі. Не можна робити що-небудь за дитину, якщо вона може сама
[1, c.298].
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Висновки. Отже, творчі здібності - це індивідуальні особливості, якості
людини, що визначають успішність виконання нею різного роду творчої
діяльності. В основі креативних здібностей людини лежать процеси мислення
й уяви.
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УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
ДИТИНИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми мовленнєвого зростання незалежно від освітніх
концепцій завжди залишається актуальною. Дитина має бути готовою до
широкого спілкування з іншими людьми в різних сферах життєдіяльності, адже
це – основа мовленнєвої особистості.
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку є однією із
стрижневих
проблем
дошкільної
лінгводидактики.
Її
актуальність
зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку
освіти України у ХХІ столітті, Законів України "Про освіту", "Про дошкільну
освіту", "Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови", спрямованими на модернізацію дошкільної освіти,
оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей
рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування.
Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини в
дошкільному віці – найбільш сенситивному для засвоєння мови. Якщо дитина
не досягне певного рівня мовленнєвого розвитку до п’яти-шести років, то цей
шлях, як правило, не може бути успішним на більш пізніх вікових етапах.
У наш час, коли відбуваються активні процеси становлення
державності, культурно національного відродження країни та повернення
народу до своїх духовних скарбів, доречно звернути увагу на розвиток
мовлення дітей засобами дитячого фольклору.
Торкалися використання народнопоетичної творчості на певних етапах і
напрямах
навчально-виховного
процесу
в
своїх
дослідженнях
С. Домбровський, Г. Іванюк, В. Костів, О. Неживий, О. Ростовський,
Р. Скульський, Н. Соломко, Г. Сутрина, Н. Чернуха, Б. Тимків, В. Хрущ.
Вплив фольклору на мовну освіту дітей було розкрито в роботах
видатних учених, педагогів, письменників (А. Богуш, Н. Гавриш, О. Духнович,
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Г. Іваницька, В. Кононенко, Т. Котик, Н. Лисенко, Н. Луцан, В. Мельничайка,
М. Пентилюк, Н. Пєшковська, С. Русова, Л. Симоненкова, Г. Сковорода, І.
Срезнєвський, М. Стельмахович, Є. Тихеєва, О. Трифонова, К. Ушинський, І.
Франко та ін.). Їх праці становлять теоретио-методологічну основу
дослідження нашої проблеми.
Тому буде доволі цікаво розглянути сучасні аспекти розвитку мовлення
середніх дошкільників засобами усної народної творчості.
Метою нашої статті є розкрити особливості розвитку мовлення
дитини середнього дошкільного віку.
Ефективність мовлення дітей середнього дошкільного віку засобами
усної народної творчості покращиться в разі створення таких педагогічних
умов: забезпечення розуміння дітьми змісту фольклорних творів, спільної
роботи ДНЗ з сім’єю, удосконалення теоретико-методичної підготовки
вихователів дошкільних закладів щодо використання комплексу усної народної
творчості у мовленнєвому розвитку дітей середнього дошкільного віку.
Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким
дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку
особистості в період дошкільного дитинства.
У процесі різнопланового спілкування дитина пізнає природний,
предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності;
формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ "Я"; засвоює і
створює культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом взаємодії.
Термін "зв’язне мовлення" сучасна лінгвістика та лінгводидактика
розглядають у двох напрямах – як процес створення зв’язного висловлювання
та як продукт мовлення (текст чи дискурс), також воно визначається як єдине
смислове та структурне ціле, що складається з тематично та логічно
пов’язаних між собою відрізків і відбиває усі істотні аспекти свого предметного
змісту (А. Богуш, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимняя, О. Леонтьєв).
Зв’язне мовлення охоплює всі види діяльності дітей дошкільного віку.
Вчені виокремлюють такі види діяльності, як ігрова, образотворча,
пізнавальна, художня, музична, мовленнєва, комунікативна, навчальномовленнєва, побутова, трудова. Взаємодію різних видів діяльності відзначали
такі вчені, як Л. Виготський, О. Запорожець, О. Леонтьєв, Д. Узнадзе.
Для дитини мовлення виступає одним із основних засобів пізнання
довкілля. За словами Г. Костюка, саме завдяки мовленню здійснюється процес
осмислення наочних образів (подій, картин). У цьому випадку мовлення
виступає засобом інтерпретації чуттєвого досвіду дитини. Реалії сьогодення
(зменшення віку першокласників до 6 років, збільшення об’єму та ускладнення
навчального матеріалу) ставлять перед дитиною більш складні завдання, які
потребують зовсім іншого, ніж раніше рівня сформованості вмінь і навичок, у
тому числі і мовленнєвих. Саме тому постає необхідність формувати в дітей
навички зв’язного мовлення якомога раніше.
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Питання зв’язності дитячого мовлення попри всю різноманітність
пропонованих методичних систем, розглядається не лише практиками, але й
науковцями однобічно, з погляду оволодіння дітьми загальноприйнятими в
лінгвістиці якостями зв’язного мовлення. Слід відзначити, що особливе місце у
сучасній педагогіці займає дитячий фольклор, гуманістичний характер якого
виступає джерелом загальнолюдських цінностей, акумулятором національних
традицій початкового навчання та віддзеркаленням "інтеграційної функції
культурної парадигми" сучасної педагогіки.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У
ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сьогоденні актуальним завданням освіти є розвиток
творчих
здібностей особистості. Щоб досягти даної мети, слід сформувати ще в
дошкільному дитинстві у малюка естетичний смак, а також навчити сприймати
і розуміти витвори мистецтва. Тому, як бачимо, соціальна значущість даної
проблеми зумовила вибір теми цього дослідження.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні організаційнопедагогічних основ розвитку творчих здібностей дошкільників у процесі
художньої діяльності.
У науковій літературі достатньо часто зустрічається поняття "творчі
здібності". Як визначив Е. Фромм – це "…здатність дивуватися, пізнавати,
вміння знаходити вихід із нестандартних ситуацій; це спрямованість на
відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення" [3, с. 255]. Встановлено,
що найбільшої ефективності розвиток творчих здібностей дошкільника
старшого віку набуває в наступних випадках:
1) при врахуванні вікових та усіх індивідуальних особливостей дитини
старшого дошкільного віку;
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2) в процесі позитивного впливу з боку вихователя — створення
необхідного навколишнього середовища та цілеспрямованість самого
викладача;
3) в результаті стимуляції емоційної та почуттєвої сфери діяльності;
4) при умові ефективності використання фантазії та уяви дитинидошкільника.
Театральне, музичне, зображальне і художнє мистецтво являються для
дитини першоджерелом особистих вражень та емоцій. В. Сухомлинський
зазначив: "Кожна дитина не тільки сприймає, але й малює, творить, створює.
Те, як дитина бачить світ, є своєрідною художньою творчістю. Образ, що
сприйняла й одночасно створила дитина, несе в собі яскраве емоційне
забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, сприймаючи образи
навколишнього світу і додаючи до них що-небудь з фантазії. Емоційна
насиченість сприйняття – це духовний заряд духовної творчості" [4, с. 104].
Серед усіх варіантів розвитку самостійності, пізнавальної активності,
творчості та самореалізації дітей більшість вчених стверджують про
необхідність використання у роботі з дітьми старшого дошкільного віку різних
завдань
—
розвивальних,
навчальних,
пізнавальних,
трудових,
інтелектуальних, а також творчих. Говорячи про процес формування творчих
здібностей, слід зупинитися на питанні про те, з якого саме віку потрібно
починати розвивати здібності дітей. Психологи вказують різні терміни: від 1,5
до 5 років. Взагалі переважає думка, що розвивати творчі здібності необхідно
ще з раннього віку. Ця гіпотеза підтверджується і основними законами
фізіології.
Річ в тому, що дитячий мозок особливо швидко розвивається в перші
роки життя. Це "дозрівання" (зростання кількості мозкових клітин та
анатомічних зв'язків між ними) залежить і від варіативності та інтенсивності
роботи вже існуючих на даний момент структур, і від того, наскільки
стимулюється середовищем утворення нових. Якщо початкова стадія розвитку
і функціонування співпадають по часу, протікають синхронно, а умови при
цьому достатньо сприятливі — тоді розвиток проходить у необхідному темпі.
Процес розвитку може протікати значно швидше стандартних показників, в
результаті чого дитина стає більш здібною, по-справжньому талановитою та
геніальною особистістю [5, с. 105-107].
Проте
можливості
розвитку
творчих
здібностей,
досягнувши
максимального результату в момент "дозрівання", не залишаються
незмінними. Якщо ж ці можливості не використовуються, в такому випадку
відповідні здібності не функціонують, а значить — не розвиваються. У випадку,
коли дитина не займається певними видами діяльності, відповідні можливості
починають деградувати, а іноді — й зникати.
Борис Павлович Нікітін, який протягом багатьох років займається
проблемою розвитку творчих здібностей дітей, назвав це явище НУВЕРС
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(Необернене Згасання Можливостей Ефективного Розвитку Здібностей).
Нікітін вважає, що НУВЕРС особливо негативно впливає на розвиток творчих
здібностей. Розрив у часі між моментом "дозрівання" структур, необхідних для
формування творчих здібностей, і початком цілеспрямованого розвитку даних
здібностей веде до серйозного ускладнення їх розвитку, уповільнює його
темпи і веде до зниження кінцевого рівня розвитку творчих здібностей [2, с. 2022]. Спираючись на твердження Нікітіна, можна зробити висновок: саме
властивість незворотності процесу деградації дитячих можливостей розвитку
стала причиною такого поняття, як уродженість творчих здібностей.
Самостійність дошкільника починається ще з перших хвилин
перебування в садочку, коли він без сторонньої допомоги переодягається на
прогулянку, з прогулянки, на заняття з фізичної культури і т.д. Існує низка
порад, які повинен виконувати вихователь:
1) насамперед потрібно представити дітям весь набір завдань і
можливої активності, пояснити, що кожна з них означає та як правильно
виконувати те чи інше завдання; періодично поповнювати чи дещо змінювати
атрибути центру розвитку;
2) пояснити всі правила поведінки під час активності (головне, щоб ці
вимоги були однакові для усіх дітей); наприклад, гортати книжки обережно,
брати іграшки тільки з дозволу дорослого, ділитися іграшками з іншими дітьми,
складати всі речі на свої місця тощо;
3) проводити деякі види самостійної діяльності в ігровій формі, що без
сумніву зацікавить дошкільнят у самому процесі; наприклад, прибирати ігрову
зону після себе діти не дуже полюбляють, але якщо їм розповісти про
"секретик", який вони обов'язково знайдуть в результаті прибирання — діти
залюбки візьмуться за діло;
4) вихователь не повинен запрошувати усіх дітей тільки до одного виду
діяльності — кожен має право вибрати саме те, що йому до душі;
5) дитина має вміти (з допомогою вихователя) пояснювати, чому саме
цю активність вона вибрала;
6) можливий варіант, що через деякий час дитина не захоче
продовжувати ту чи іншу справу; задача вихователя при цьому — пояснити,
що кожна справа має бути доведена до кінця, педагог має сприяти тому, щоби
дитина підібрала цікаву для неї активність;
7) в процесі діяльності потрібно періодично нагадувати дітям про певні
правила і вимоги до даної діяльності;
8) в процесі всієї активності вихователь повинен демонструвати свою
підтримку та висловлювати високу оцінку щодо успіхів дошкільника;
9) під кінець процесу потрібно заохотити усіх дітей провести самооцінку і
самоаналіз, аби на наступному занятті мати можливість правильно
зорієнтувати дитину [1, с. 35-37].
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Таким чином, узагальнюючі все вище згадане, можна висновувати про
здібності дошкільника як про індивідуально-психологічні особливості, які
відрізняють одну дитину від іншої; діти дошкільного віку, які не мають
належних соціокультурних передумов, в результаті мають набагато менші
шанси для реалізації власної життєвої активності. За активної участі та
допомоги зі сторони вихователя мистецтво стає для дитини методом
безпосереднього пізнання навколишнього світу та способом самореалізації.
Самостійна художня діяльність – це форма організації життєдіяльності
дошкільника, яка має місце у вільний від основних організованих форм
освітнього напрямку час. Причому дитина особисто визначає ціль, завдання,
методи і план дій своєї діяльності, а також самостійно контролює та оцінює її.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ
Атуальність проблеми. Відповідно до Положення про дитячий
дошкільний заклад учасниками навчально-виховного процесу є не лише
педагогічні працівники та діти, а також і батьки. Адже сім’я – найперший і
найважливіший соціальний інститут виховання. Саме з сім’ї дитина виносить
перші враження про навколишній світ, в сім’ї формуються перші оцінні
уявлення, закладаються моральні устої, прищеплюються культурні і гігієнічні
звички. Їй належить пріоритет у становленні особистості дитини, вона має
максимальні можливості для набуття малюком знань, умінь та навичок,
необхідних у подальшому житті.
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Сьогодні доводиться констатувати, що демографічні, соціальні,
економічні зміни у суспільстві не могли не позначитися на сучасній сім’ї. Ця
ланка суспільства, як ніколи, потребує уваги та допомоги з боку держави
загалом, дошкільного закладу, зокрема. Адже лише незначна частина батьків
може спрямувати у правильне русло виховання своєї дитини. Чимало із них
потребують допомоги фахівців. Такою допомогою повинна бути діяльність
педагогів, які сприяють всебічному розвитку дітей та допомагають сім’ї у
їхньому вихованні. Саме тому сучасні дошкільні навчальні заклади повинні
стати відкритими для батьків, громадськості, більше уваги приділяти освіті і
вихованню батьків, справедливо вважаючи це одним із принципово важливих
чинників успішного розвитку і виховання дітей.
Мета статті. Обґрунтування основних принципів ефективної співпраці
дошкільних навчальних закладів з родинами вихованців.
Основна частина. Розуміння того, що саме в сім’ї закладається
фундамент повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини, спонукає
дошкільний заклад до пильного вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї,
тобто, до тісної взаємодії ДНЗ і родини.
Тісний контакт з батьками вихованців має на меті надання батькам
допомоги в актуальних виховних питаннях, сприяє формуванню
взаєморозуміння в родинно-педагогічному колективі, обміну виховним
досвідом. Такий взаємозв’язок необхідний і для того, щоб сформувати у
батьків правильне уявлення про свою дитину, об’єктивно оцінити її та
визначити оптимальні шляхи всебічного розвитку малюка.
Для того щоб педагоги та батьки взаємодіяли ефективно, дошкільний
навчальний заклад має створити певні умови. Окреслимо їх.
По-перше, дошкільний навчальний заклад має бути повністю відкритим
для сім’ї як із точки зору інформативності, так і для участі сім’ї в освітньому
процесі. Батьки повинні знати про наявність у дошкільному закладі певних
освітніх послуг, умови перебування дитини в групі, особливості програм
виховання дітей дошкільного віку.
По-друге, співробітники дошкільного навчального закладу повинні мати
уявлення про запити батьків, умови перебування дитини в сім’ї та її
індивідуальні особливості, а також створювати умови для отримання такої
інформації.
По-третє, педагогам необхідно проводити спеціальну роботу,
спрямовану на формування партнерських відносин з батьками, на залучення
сім’ї до співробітництва, а саме:
− встановити доброзичливі відносини між педагогами та членами сім’ї;
− налагодити зворотний зв’язок між педагогами та родиною;
− розповсюдити серед батьків сучасні знання про розвиток дитини і
методи виховання;
− упровадити різноманітні організаційні форми співробітництва
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дошкільного навчального закладу із сім’єю (батьківські збори, сімейні клуби,
спільні свята, індивідуальні та групові консультації, тренінги та ін.).
Слід зауважити, що не всі батьки однаково уявляють сам процес
взаємодії з вихователями, тому з метою ефективної взаємодії і формування
партнерських відносин вихователям доречно дотримуватись таких
рекомендацій:
− детально ознайомитись із можливостями батьків (культурний рівень,
соціальне положення, рівень освіти, вік, погляди на виховання дитини та ін.) за
допомогою анкетування;
− з’ясувати, хто із членів родини може і хоче отримати консультацію
впродовж дня;
− процес взаємодії з батьками має бути поетапним та систематичним;
− виявляти інтерес до методів і прийомів виховання в сім’ї, до
традиційних способів взаємодії між членами родини [1, c. 11].
Сприяє встановленню контактів із батьками дітей дошкільного віку
залучення їх до різних видів і форм організації життєдіяльності дітей в групі.
Досвід роботи показує, що позитивне налаштування педагогів і батьків
на спільну діяльність має величезну педагогічну цінність. Батьки будуть
упевнені в тому, що дошкільний навчальний заклад завжди допоможе їм у
вирішенні педагогічних проблем, і в той же час не нашкодить, тому що буде
враховувати думку родини і пропозиції щодо взаємодії з дитиною. Педагоги, у
свою чергу, впевнені в розумінні з боку батьків більшості проблем.
Визнання пріоритету сімейного виховання потребує іншого змісту
взаємин сім’ї та дошкільного закладу. Новизна цього змісту визначається
поняттям
„співробітництво”,
„співпраця”,
„взаємодія”.
Суть
понять
,,співробітництво”, „співпраця” полягає у беззаперечній рівновартісності вкладу
кожного учасника процесу та у відсутності привілею вказувати, контролювати
та оцінювати. Основними засадами співробітництва є: взаємоповага,
взаємодовіра, взаєморозуміння між родинами та педагогом, партнерство й
чітке усвідомлення своєї ролі та відповідальності в спільній взаємодії, любов
до дитини, прийняття і повага її як особистості, розуміння її проблем [2, с.7-9].
Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з батьками дітей
дошкільного віку на основі співробітництва розпочинається з моменту першої
зустрічі, у рамках педагогічного супроводу періоду адаптації дітей. Для
успішного співробітництва педагогів із батьками малюків можуть
використовуватись різноманітні форми взаємодії: батьківські збори,
анкетування, консультування та інше.
Сутність взаємодії полягає в узгодженні в інтересах дитини вимог, дій
дошкільного закладу і сім’ї як суб’єктів її виховання, активне залучення батьків
до педагогічного процесу, надання допомоги педагогічному колективу
дошкільного закладу.
Завдання взаємодії: забезпечення дитині в сім’ї та дошкільному закладі
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оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку,
сприяння задоволенню її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні,
розвиток її творчих інтересів та здібностей, підвищення рівня сформованості
педагогічної
культури
вихователів
та
батьків.
Щоб
найкраще,
найвідповідальніше підійти до виховання дитини, батьки разом з
вихователями повинні збудувати свої стосунки на принципах взаємної поваги,
розуміння важливості один одного і усвідомлення того, що таке партнерство
матиме довготривалий вплив, на користь усіх. Сучасний стан дошкільної
освіти потребує цілісного підходу до особистості дитини, яка тісно пов’язана з
усіма організованими і стихійними, позитивними та негативними впливами як
природного так і соціального оточення. Цим пояснюється необхідність
ділового педагогічного взаємозв’язку сім’ї та дитячого садка на основі
об’єднання їх виховних зусиль. Вихователь та батьки діють в інтересах
дитини, приймають рішення стосовно її виховання та навчання, створюють
для неї належні умови.
Від того, наскільки ці взаємовідносини будуть узгоджені, настільки
залежить успіх формування особистості в цілому. А саме, взаємодія в
педагогічному процесі сім’ї та дошкільної установи здатна формувати
індивідуальність, активізувати особистий творчий потенціал не тільки дитини,
але і педагогів та батьків. Взаємодія, що ґрунтується на засадах коопераційної
інтеракції, передбачає взаємодопомогу, співробітництво, узгодження зусиль,
розглядається як цілісне явище в психолого-педагогічній системі.
Така взаємодія можлива через дотримання означених умов:
− гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю;
− гармонізація взаємин педагогів та батьків;
− підвищення ефективності застосовуваних вихователем у роботі з
батьками прийомів та засобів впливу.
Вважається, що структура відкритості дошкільного закладу буває таких
видів:
− відкритість всередину (означає надання дошкільному закладу більш
вільного, гнучкого, диференційованого характеру; гуманізацію відносин між
дітьми, педагогами, батьками; залучення батьків у педагогічний процес
дитячого садка);
− відкритість назовні (означає, що дитячий садок відкритий впливам
мікросоціуму, свого мікрорайону, готовий співробітничати із соціальними
інститутами, розташованими на сусідній з ним території – загальноосвітньою
школою, спортивним комплексом, бібліотекою тощо) [3, с.14].
Нові підходи до співпраці ДНЗ з родиною: пріоритетність родинного
виховання; орієнтація на інтереси, потреби і запити сім’ї; диференційований
підхід до роботи з батьками (врахування соціального стану родини,
урахування освіченості батьків); залучення батьків до участі у педагогічному
процесі [4, c. 34].
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Висновки. У зв’язку з кардинальними змінами, яких зазнає нині робота
дошкільного закладу з сім’єю, педагоги мають прагнути забезпечувати
координаційну взаємодію з родинами вихованців. Їхнє партнерство у
досягненні позитивних результатів здійснюваного педагогічного процесу
сприяє різнобічному та гармонійному розвитку дошкільнят.
Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань, мабуть, у
кожному дошкільному закладі. Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та
обновлення форм спільної роботи з батьками. Використання різних форм і
методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність
– запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини. Здійснення цієї роботи,
досягнення в ній справжнього успіху можливі лише при індивідуальному
підході до кожної сім’ї. Тільки тоді батьки йтимуть до дитячого садка зі своїми
радощами і сумнівами, стають єдиним колективом, завжди допоможуть і
підтримають педагога.
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СВІТОВІДЧУТТЯ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Проблема виховання оптимістично налаштованої, життєрадісної людини
в наш час стала актуальною. Як зазначає В. В. Абраменкова, за останні роки
відбулося зниження показників якості життя сучасного дитинства у сфері
психічного та морально-духовного здоров'я, критеріями якого є: гуманне
ставлення дитини до предметного і соціального світу, суб'єктивне
психоемоційне благополуччя. Проблема оптимістичного ставлення людини до
життя є однією з найбільш складних та дискусійних як у педагогіці, так і в
психології. Суспільно-педагогічна ситуація змушує переосмислити існуючий
досвід роботи щодо виховання оптимістичного ставлення до життя,
орієнтуючись на нове педагогічне мислення, батьківську педагогіку, традиції
українського народу, відродження й розвиток національної системи освіти й
виховання. Оптимістичне ставлення до життя неможливе без позитивного
прийняття себе та інших людей, оптимістичного світосприйняття.
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У дошкільній педагогіці виконаний ряд досліджень, присвячених
проблемі використання засобів народної педагогіки з метою виховання цінних
якостей і властивостей особистості (Л. Д. Вавілова, Н. Т. Гришина, А. П. Усова
та інші). Культурна спадщина кожного народу містить слушні ідеї і досвід
виховання життєрадісної людини. До теперішнього часу в теорії про практику
суспільного виховання робився акцент на когнітивне пізнання світу і
ігнорувався
емоційно-чуттєвий
спосіб
у
становленні
світогляду
(А.В. Запорожець, А. Д. Кошелева, А. Н. Леонтьєв та інші). Тим часом ще в 30ті роки двадцятого століття Л.С. Виготський писав, що світогляд не є
властивістю свідомості, внесеним ззовні, а являє собою відношення людини
до світу. Таким чином, Л.С. Виготський обґрунтував у феномені світогляду
особливу роль світовідчуття, що представляє собою забарвлену чуттєвими
відносинами внутрішню картину світу, емоційний комфорт визначає ступінь
задоволеності життям, самим собою.
Мета статті: проаналізувати проблему світобачення дитини як життєвого
орієнтиру; висвітлити засоби формування оптимістичного світовідчуття щодо
свого сьогодення і майбутнього у дітей старшого дошкільного віку.
Дитина вже з перших років свого життя зустрічається з багатоманітністю
об'єктів довкілля, подій, відносин, настроїв, думок. Контакти з навколишнім
світом, безперечно, впливають на малюка позитивно, розширюючи його
світогляд, даючи перші уроки спілкування з природою, однолітками, батьками
та іншими дорослими.
На жаль, сучасне життя довкола дитини насичене саме негативними
проявами. Вона може їх відчути у сім’ї, на дитячому майданчику, в
дошкільному закладі, транспорті, магазині, інших громадських місцях. Як
наслідок, вже у недалекому майбутньому це може спричинити різні порушення
нервово-психічного стану (тривожність, вередування, плаксивість, розлади сну
і апетиту, надмірна збудливість або загальмованість в поведінці, навіть ранні
неврози, депресивні чи агресивні стани), а згодом накласти негативний
відбиток на характер особистості, її світосприйняття [2, c. 104].
Песимістичне
світобачення
батьків
продукує
песимістичний,
нереалістичний
дитячий
світогляд,
закритість
світу,
емоційну
несприйнятливість. У матеріально занепокоєній сім’ї, зорієнтованій на
збагачення, накопичення, конкуренцію з сильними світу цього, зростає дитина,
сенс життя якої полягає у тому, щоб у дорослому житті стати олігархом і мати
змогу купити все, що вона схоче. Її світобачення вузьке, нереалістичне, радше
дезорієнтує, ніж орієнтує в житті. Їй важко налагодити контакти, вона протягом
життя не матиме справжніх друзів, й може, так і не зрозуміє ніколи, що багато
чого в житті не купується за гроші [8, c. 3].
Ніхто з батьків не хоче, щоб їхня дитина виросла песимістом, постійно
незадоволеним всім і всіма, схильним до критиканства, звинувачень, нудьги і
нездатним бачити світле в житті, вносити в буття радість, красу, оптимізм. Як
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же навчити малюка радіти життю і виховати з нього позитивно налаштовану
особистість? Готових рецептів не існує. Хоча основне вирішення цієї проблеми
лежить у психологічній площині, та це зовсім не означає необхідності будь-що
неодмінно звертатися за консультаціями до психологів. Батьки й самі можуть
їй зарадити. Тут головне − любити свою дитину, виявляти постійну увагу і
турботу не лише про її фізичний, а й про психічний стан, своєчасно помічати
позитивні й негативні зміни цих станів і реагувати на них адекватними
способами. Усвідомлюючи важливість розв'язання порушеної проблеми для
особистісного зростання дошкільника, батьки повинні робити певні кроки в
даному напрямку.
Які б сюрпризи не приготувало життя, слід намагатись стримувати свої
емоції, приховувати поганий настрій, контролювати власні висловлювання та
дії в проблемних ситуаціях. Не переносити негатив свого стану на близьких
людей, в першу чергу, на дітей, але й не влаштовувати демонстративної
ізоляції від світу, коли погано. Слід пам'ятати: свідками таких сцен найчастіше
стають беззахисні діти, які не здатні адекватно оцінити ситуацію, зробити
правильні висновки, а тим більше − допомогти. Тільки батьки, які володіють
собою, здатні до наступного кроку.
Найлегше
з
дитиною-сангвініком,
яка
завдяки
природній
врівноваженості, силі та рухомості нервових процесів відрізняється емоційною
сприйнятливістю, відкритістю для контактів із світом людей, предметів,
природи, несхильністю до тривалого нудьгування, невдоволення, веселістю
тощо. Підтримуйте її оптимістичну налаштованість, скеровуйте дитячу
активність так, щоб будь-яка діяльність розгорталась на мотивованому
інтересі, доводилася до кінця і приносила задоволення результатами.
Флегматична дитина через малорухомість процесів збудження і
гальмування в нервовій системі іноді видається байдужою, неемоційною,
замкнутою і сумною. Та насправді вона активно переживає події, враження
„всередині себе”. У такої дитини часто спостерігається відсутність відкритого
прояву емоцій, наприклад, на довгоочікуваний подарунок, зустріч з близькою
людиною, приємну пропозицію або на образу, невдачу. Така дитина не буде
постійно посміхатися, стрибати від радощів, на очах у всіх заходитися плачем,
проте зрідка здатна і на такі бурхливі реакції.
Особливого клопоту завдають діти-холерики, гіперактивні, гіперемоційні,
„некеровані”. Їхньому світосприйняттю властивий різкий перепад ставлень,
оцінок, настроїв від захоплення, піднесення до заперечення, протесту,
пригніченості. Спираючись на вроджену схильність холериків радіти життю,
дорослі повинні утримувати стабільність позитивних психічних станів у них і
навчати емоційної регуляції поведінки, діяльності. А для цього принагідно
вправляти їх в умінні бути емоційно домірними, відповідними ситуації чи події,
стану оточуючих людей, стримувати негативні емоції.
Найменш життєрадісними є діти з меланхолійним типом нервової
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системи. Вони схильні до тривалого нудьгування, тривожності, песимізму,
невпевнені в собі, образливі, сприймають світ ніби крізь темні окуляри,
бояться навіть незначних труднощів і невдач, небезпек. Спираючись на
вразливість, здатність таких дітей глибоко переживати і розуміти почуття як
свої, так і інших людей, батьки повинні оточити їх особливою любов'ю,
атмосферою спокою, затишку, захищеності й наповнювати їхнє буття
позитивними емоціями, враженнями [7, c.63-64].
Оптимізм, життєрадісне світосприймання, почуття впевненості у своїх
силах – це, образно кажучи, світлий вогник, який осяває шлях дитині. Погасне
цей вогник – і дитина опиниться в мороку, у самотині, її охопить безвихідна
туга і безнадія. Педагогічна мудрість виховання полягає у тому, щоб дитина
ніколи не втрачала віру у свої сили, не відчувала, що в неї нічого не виходить.
Пріоритетом для вихователя має стати розвиток особистості, її компетентності
у різних сферах життя. Лише за цих умов дитина навчиться з перших років йти
назустріч життю, реалізувати свій потенціал, бути відкритою для життєвих
вражень, жити у злагоді з довкіллям і згоді з собою, не заблукати в житті, бути
собою, прожити своє, а не чуже життя.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку українського
суспільства відбуваються зміни у змісті теоретико-методологічних і практичних
підходів в освітній галузі, зокрема по-новому визначається мета навчання і
виховання дітей з урахуванням соціокультурних особливостей статі.
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Освітні заклади прийняли обов’язок щодо реалізації гендерної стратегії у
навчально-виховні установи, згідно з Концепцією Державної програми
гендерної рівності від 2005 року. На основі цієї Концепції відбуваються вагомі
зміни, створюються певні умови для ефективного впровадження у дошкільні та
загальноосвітні навчальні заклади гендерних знань, формування у дітей
відповідних уявлень, умінь тощо.
Питання реалізації гендерного підходу у вихованні зростаючого
покоління в умовах сучасного дошкільного навчального закладу стає особливо
важливим. Адже, незважаючи на певні наукові досягнення в цьому аспекті,
окреслена проблематика постійно перебуває в колі наукових інтересів вчених і
набуває особливої актуальності. Їй присвячені наукові доробки Л. Добровича,
Д. Ісаєва, В. Кагана, Д. Колесова, І. Кона, О. Кононко, Л. Кузнєцової, А.
Макаренка, Т. Рєпіної, Т. Титаренко В. Сухомлинського та ін.
Мета статті – висвітлення педагогічних основ гендерного виховання
дітей дошкільного віку.
Основна частина. Гендерне виховання – це цілеспрямований,
організований і керований процес формування соціокультурних механізмів
конструювання чоловічих та жіночих ролей, поводження, діяльності та
психологічних характеристик особистості, запропонованих суспільством своїм
громадянам залежно від їх біологічної статі [2].
Гендерний підхід створив передумови для аналізу поняття „гендер” (від
англ. gender – рід, стать) як новітнього позначення. До появи терміна „гендер”
поняття „стать” відносилося до вивчення біологічних, фізіологічних,
психофізіологічних відмінностей чоловіка та жінки, а категорії „статеворольове
виховання”,
„статево-рольова
поведінка”,
„статево-рольова
соціалізація” були пов’язані з дослідженням соціальних, культурних,
психолого-педагогічних складових маскулінності (фемінності), статевих
взаємостосунків. Поняття „статеве виховання”, „статево-рольове виховання”
потребували перегляду з позицій гендерного підходу як методу наукового
аналізу, що припускає гармонізацію статево-рольової взаємодії на підставах
егалітаризму – принципу рівних прав і можливостей особистості незалежно від
статевої приналежності (Г. О. Митрофанова) [5].
Рівноправність у виховному процесі, на думку О.Кікінеджі, передбачає: однакові педагогічні вимоги, тон та зміст звертання до хлопчиків і дівчат; статево нейтральні вимоги щодо дотримання правил культурної поведінки;
- орієнтацію на індивідуальний розвиток дитини, її здібності, уподобання,
можливості оволодіння універсальними вміннями та навичками незалежно від
статі;
- заохочення дітей до спільних занять, ігор, видів діяльності, уникнення
статевого сепаратизму в спілкуванні;
- однаковий доступ та заохочення дітей до користування різними
іграшками, спортивним інвентарем, приладдям;
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- обговорення з дітьми проблем взаємин статей, наголошення на їхній
рівності та взаємозамінності в сім’ї та суспільстві [3].
Поняття "гендер" і "гендерне виховання" знайшли всебічне висвітлення у
філософській і психолого-педагогічній думці минулого та сучасності.
Благодатним підґрунтям для гендерного виховання дошкільників є цілісна
педагогічна система, створена великим педагогом В. Сухомлинським, який
розглядав завдання виховання у підростаючого покоління якостей мужності і
жіночності як одне з найважливіших завдань морального виховання
особистості. Універсальна педагогіка павлиського вчителя, визначальною
особливістю якої є багатогранність, поліфонічність та всеосяжність, увібравши
в себе найкращі надбання минулого та сучасного, поєднує в собі оригінальні
ідеї та інноваційні технології, що звучать актуально і сьогодні.
Врахування
психологічних
особливостей
хлопчиків
і
дівчат
В.Сухомлинський вважав одним із основних принципів педагогічної діяльності.
Виховання якостей мужності і жіночності, на його думку, слід розпочинати вже
в дитинстві. У хлопчиків необхідно затверджувати відповідальність та гідність
чоловіка, виховувати розуміння, що вони – завтрашні чоловіки і батьки,
майбутні воїни, захисники батьківщини. Важливими якостями, необхідними
жінкам, він називав твердість, рішучість, жіночу гідність у відносинах із
чоловіками [6].
Вимогою часу стало нове прочитання і нове розуміння освітнього досвіду
видатних гуманістів-педагогів. Це дає відповідь на багато запитань, які
ставлять педагоги і батьки стосовно гендерного виховання хлопчиків та дівчат,
принципів гендерної рівності у вихованні обох статей сучасними "новаторами".
Сучасні педагогічні часописи та педагогічна преса нерідко пропагують
ідеї "організації груп роздільного навчання та виховання дітей", "забезпечення
рівня знань, практичних умінь та навичок відповідно до статі".
Що сказав би Антон Макаренко прихильникам роздільного виховання?
"Що можна відповісти такому педагогові?.. У нас, як і в будь-якій здоровій сім’ї,
живуть разом дівчатка і хлопчики, і це не викликає жодних ускладнень. Будьяка здорова дитяча спільнота може прекрасно розвиватись у цих умовах…
Стосунки між дівчатками і хлопчиками у нас виключно товариські" [4].
Усвідомлення людиною своєї належності до чоловічого або жіночого
ґендеру й ототожнення з його типовими представниками визначають зміст
поведінки, спосіб життя, а також формування особистісних якостей людини.
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", за
якою працюють вихователі дошкільних навчальних закладів, допомагає
ефективно та доцільно впроваджувати в свою діяльність особистісноорієнтований підхід та індивідуалізацію навчального процесу, стимулює
розробку та апробацію інноваційних технологій щодо ґендерного виховання,
виховання і навчання хлопчиків і дівчат узагалі, ураховуючи їх статеві
відмінності [2].
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С.Т. Вихор обґрунтувала такі педагогічні умови гендерного виховання: реалізація гендерного підходу в організації особистісно зорієнтованого
виховання;
- формування гендерної чутливості вчителів, учнів, батьків;
- використання в освітній практиці результатів гендерного аналізу змісту
навчально-методичної літератури з метою пом’якшення впливу гендерних
стереотипів на суб’єктів навчально-виховного процесу;
- реалізація змісту гендерного виховання в процесі вивчення
факультативного спецкурсу “Гендерні стереотипи”.
Добір змісту гендерного виховання повинен задовольняти такі вимоги:
-відповідає соціальному замовленню держави, оскільки однією зі
складових демократичного суспільства є рівність можливостей його громадян,
незалежно від статевої належності;
- відображає зв’язок теорії з практикою, оскільки спрямований на
розвиток соціокультурної статі кожної особистості з метою її самореалізації у
суспільних інститутах, професійній діяльності, сім’ї;
- будується на засадах гендерної рівності та національних цінностях;
- відповідає духовним, фізичним можливостям вихованців, оскільки
враховує їх індивідуальні, вікові, статеві особливості [1].
Висновки. Отже, гендерне виховання – це цілеспрямований,
організований і керований процес формування соціокультурних механізмів
конструювання чоловічих та жіночих ролей, поводження, діяльності та
психологічних характеристик особистості, запропонованих суспільством своїм
громадянам залежно від їх біологічної статі.
Усім суб’єктам педагогічного процесу необхідно враховувати ґендерний
чинник у вихованні насамперед тому, що розвиток особистості не може
відбуватися гармонійно без гендерно-рольової соціалізації. Функція ж
вихователя полягає в тому, щоб забезпечити вільне й відповідальне
самовизначення зростаючої особистості в новій статево-рольовій парадигмі
суспільної свідомості.
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ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми. Проблема виховання доброти і милосердя у
дітей дошкільного віку – одна з актуальних проблем сучасної педагогіки.
Виховання гуманістичних засад особистості починається з перших років її
життя. Стосовно дітей раннього віку його зміст полягає у формуванні досвіду
спілкування з близькими людьми в процесі спільної з ними предметної та
ігрової діяльності.
Мета статті. На сьогодні тема формування такої моральної якості як
доброта та милосердя дошкільника є недостатньо розробленою. Виховання
милосердя в дітей дошкільного віку є сьогодні нагальним педагогічним
завданням. Спираючись на накопичені теоретичні й практичні досягнення
вітчизняних і зарубіжних фахівців, Ж. Піаже, К. Ушинського, В. Сухомлинського
в області педагогіки, психології, нами був здійснений цілеспрямований аналіз
процесу виховання милосердя у дітей дошкільного віку в науковій літературі.
Мета статті полягає в аналізі поняття "милосердя" у науковій літературі та
шляхів його виховання у дошкільному віці.
Основна частина. Милосердя — діяльне прагнення допомогти кожному,
хто має в цьому потребу . Це є втіленням високої любові до ближніх [6].
Про необхідність виховання в дітей із малих років почуття доброти та
милосердя переконливо писав у своїх творах В.О. Сухомлинський. Він
підкреслював, що дитинство для дитини є природною школою сердечності. Це
одне з найскладніших і найтонших виховних завдань сім'ї і школи. Ви
покликані облагородити серце своєї дитини, одухотворити його поривання і
бажання вищою людською красою — чуйністю, співчутливістю. З перших днів
свідомого життя людині треба пам'ятати, що вона стане не тільки творцем
матеріальних і духовних цінностей, а й сином старих батьків, чоловіком,
батьком [4, с. 220].
Добро, за В. О. Сухомлинським, це насамперед мірка, з якою людина
підходить до пояснення й оцінки людських стосунків; “охоронець совісті
людини, спонукач моральної, непохитної, духовної стійкості, ідейної мужності”
[4, с. 229].
Для дитини світ людей відкривається реальними взаєминами з
найближчими родичами, вихователями в дитячому садку, їх ставленням до
дитини. У спільній діяльності з дітьми дорослий повинен створювати ситуації
привітності, співчуття, чуйності. У дошкільному віці дитина володіє здатністю
до наслідування, що є передумовою поступового її переходу від споглядання
дій дорослого до спільних дій з ними, згодом — до окремих дій дитини і
дорослого, а ще через певний час — до самостійних дій дитини. Свої
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побажання батьки та вихователі мають висловлювати ласкавим, спокійним
тоном, щоб дитина поступово усвідомлювала необхідність реагувати на таке
ставлення відповідною поведінкою [1, с. 52].
Вихованню милосердя у дітей, на думку К. Д. Ушинського,
С.Рубінштейна та інших вчених, сприяють дотримання таких умов:
– здійснення взаємодії педагогів і батьків на основі співробітництва й
наступності у вихованні милосердя;
– реалізація аксіологічного, емоційного, пізнавального й поведінкового
компонентів милосердя з урахуванням раціонального використання виховного
потенціалу навчального матеріалу й індивідуально-особистісної орієнтації
змісту виховання милосердя;
– орієнтація на здатність дошкільників до емпатійних переживань,
почуттєвих проявів милосердя.
На практиці реалізація даних умов сприяє розширенню уявлень
дошкільника про милосердя та доброту, формуванню досвіду милосердної
взаємодії з людьми, оволодінню різними способами прояву участі й жалю до
оточуючих. Провідну роль у цьому відіграє середовище, в якому щодня
знаходиться дитина, зокрема освітнє [1, с. 50].
Щоб пробудити в дитини чутливість, позитивний емоційний стан,
розбудити почуття доброти, необхідно знайомити її з природою, яка є багатим
джерелом духовного збагачення. Вдивлятися, вслуховуватися, не минати,
побачити прекрасне і не лишитися байдужим — це те, що ми повинні навчити
наших дітей.
Розвиток почуттів маленької дитини тісно пов’язаний з любов’ю до
природи. І треба виховувати її так, щоб милування природою стало для неї
життєвою потребою, а відчуття відповідальності за цей чарівний, але
беззахисний світ, стало життєвою необхідністю. Адже у спілкуванні з цим
живим, тендітним світом природи і формуються гуманні й моральні якості
маленької людини [5].
Можна виявити умовні рівні прояву милосердя, основними критеріями у
визначенні яких, на думку Н. Польки, є:
– орієнтація на пріоритет гуманних взаємин з навколишніми й
осмислення сутності милосердя як загальнолюдської цінності;
– сформованість уявлень про цінність іншої людини та знань про
способи прояву милосердя;
– сприйнятливість до почуттів інших людей, потреба й цілеспрямоване
вираження почуттів жалості, жалю, людинолюбства;
– безкорислива турбота про близьких і далеких людей, уміння
співпереживати їхнім нещастям і радіти благополуччю [3, с. 18].
При організації морально-пізнавальної діяльності ефективними є такі
методи й прийоми роботи, як включення дошкільників у вирішення уявлюваних
і реальних проблемних ситуацій, створення спеціальних ситуацій морального
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вибору, моральний приклад, педагогічна оцінка, проведення сюжетнорольових, творчих ігор, драматизацій, педагогічних майстерень тощо [2, с. 43].
Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна зробити
висновок про те, що виховання доброти і милосердя у дітей дошкільного віку є
надзвичайно актуальною педагогічною проблемою, яка розвиває духовно моральні цінності. Гуманізм є інтегративною моральною якістю, що
представляє собою жалісливу й діяльну любов, яка є основою для розвитку
здатностей людини до співпереживання, співчуття, щиросердної щедрості,
безкорисливого надання допомоги оточуючим.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність дослідження: Проблема міжособистісних взаємин
дитини дошкільного віку з дорослими, особливості взаємовідносин з
оточуючими людьми, – актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці
виховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини
характеризуються дружнім співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням
людей один про одного, взаємодопомогою.
Мета – дослідити особливості взаємин міжособистісних стосунків
старших дошкільників з дорослими.
Розвиток дитини опосередкований спілкуванням і взаємодією в першу
чергу з дорослими. Родина то є найближче соціальне оточення дитини, що
задовольняє її потребу у прийнятті, визнанні, захисті, емоційній підтримці ( Е.
Еріксон, А. Фрейд, А. Бандура, Л.. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, Л.
Божович, М. Лисіна). У спілкуванні дитини з дорослими створюється "зона
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найближчого розвитку", де взаємодія зі старшим партнером дозволяє їй
реалізувати свої потенціальні можливості. Особливості потреби в спілкуванні
полягає в прагненні до пізнання і до оцінки інших людей, та через це і до
самопізнання і самооцінки. Результатом взаємодії з дорослим є образ
реального та ідеального "Я".
Внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується
перш за все усвідомленням власного "Я" та власними вчинками, інтересом до
світу дорослих та їх діяльності і взаємовідносин.
Міжособистісні стосунки виникають в процесі спільної діяльності, і
утворюються вони на основі наочних заданих взаємодій, а з часом набувають
відносно самостійного характеру (С. Абраменкова). Будучи початково
обумовленими вмістом спільної діяльності, міжособистісні стосунки, у свою
чергу, надають дію на її процес і результати.
У нашій країні на початку (у 60-70-х р.) проблема міжособистісних
стосунків дошкільників і розглядалася переважно в рамках соціальнопсихологічних досліджень, де основними предметами вивчення були
структура, вікові зміни дитячого колективу і ін. Ці дослідження проводилися
переважно за допомогою адаптованих соціометричних методик (Я.
Коломінський, Т. Ріпина, Н. Березовін, А.Широкова і ін.). У соціометричних
роботах виявився факт відносної стійкості положення учня в системі
особистих взаємин, яка залежить, ймовірно, від стійкості тих чинників, які
визначають положення людини в системі міжособистісних стосунків.
Соціальна ситуація розвитку дошкільного віку характеризується
виникненням нової соціальної ситуації розвитку. У дитини вже з'являється
коло елементарних обов'язків. Змінюються взаємини з дорослими, набуваючи
нових форм: спільні дії поступово змінюються самостійним виконанням
дитиною вказівок дорослого.
З'являється можливість систематичного навчання за певною програмою,
хоча останню можна реалізувати лише в тій мірі, в якій вона стає власною
програмою дитини.
Внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується
передусім усвідомленням власного "Я" та своїх вчинків, величезним інтересом
до світу дорослих, їхньої діяльності та взаємин.
Особливості соціальної ситуації розвитку дошкільнят виражаються в
характерних для них видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, яка
створює сприятливі умови для доступного в цьому віці освоєння зовнішнього
світу.
Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей, починається від
самого народження. Першою людиною у цьому процесі стає мати. Саме вона
віддає дитині більшу частину свого життя, дає перші приклади любові,
ніжності, турботи, вчить малюка спілкуватися з іншими людьми.
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Вихователі здебільшого скеровують виховні впливи на дитину. Вони
посередники між дитиною та світом. Безумовно наука життя, яку викладають
близькі та люблячі люди, легше сприймається дитиною, міцніше
запам’ятовується.
Варто звернути увагу, на соціальну компетентність саме в цьому віці,
адже це характеризує багато соціальних взаємодій дошкільника та більш
розкриває особливості спілкування з іншими. Дитина в цьому віці вже розуміє
сімейні взаємини, ставлення членів родити одне до одного. Знає свій родовід,
усвідомлює, що честь роду залежить від кожної людини. Бере участь у
вшануванні пам’яті предків, у стосунках з сім’єю, родичами, які живуть поруч і
далеко. Має сформовані уявлення про доброту, гуманність, щирість як важливі
якості людини та людських взаємин; про справедливість як здатність
правильно оцінювати вчинки людей; про чесність як вимогу відповідати
власною поведінкою тим критеріям, які застосовує, оцінюючи вчинки інших
людей. Розуміє стан і почуття іншої людини з її вигляду, інтонації, дій, виявляє
повагу до її почуттів, усвідомлює її право бути такою, якою вона є, чуйно
ставить до інших людей залежно від їхнього віку та статі.
Перевага сім'ї як виховного колективу полягає в тому, що дитина має
можливість постійно спостерігати поведінку батька й матері в неофіційних
сімейних стосунках; спілкуватися з людьми різного віку, статі, життєвого
досвіду; просто і природно залучатися до реального життя. У сім'ї складаються
емоційно насичені взаємини між батьками й дітьми, які мають особистісний
характер, набувається необхідний соціальний досвід.
Соціалізація- це формування початкових соціальних зв'язків дитини поза
межами родини. Такі зв'язки діти встановлюють з однолітками й новими
дорослими в дошкільному закладі. Саме в дошкільному закладі вони
набувають важливого суспільного досвіду, основних знань і вмінь, необхідних
для подальшого життя серед людей, залучаються до різних видів діяльності.
Інакше кажучи, якщо в сім'ї дитина соціалізується у визначених умовах
взаємин між членами родини, то дошкільний заклад, значно розширюючи коло
близьких і далеких людей, презентує їх взаємини у виховному контексті.
Відтак першим соціальним інститутом, що відповідає за соціальну
зрілість дітей дошкільного віку, має бути дошкільний заклад з його виховною,
консультативною та просвітницькою функціями. Саме специфіка дитячого
садка, як зазначає, О. Кононко, сприяє полегшенню процесу входження
зростаючої особистості в широкий світ реальних соціальних відносин,
прищепленню навичок практичного життя, її індивідуалізації та соціалізації.
Вирішальним чинником розвитку людини є соціальний. Він охоплює
декілька складників, зокрема: соціально-побутове оточення родини; діяльність
дошкільних виховних закладів (дитячі ясла, садки); діяльність загальноосвітніх
навчально-виховних закладів; функціонування дитячих позашкільних виховних
установ (дитячі бібліотеки, театри, будинки дитячої та юнацької творчості;
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спортивні школи, музичні й художні школи тощо); засоби масової інформації
(інтернет, радіо, телебачення, книги, газети, журнали); природа та ін.
Відношення до іншого, на відміну від спілкування, далеко не завжди має
зовнішній прояв. Воно може існувати і виявлятися без яких-небудь
комунікативних актів; його можна випробовувати і до відсутнього або навіть
вигаданого, ідеального персонажа; воно може існувати і на рівні свідомості
або внутрішнього, душевного життя (у формі переживань, вистав, образів і так
далі). Тому відношення можна вважати ширшою категорією, ніж спілкування.
Вченими був зроблений висновок, що чим більше стійкі якості особи, які
визнаються в даному колективі як бажані, чим більше стійкі самі вимоги, що
пред'являються членами колективу кожній людині, тим більшої стійкості його
положення в системі міжособистісних стосунків слід чекати.
Теоретично ми намагались розкрити всі особливості старшого
дошкільного віку, охопивши емоційну сферу, комунікативні здібності, ігрову
діяльність, психологічні особливості та розкрити питання міжособистісних
взаємин.
Перебування дитини в людському оточенні сприяє становленню
соціального досвіду, соціальної компетентності, досвідченості, (обізнаності; у
дошкільника формуються певна соціальна поведінка, здатність бути
адекватним ситуації, вимогам і сподіванням авторитетних дорослих).
Сім'я і дитячий садок мають свою специфіку, особливості впливу на
дитину, свої виховні засоби. Ці осередки не взаємовиключають один одного й
не конкурують між собою, а взаємодоповнюють і коригують впливи один
одного.
Отже, необхідно зауважити, що міжособистісні взаємини – це сукупність
об'єктивних зв'язків та взаємодій між особами, які належать до певної групи.
Характерною ознакою міжособистісних стосунків є їх емоційне забарвлення.
Ми можемо визначити їх як взаємини людей, що формуються в процесі
безпосередньої взаємодії в групі, мають неформальний характер і містять
емоційно забарвлену та обопільне значущу оцінку партнерів по спілкуванню.
Таким чином, у сучасній педагогіці існують різні підходи до розуміння
міжособистісних відносин, кожний з яких має свій предмет вивчення:
- соціометричний (виборчі переваги дітей);
- соціокогнітивний (пізнання й оцінка іншого й вирішення соціальних
проблем);
- діяльнісний (відносини як результат спілкування й спільної діяльності
дітей).
Отже, формування позитивного образу "Я" дитини старшого дошкільного
віку відбувається у процесі спільної діяльності взаємодії з іншими людьми,
зароджуються і найінтенсивніше розвиваються в дитячому віці. Досвід цих
перших стосунків є фундаментом для подальшого розвитку особи дитини і
багато в чому визначає особливості його відношення до себе, до інших, до
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світу в цілому. Перебування дитини в людському оточенні сприяє
становленню соціального досвіду, соціальної компетентності, досвідченості,
(обізнаності; у дошкільника формуються певна соціальна поведінка, здатність
бути адекватним ситуації, вимогам і сподіванням авторитетних дорослих).
Далеко не завжди цей досвід складається вдало. В результаті уміння
спілкуватися з дорослими і ровесниками дає змогу дитині у подальшому
перейти до навчального співробітництва.
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СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ
ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Серед сучасних педагогічних технологій специфічне місце займає
технологія створення успіху. Вона є однією з тих технологій, що дають змогу
гуманізувати процес навчання і виховання. Ніхто не заперечує, що саме
позитивні емоції можуть стати для дитини одним з найважливіших стимулів у
навчанні.
Поняття “ситуація успіху” розглядається, як правило, в психологопедагогічному контексті. Аналіз наукової літератури засвідчив, що дана
категорія широко представлена у багатьох дослідженнях (О.Богданова,
В.Данильчук, В.Ільїн, В.Сєріков, Л.Спірін та ін.). У більшості з них вона
розуміється як сукупність умов і обставин, що створюються як вчителем, так і
виникають природнім шляхом у педагогічному процесі. Отже, ситуація успіху це цілеспрямоване, організоване сполучення умов, за яких створюється
можливість досягнути значних результатів у діяльності як окремо взятої
особистості, так і колективу в цілому. З педагогічної точки зору - це результат
продуманої, підготовленої стратегії, тактики вихователя, сім’ї.
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Формування ініціативності як риси особистості є однією з важливих
проблем в теорії виховання і навчання. Так, В.В. Зіньківський у своїй книзі
„Психологія дитинства” пише про те, що спільне завдання виховання може
бути сформульоване як сприяння розвитку активності в дитині.
Сучасне динамічне життя потребує від особистості швидкої адаптації до
перетворень, бути активним й ініціативним, не уникати труднощів, уміти
ставити перед собою реальні цілі й прагнути їх досягати, адекватно оцінюючи
й розвиваючи свої здібності, бути відповідальним і при цьому почуватися у
своєму оточенні впевнено і комфортно. Пошук закономірностей становлення
дитячої особистості, підвалин цілісної діяльності дитячого навчальновиховного закладу як соціального інституту актуалізує проблему спеціального
дослідження феномену досягнення успіху дитиною, виявлення ефективних
педагогічних
шляхів
формування
такого
складного
особистісного
новоутворення, як успішність. В останній час з’явилось багато досліджень, в
яких доводиться, що соціальна поведінка людини на багато років
визначається способами дошкільного та шкільного виховання та навчання, що,
в свою чергу, підтверджує залежність становлення соціально значимих
особистісних якостей від організації освітнього процесу, способів
міжособистісної взаємодії її учасників. Оскільки ігрова діяльність є провідною у
досліджуваному віковому періоді, а комфортність відчуття себе дитиною у ній
має вплив на становлення життєвої парадигми, важливо забезпечити
періодичне переживання успіху дошкільником у цьому виді діяльності. Такі
можливості надає детальне вивчення вихователями і впровадження у
практику технології створення ситуації успіху.
Мета нашої статті - розглянути поняття "успіх" і "ситуація успіху" як
категорії, які позначають один із важливих стимулів поведінки й діяльності,
здійснити аналіз педагогічного потенціалу ситуації успіху.
Головний сенс діяльності вихователя полягає в тому, щоб створити
кожному вихованцю ситуацію успіху. Тут важливо розділити поняття: „успіх” і
„ситуація успіху”. Ситуація − це поєднання умов, які забезпечують успіх, а сам
успіх − результат подібної ситуації. Ситуація − це те, що здатний організувати
вихователь: переживання ж радості, успіху − щось більш суб'єктивне.
Завдання вихователя в тому і полягає, щоб дати можливість пережити радість
досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в себе. Успіх може бути
короткочасним, частим і тривалим, стійким, пов'язаним з усім життям і
діяльністю дитини. Все залежить від того, як ситуація успіху закріплена,
триває, що лежить в її основі [1, c. 89].
Важливо мати на увазі, що навіть разове переживання успіху може
докорінно змінити психологічне самопочуття дитини, різко змінити ритм і стиль
її діяльності, взаємовідносин з оточуючими. Ситуація успіху може стати свого
роду спусковим механізмом подальшого руху особистості.
Успіх серед оточуючих − єдине джерело внутрішніх сил дитини, що
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породжує енергію для подолання труднощів.
Успіх − поняття неоднозначне, складне, має різне тлумачення. З
соціально-психологічної точки зору − оптимальне співвідношення між
очікуваннями оточуючих, особистості і результатами її діяльності. Кожен член
спільноти завжди оточений системою так званих очікувань від його вчинків,
дій, лінії поведінки. Людина чекає певних вчинків, в яких задовольняються її
надії (або побоювання), і цього ж чекають від неї.
У тих випадках, коли очікування особистості збігаються або
перевершують очікування оточуючих, найбільш значущих для особистості,
можна говорити про успіх. Може змінюватися те коло людей, думкою яких
дорожить особистість, але суть успіху не змінюється.
З психологічної точки зору успіх − це переживання стану радості,
задоволення від того, що результат, до якого особистість прагнула у своїй
діяльності, або збігся з її очікуваннями, надіями, або перевершив їх. На базі
цього стану можуть сформуватися стійкі почуття задоволення, формуються
нові, більш сильні мотиви діяльності, змінюється рівень самооцінки,
самоповаги. У тому випадку, коли успіх робиться стійким, постійним, може
початися свого роду ланцюгова реакція, що вивільняє величезні, приховані до
пори можливості особистості, несучи невичерпний заряд людської духовної
енергії [3, c. 22].
Успіх − категорія не абстрактна.
У різних „вагових категоріях” розташовуються успіхи і за ступенем
глибини радості. Одні буквально вражають особистість дитини, значні для неї,
залишають глибокий слід; інші як би ковзають по поверхні, не піднімають бурі
почуттів, але тим не менш більш стійкі, а тому і більш глибокі.
Знання видів ситуацій успіху дає можливість реально представити їх
педагогічний потенціал і відповідно орієнтуватися у виборі шляхів, засобів їх
організації.
Ми говорили про педагогічно значущу роль ситуації успіху тільки в
позитивному плані, з явно оптимістичних позицій. Але чи виправданий тільки
такий підхід? Діалектичний підхід в оцінці будь-якого педагогічного явища
завжди передбачає розгляд в парі: успіх − неуспіх, знання − незнання, удача −
невдача та інше. Прагнення до успіху є спосіб подолання неуспіху. Прагнення
до знання є спосіб подолання незнання. Ці ряди можна було б продовжити.
Але зрозуміло, що неуспіх (власний) любити не можна, радість він не
приносить, але поважати його слід. Він завжди можливий, він навіть
неминучий, без нього успіх втрачає свою радісну сутність. Лише глибина
неуспіху допомагає нерідко людині осягнути всю глибину успіху.
Необхідно усвідомити, що успіх, ефективність навчального процесу
визначаються в кінцевому підсумку характером діяльності дітей.
Мотивація успіху однозначно позитивна. При такій мотивації дії
дошкільника спрямовані на досягнення конструктивних, позитивних
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результатів. Особи цього типу зазвичай активні, ініціативні. Якщо
зустрічаються перешкоди − шукають способи їх подолання.
Всі принципи навчання не принесуть належного ефекту, якщо їх
практична реалізація в навчальному процесі не викличе у кожного
дошкільника емоційного задоволення, радості від виконаної роботи, творчого
підйому в процесі виховної роботи, якщо вся практика проведення даного
процесу відповідно не формуватиме у нього глибоких і невгамовної потреб у
пізнанні, в накопиченні соціального досвіду, в самопізнанні, в саморозвитку і
самовдосконаленні.
Для того, щоб організація виховного процесу була саме такою, необхідно
його проведення психологічно забезпечити. Це психологічне забезпечення
зводиться, по-перше, до формування у кожного дошкільника відповідної
мотиваційної сфери його діяльності, а по-друге, емоційного насичення цією
діяльністю [2, c. 5].
Значить, вихователь, організовуючи виховний процес, повинен прагнути
до того, щоб кожен дошкільник відчував щастя від участі в цьому процесі, але
при правильному розумінні самого „щастя”.
Отже, виховний матеріал і прийоми навчально-виховної роботи повинні
бути достатньо (але не надмірно) різноманітні.
Отже, ситуація успіху − з педагогічної точки зору − це результат
продуманої, підготовленої стратегії, тактики вихователя, сім’ї. Діти старшого
дошкільного віку можуть і вміють спрямовувати свою ініціативу на те, щоб
краще і швидше виконувати доручену їм або задуману ними справу відповідно
до вимог старших.
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ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ
Актуальність проблеми. В наш час актуальності набуло питання
виховання дітей дошкільного віку милосердю. Проблема милосердя і
міжособистісної взаємодії дуже актуальна в сучасному світі. Торкаючись цієї
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проблеми, хотілося б показати необхідність розвитку милосердя, чуйності у
дітей-дошкільників.
Мета статті – визначити сутність поняття "милосердя" та обґрунтувати
особливості його виховання у дошкільників.
Основна частина. Милосердя, як моральне почуття належить до
ціннісних етичних характеристик. За своєю сутністю є соціокультурним
утворенням, яке формується у процесі взаємодії індивідів у соціумі, залежно
від рівня їхнього морального розвитку, готовності до моральних вчинків.
Милосердя і співчуття визначаються головними чеснотами. Милосердя
розглядається у різних аспектах, таких як: цінність – особистісна якість
людини, діяльність – прояв милосердя, поведінка. Якість милосердя
виявляється у позитивному ставленні до особистості (В.Блюмкін).
Гуманні чесноти і відповідні їм суспільні норми є тим соціальнокультурним ресурсом, який визначає повсякденну поведінку і регулює
взаємовідносини людей, є основою їхньої людяності, а отже, забезпечують
життєздатність суспільства. Сенс милосердя не зводиться до ритуалу
шанобливості, благодійності й спонсорства. Милосердя – термін, що
вживається для опису м’якості, поблажливості або співчуття виявленого
однією особою в стосунках з іншою. Це одна з під ставових чеснот лицарства і
християнської етики. Милосердя також є складовою концепцій справедливості
й моральності в поведінці між людьми. Як тлумачать термін "милосердя" різні
джерела? Милосердя – жалісливе, доброзичливе, дбайливе, ставлення до
іншої людини (Ощепкова Л. С.). В. Шутова визначає милосердя як інтеграційну
моральну якість, яка є основою розвитку здатності людини до
співпереживання, душевної щедрості, безкорисливого надання допомоги
іншим людям. Милосердя – готовність допомогти кому-небудь, виявити
поблажливість до кого-небудь із співчуття, людинолюбства, серцевої участі,
діяльна допомога кому-небудь, викликана цими почуттями ( Сухомлинський В.
О.). За С. Ожеговим, милосердя – готовність допомогти будь-кому або
пробачити із співчуття, людинолюбства .
У різних культурних традиціях милосердя осмислюється як
фундаментальна основа умов людського співіснування, моральна вимога.
Милосердя може провокувати конфлікти: надання допомоги іншій людині може
сприйматися нею як приниження її моральної гідності, може призводити до
нерівності; воно діється іншому, чиє розуміння власного блага може
відрізнятися від позиції благодійника.
Милосердність передбачає не тільки самовідданість і доброзичливість, а
й розуміння іншої людини, співчуття їй, участі в її житті. Звідси випливає, що
милосердя є опосередковим служінням, цим воно підноситься над
милостинею, послугою, допомогою [6]. Отже, в понятті милосердя поєднується
два аспекти – духовно-емоційний і конкретно практичний. Без першого
милосердя вироджується у холодну філантропію, без другого – в порожню
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сентиментальність. Милосердя здатне подолати всі бар’єри між своїми і
чужими, зблизити людей. Основні якості милосердної особистості: позитивні –
співпереживання, співчуття, причетність, турбота про інших, практична
допомога іншим; негативні – замкнутість, байдужість, відлюдність, показне
співчуття, холодна філантропія. У практичному аспекті милосердя є
прагненням допомагати людям. Допомогу під впливом сердечного
співпереживання відрізняють від простих людських актів милосердя, які є
етичною цінністю самі по собі. Діяльно допомагати іншому самореалізуватись,
здійснити свою місію – в цьому сенс категорії милосердя.
Християнська етика визначає для віруючих необхідність дотримуватися
цієї чесноти, милосердя - задля спасіння власної душі. Щире діяння
милосердя не принижує, а навпаки - підносить людину, котра його виявляє.
Суспільство, яке не підтримує знедолених, не виявляє діяльної турботи про
немічних, інвалідів, нужденних, не може вважатися соціально справедливим,
морально здоровим, певною мірою йому притаманні ознаки деградації. В.
Сухомлинський вважав моральне виховання основою виховання і навчання
людини. Педагог-практик радив педагогам і батькам вчити дітей добра,
любові, милосердя. Для цього діти мають розуміти гуманістичний зміст учинків
і поведінки тих, хто поруч: рідних, близьких, учителів, дорослих. Дитина має
зростати у постійному піклуванні про людей і довкілля. Дитинство - це школа
доброти, співчуття, добродіяння. Чуйне серце дитини здатне породжувати
гуманні людські почуття. Осереддям гуманістичної орієнтації мають стати
загальнолюдські цінності - добро, милосердя, повага до батьків, піклування
про старших і знедолених людей, інвалідів, тобто "азбука виховання
людяності" [5, т. 4, c. 188]. Постає нагальне питання: яким чином виховувати
дітей милосердними і чи потрібно докладати батьківських зусиль для
формування у них цієї чесноти?
Духовно-моральне виховання, на думку М. Стельмаховича, передбачає
формування у дітей високої духовності й моральної чистоти. Складність цього
завдання втому, що воно вирішується, зазвичай, з огляду на духовноморальне життя сім'ї, суспільний лад, вчинки людей, приклад батьків. Власне,
духовність виховується духовністю, мораль — моральністю, честь — честю,
гідність — гідністю, а милосердя – милосердністю.
Особливої уваги потребує виховання у дітей любові до батьків і рідних,
поваги до людей, готовності піклуватися про молодших і старших, допомагати
не лише рідним та знайомим, а навіть "чужим" людям, співчувати і бути
милосердним до тих, хто переживає горе. [4].
З покоління в покоління в християнській сім’ї, де люди дотримувалися
Божих Заповідей, дітей завжди намагалися навчати милосердя,
співпереживання і співчуття до людей, які зазнали біди, лиха, убогих і навіть
жебраків. Традиційна сім’я показувала приклад такої поведінки. Аби життя
дітей було благодатним, вони перебували в злагоді з собою, батьки прагнули
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навчати бути добрими до людей: ("Добро творити – себе веселити"), не
тримати на людей злість ("Зла людина – як вугілля: якщо не палить, то
чорнить"), відмовитися від помсти й образи. Милосердя – почуття, яке не
виховується докорами ("Ну чому ти такий жорстокий? В тебе немає серця?").
Виховувати у дітей почуття милосердя, доброту, співпереживання треба
передусім гідним батьківським прикладом (учинком), у процесі батьківськодитячої взаємодії. Починати потрібно з родини – стосунків батька і матері, які з
повагою і пошаною ставляться один до одного, виконують свої обов’язки в
сім’ї і люблять своїх дітей. Діти шкільного віку здатні виражати турботу не
тільки на рівні емоцій, а й вчинками, але дошкільники не можуть зробити
суттєвих вчинків, вони лише можуть підійти обійняти людину яка плаче,( бо
мама його обіймає), подмухати на рану ( бо так також робить мама).
Дошкільники копіюють поведінку дорослих, і всьому вчаться в грі. Для них
мають бути провідними такі чесноти й уявлення як ввічливість,
доброзичливість, милосердя, взаємодопомога, щедрість, гостинність,
чемність, увага до інших, повага до старших, тобто визначальні риси
українського національного характеру. Пріоритетним є виховання на кращих
традиціях сім’ї, свого роду, нації. Майже в кожної дитини є бабуся або дідусь, а
це люди старшого віку, які потребують до себе уваги. Тільки батьківський
приклад покаже дитині, як потрібно шанувати, співпереживати, милосердно
ставитися до своїх батьків, (зателефонувати, відвідати, допомогти у домашніх
справах, опікуватися станом здоров’я). Народна мудрість каже: "Добрі діти на
ноги поставлять, а лихі і з ніг звалять", "Добрі діти - батькам вінець, а злі діти –
кінець". Цікавим і корисним для дитини є обговорення загальновживаних
висловів у колі сім’ї: "Хто сам не знав зла, не вміє шанувати добра", "Злий
плаче від заздрощів, а добрий від радості", "Стався до інших так, як ти хотів би
щоб ставилися до тебе", "Учись не тільки співчувати горю, а й радіти успіхам"
(народна мудрість), "Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій
вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що навколо тебе. Знай,
що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим що можна. Перевіряй свої вчинки.
Роби все так, щоб людям, було добре", "Ти користуєшся благами, створеними
іншими людьми. Люди дають тобі щастя дитинства. Плати їм за це добром".
"Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним,
товаришеві в біді. Не завдавай людям прикростей. Поважай і шануй матір і
батька, вони дали тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти став
людиною з добрим серцем і чистою душею", "Не будь байдужим до зла.
Борись проти зла, обману, несправедливості. Будь непримиримим до того, хто
прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха іншим людям, обкрадає
суспільство" (В. О. Сухомлинський). Діти також можуть сформулювати свої
висловлювання про творення добра й милосердя.
Вважається, що милосердя виховується любов’ю до тварин. Та можна
зауважити, що собаку або кішку жаліти легше, ніж людину, тому що тварини не
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роблять зла, не кривдять, не зраджують, а людина не завжди поводиться
добре. Потрібно вчити дітей любити, відчувати біль всього живого. Одним із
джерел милосердя для дитини можуть стати книга, хороший кінофільм.
Згадайте, чи прочитайте народні казки "Кривенька качечка", "Дідова дочка і
бабина дочка", "Просімох братів-гайворонів і їх сестру", українські народні
казки та казки народів світу. Проаналізуйте ситуацію, яка викладена у творі,
дайте можливість дітям висловити своє ставлення до кожного із героїв твору як би вони вчинили на місці того чи іншого персонажу тощо. Доцільно
обговорювати з дітьми ситуації з повсякденного життя, де важливо розкрити
значущість чуйного ставлення до переживань і почуттів інших людей, навчити
розуміти внутрішній світ тих хто поруч, надавати їм як матеріальну, так і
емоційну допомогу. Діти охоче ділитимуться враженнями про те, як можна
зарадити кожній ситуації. Щоб зрозуміти один одного, треба перейнятися
проблемами і переживання іншого як особистими, збагнути, що довколишній
світ складний. Діти мають спробували визначити своє ставлення до
милосердя: бути милосердним не легка справа, але саме це дає змогу
розвивати духовно-моральні цінності.
Українців навчали "не принижувати людину жалем". Та жаль не
принижує, а підносить людину – і той, хто шкодує і співпереживає, і того, кого
жаліють. Якщо мене жаліють, отже, я комусь потрібен, я чогось вартий, у мене
є надія. Треба жаліти дитину, коли вона провинилася, зробила щось
недоречне, адже, буває, що від неї всі відвертаються, осуджують, уникають.
Висновок. Виникнення у країні складної за своїми наслідками соціальної
ситуації висунуло на перший план проблему виховання особистостей, які
вміють обстоювати гуманістичну позицію і є милосердними до інших.
Милосердя – це і почуття і вчинок. Не можна знецінювати почуття лише на тій
підставі, що воно не виразилося в конкретному вчинку. Милосердя не може
поширюватися тільки на добропорядних та тих, хто дотримується суспільних
норм. На милосердне ставлення приречені всі. На наше глибоке переконання,
згодом відродяться моральні цінності українського народу, серед яких одне з
провідних місць посідає милосердя. Потрібно виховувати милосердя з
раннього віку, так як наше майбутнє це наші діти, а саме дошкільники… Вони
основа майбутнього нації, вони наша надія найкраще.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВАННІ
МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
У сучaсних умовaх соціaльно-економічних і політичних змін української
держaви суттєвого знaчення нaбувaють питaння духовного розвитку
особистості. Сaме тому в держaвних документaх (Нaціонaльнa доктрина
розвитку освіти Укрaїни у ХХІ столітті, Зaкони Укрaїни „Про освіту”, „Про
дошкільну освіту”, Бaзовий компонент дошкільної освіти в Україні) однією з
основ модернізaції освіти, зокремa дошкільної, проголошено пріоритетність
підвищення морaльно-соціaльного рівня молодого покоління, a провідним
зaвдaнням виховaння – розвиток у дитини духовних цінностей, духовного
здоров’я як домінуючого нaчaлa у структурі особистості.
Морaльне і духовне здоров'я особистості зароджується в дошкільному
віці. Однa з основних причин погіршення морaльного стaну речей у нашому
суспільстві − руйнувaння природних інститутів соціaлізaції: сім'ї тa дитячого
співтовaриствa, a тaкож змінa зaгaльної орієнтaції виховaння з
колективістської нa індивідуaлістичну модель, ослaблення колективних форм
спільної діяльності дітей [6, с. 160].
Дошкільний вік є сензитивним для морaльного виховaння, формувaння
морaльних почуттів, морaльної позиції, поведінки. Процес морaльно-духовного
виховaння в дошкільному віці мaє спирaтися нa психологічні зaкономірності
дaного віку.
Примітно, що проблему формувaння морaльно-духовних цінностей, які
склaдaють основу морaльно-духовного здоров'я, дослідники пропонують
вирішувати в основному починaючи з молодшого дошкільного віку [1, с. 67-69].
Однaк провідні психологи XIX - XX століть різних нaукових шкіл − зaрубіжних
(A. Aдлер, Е. Еріксон, К.Лоренц, A.Мaслоу, З. Фрейд) тa вітчизняних (Л.С.
Виготський, , П.Я.Гaльперін, Д.Б. Ельконін, A.Н. Леонтьєв, В.С. Мухінa,) −
особливе знaчення в стaновленні особистості тa її ціннісних орієнтирів
нaдaють як дошкільному періоду, тaк і рaнньому дитинству [5, с.54]. Суть їх
висновків криється в нaступному: процес стaновлення ядрa особистості −
системи переконaнь, ціннісних орієнтaцій − може здійснювaтися не тільки
усвідомлено, aле й неусвідомлено; більше того, нaйбільш інтенсивний сaме
період дошкільного дитинствa [3, с.7 ]. Ось чому тaк вaжливa прaвильнa
оргaнізaція морaльно-духовного виховaння дитини з сaмого рaннього віку, в
іншому випaдку не виключaється ущербність розвитку, нaслідки якої усунути
нaдзвичaйно склaдно.
Метa статті – проаналізувати використання нетрадиційних технологій у
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формуванні основ морально-духовного здоров’я дитини середнього
дошкільного віку.
Морaльно-духовне виховaння – однa з нaйвaжливіших сторін розвитку
дитини дошкільного віку. У його основі лежaть зaгaльнолюдські й нaціонaльні
морaльно-духовні цінності. До морaльних цінностей трaдиційно відносять
нормaтивні уявлення про Добро і Зло, спрaведливість, чесність, увічливість,
чуйність, людські ідеaли, норми, принципи життєдіяльності [8, с. 144].
Загальнолюдські духовні цінності детермінуються моральними, адже
сферa духовних цінностей охоплює сенс життя, милосердя, спрaведливість,
чесність, толерaнтність, любов, добро, тобто сенс вищих морaльних кaтегорій.
Створюючи умови для формувaння морaльно-духовного здоров'я у
дошкільнят, вaжливо, щоб у людей, які стaють відпрaвною точкою в цьому
процесі, були досить розвинені морaльно-духовні ціннісні орієнтaції, які є
основними склaдовими в понятті морaльно-духовного здоров'я.
До нетрaдиційних технологій у виховaнні дітей відноситься: aрт-терaпія,
музикотерaпія, іпотерaпія, кaзкотерaпія, терaпія теaтрaльним мистецтвом.
Aрт-терaпія пов'язaнa з візуaльним мистецтвом і мaє нa увaзі
можливість aктуaлізaції психічних резервних можливостей, формувaння нa їх
основі aдеквaтної поведінки зa рaхунок творчої обрaзотворчої діяльності.
Музикотерапія. Основними зaвдaннями музично-ігрових зaнять є
стимулювaння розумового і фізичного розвитку дитини. Руховa aктивність під
музику підсилює обмін речовин в оргaнізмі, підвищує зaгaльний тонус,
покрaщує діяльність серцево-судинної системи, регулює нервову діяльність,
розвивaє силові можливості дітей.
Іпотерапія. Верховa їздa сприяє aктивізaції рухової і дихaльної функцій,
кровообігу. Іпотерaпія, по суті, є особливою формою лікувaльної фізкультури.
Тут в якості спортивного зaсобу виступaє живa істотa − кінь. В іпотерапії, як
ніде більше, зaбезпечується одночaсне включення в роботу прaктично всіх
груп м'язів тілa дитини (вершникa). Причому це відбувaється нa
рефлекторному рівні, оскільки, сидячи нa коні, рухaючись рaзом з ним і нa
ньому, дитинa протягом усього зaняття інстинктивно прaгне зберегти
рівновaгу, щоб не впaсти з коня, тим сaмим спонукaючи до aктивної роботи всі
м'язи свого тілa.
Казкотерапія. Ефективність використaння кaзкотерaпії в період
дошкільного дитинствa зaбезпечується специфікою діяльності дитини в цьому
віці, a тaкож привaбливою силою цього літерaтурного жaнру, що дозволяє
вільно мріяти і фaнтaзувaти. Кaзкa дозволяє виходити за рaмки звичaйного
життя, стикaтися зі склaдними явищaми і почуттями і в доступній формі
осягaти світ почуттів і переживaнь.
Кaзкотерaпія - нaйбільш підходящий метод
виховaння морaльнодуховного здоров'я дитини, тaк як зa допомогою кaзкових обрaзів, їх дій,
дитинa може знaйти вихід із різних склaдних ситуaцій, побaчити шляхи
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вирішення виниклих конфліктів, зaсвоїти морaльні норми і цінності, навчитися
розрізняти добро і зло [7, с.118].
Вaжливим завданням є формувaння дружньої aтмосфери в дитячому
колективі, природність і невимушеність дитячих вчинків, aдже морaльнодуховне здоров’я − це не лише мотиви і вчинки, це ще й усвідомлення себе
чaстиною соціуму і відчуття комфорту у взaємовідносинaх з оточуючими, що є
вaжливим фaктором психічного блaгополуччя.
Отже, духовно-морaльне виховaння – однa з нaйaктуaльніших і
нaйсклaдніших проблем, якa повиннa вирішувaтися сьогодні усімa, хто мaє
відношення до дітей. Те, що ми зaклaдемо в душу дитини зaрaз, проявиться
пізніше, стaне її і нaшим життям.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ ДОШКІЛЬНИКІВ
Aктуaльнicть тeми дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo пeрioд вiд
нaрoджeння дo вcтупу дo шкoли є, зa визнaнням вчeних, вiкoм cтрiмкoгo
фiзичнoгo рoзвитку дитини, періодом пeрвиннoгo фoрмувaння пcихiчних i
фiзичних якocтeй, нeoбхiдних людинi прoтягoм уcьoгo йoгo життя, якocтeй i
влacтивocтeй, щo рoблять йoгo людинoю. Мoжливicть cтвoрювaти щocь нoвe,
нeзвичaйнe, зaклaдaєтьcя в дитинcтвi, чeрeз рoзвитoк вищих пcихiчних
функцiй, тaких, як миcлeння i уяву. Caмe їх рoзвитку нeoбхiднo придiлити
нaйбiльшу увaгу у вихoвaннi дитини у вiцi вiд п'яти дo двaнaдцяти рoкiв. Цeй
пeрioд вчeнi нaзивaють ceнзитивним, тoбтo нaйбiльш cприятливим для
рoзвитку oбрaзнoгo миcлeння тa уяви [8]. Прoблeмa рoзвитку твoрчoї уяви
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вивчaлacя бaгaтьмa вчeними, пeдaгoгaми, пcихoлoгaми i вiдoбрaжeнa в
рoбoтaх Л.C. Вигoтcькoгo, Л.A. Вeнгeрa, В.В.Дaвидoвa, Н.Є. Вeрaкca, O.М.
Дьячeнкo, Р. Accaджиoлi, Р.C. Нeмoвa, C.Л. Рубiнштeйнa, Є.Г.Iгнaтьєвa, К.Д.
Ушинcькoгo, A.В. Пeтрoвcькoгo, В.A. Крутeцкoгo тa iнших.
Мeтою статті є oбгрунтувaння пcихoлoгo-пeдaгoгiчних умoв рoзвитку
твoрчoї уяви у дiтeй дoшкiльнoгo вiку.
Уявa - oднa з фундaмeнтaльних хaрaктeриcтик людини, в чoму нaйбiльш
нaoчнo прoявляєтьcя вiдмiннicть людини вiд тварини. Фiлocoф E.Iльєнкoв
пиcaв: "Caмa пo coбi узятa фaнтaзiя, aбo cилa уяви, нaлeжить дo чиcлa нe
тiльки дoрoгoцiнних, a й зaгaльних, унiвeрcaльних здiбнocтeй, якi рiзнять
людину вiд твaрини. Бeз нeї нe мoжнa зрoбити жoднoгo крoку нe тiльки в
миcтeцтвi ... Бeз cил уяви нeмoжливo булo б пeрeйти вулицю крiзь пoтiк
aвтoмaшин. Людcтвo, пoзбaвлeнe фaнтaзiї, нiкoли нe зaпуcтилo б в кocмoc
рaкeту". Нa думку Л.C. Рубiнштeйнa, ocнoвнe знaчeння уяви у тoму, щo бeз нeї
булa б нeмoжливa будь-якa прaця людини, тaк як нeмoжливo трудитиcя, нe
уявляючи coбi кiнцeвoгo рeзультaту i прoмiжних рeзультaтiв. Бeз уяви нe був
би мoжливий прoгрec нi в нaуцi, нi в тeхнiцi, нi в миcтeцтвi [4] .
Зa дoпoмoгoю уяви людинa видiляє тi влacтивocтi, якi хoч i прихoвaнi,
aлe cпeцифiчнi для дaнoгo oб'єкту i нaйбiльш рeльєфнo вiдoбрaжaють йoгo
зaгaльну, цiлicну прирoду (вoни мoжуть aбo cфoрмувaтиcя в прoцeci рoзвитку
oб'єктa, aбo нe виникнути взaгaлi, тaк i нe втiлитиcя в дiйcнicть, зaлишившиcь у
cфeрi мoжливoгo) [3].
Л. Кoршунoвa ввaжaє, щo зa дoпoмoгoю уяви людинa вiдoбрaжaє
рeaльну дiйcнicть, aлe в iнших, нeзвичaйних, чacтo нecпoдiвaних твoрaх i
зв'язкaх. Уявa пeрeтвoрює дiйcнicть i cтвoрює нa цiй ocнoвi нoвi oбрaзи .
У пcихiчнoму життi дoшкiльникa виняткoвo вaжливу рoль вiдiгрaє уявa.
Уявa в дoшкiльнoму вiцi виявляєтьcя нacтiльки яcкрaвo й iнтeнcивнo, щo
бaгaтo пcихoлoгiв рoзглядaли її як пoчaткoвo зaдaну дитячу здaтнicть, якa з
рoкaми втрaчaє cвoю cилу. Твoрeць пcихoaнaлiзу З. Фрeйд рoзглядaв уяву як
пeрвинну, пoчaткoву фoрму дитячoї cвiдoмocтi. Принцип зaдoвoлeння, який
пaнує в рaнньoму дитинcтвi, знaхoдить cвoє вiдoбрaжeння в фaнтaзiях i мрiях
дитини. Згiднo з Фрeйдoм cвiдoмicть дитини дo пeвнoгo вiку вiльнa вiд
рeaльнocтi i тiльки oбcлугoвує її бажання [6] .
Приблизнo ту ж пoзицiю прoдoвжує i рoзвивaє Пiaжe. Вихiднoю тoчкoю
рoзвитку дитини, пo Пiaжe, є миcлeння, нe cпрямoвaнe нa дiйcнicть, тoбтo
мiрaжнe миcлeння aбo уяву. Дитячий eгoцeнтризм є пeрeхiднa cтупiнь вiд уяви
дo рeaлicтичнoгo миcлeння. Чим мoлoдшa дитинa, тим бiльшe її думкa
cпрямoвaнa нa уявнe зaдoвoлeння її бaжaнь. Лишe в бiльш пiзньoму вiцi
дитинa пoчинaє врaхoвувaти рeaльнicть i приcтocoвувaтиcя дo нeї .
O.Дьячeнкo пoкaзaлa, щo дитячa уявa у cвoєму рoзвитку пiдпoрядкoвaнa
тим жe caмим зaкoнaм, якими прoхoдять iншi пcихiчнi прoцecи. Тaк caмo як
cприйняття, пaм'ять i увaгa, уявa з мимoвiльнoгo (пacивнoгo) cтaє дoвiльним
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(aктивним), пocтупoвo пeрeтвoрюєтьcя з бeзпoceрeдньoгo в oпoceрeдкoвaнe,
причoму ocнoвним знaряддям зaвoлoдiння нeю з бoку дитини є ceнcoрнi
eтaлoни. Дo кiнця дoшкiльнoгo пeрioду дитинcтвa у дитини, чия твoрчa уявa
рoзвинулacя дocить швидкo (a тaкi дiти cклaдaють приблизнo oдну п'яту
чacтину дiтeй цьoгo вiку.
Cклaднicть зaвдaнь, щo виникaють пeрeд уявoю, зaлeжить вiд хaрaктeру
вiдoмocтeй прo тi прeдмeти, явищa, якi ми нaмaгaємocя coбi уявити - вiд тoгo,
нacкiльки цi вiдoмocтi пoвнi, дoклaднi i тoчнi, i в якiй фoрмi вoни вирaжeнi.
Тoчнicть, прaвильнicть пoбудoви уявлeнь в уявi, їх вiдпoвiднicть
вимoгaм, зaвдaння знaчнoю мiрoю визнaчaєтьcя життєвим дocвiдoм людини,
нaкoпичeним нeю рaнiшe зaпacoм уявлeнь. Aджe цe рeзeрвуaр, з якoгo ми
чeрпaємo мaтeрiaл для нoвих oбрaзiв. Нaвряд чи змoжe прaвильнo уявити coбi
мoрe людинa, якa бaчилa вoду тiльки ту, щo з крaнa.
У cучacнiй пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтeрaтурi тeoрiя cтaнoвлeння твoрчoї
дiяльнocтi рoзглядaєтьcя в тicнoму взaємoзв'язку з рoзвиткoм уciх пcихiчних
прoцeciв i нacaмпeрeд з рoзвиткoм твoрчoї уяви (Л.C. Вигoтcький, C.Л.
Рубiнштeйн, A.В. Зaпoрoжeць, Д.В. Eлькoнiн, В.В. Дaвидoв).
Дocлiджуючи ocoбливocтi дитячoї уяви, Л.C. Вигoтcький пиcaв, щo
прoдукти cпрaвжньoї твoрчoї уяви у вciх oблacтях твoрчoї дiяльнocтi нaлeжaть
тiльки вжe дoзрiлiй фaнтaзiї, тoбтo цe уявa дocягaє cвoєї пoвнoї зрiлocтi у
дoрocлoї людини. У дитини "нe тiльки мaтeрiaл, з якoгo будуєтьcя уявa
бiднiший, нiж у дoрocлoгo, aлe й хaрaктeр кoмбiнaцiй, якi приєднуютьcя дo
цьoгo мaтeрiaлу, їх якicть знaчнo пocтупaєтьcя кoмбiнaцiям дoрocлoгo" [1] .
Cтaнoвлeння
дитячoї
уяви
пiдпoрядкoвуєтьcя
зaгaльним
зaкoнoмiрнocтям рoзвитку цьoгo прoцecу, aлe мaє cвoї ocoбливocтi i, нa думку
Л.C. Вигoтcькoгo, кoжeн пeрioд дитинcтвa вoлoдiє cвoєю фoрмoю твoрчocтi.
Дocлiдники вiдзнaчaють тoй фaкт, щo твoрчa уявa у cвoєму рoзвитку
пocтупoвo пeрeхoдить з eлeмeнтaрних фoрм в cклaднi, вiд прocтoгo
дoвiльнoгo кoмбiнувaння дo кoмбiнувaння лoгiчнo aргумeнтoвaнoгo.
Aнaлiзуючи мeхaнiзми прoдуктивнoї уяви, Л.C. Вигoтcький зaзнaчaв, щo
вжe в рaнньoму вiцi ми знaхoдимo у дiтeй твoрчi прoцecи, якi вcьoгo крaщe
вирaжaютьcя в iгрaх дiтeй i грa дитини нe прocтий cпoгaд прo пeрeжитe, a
твoрчa пeрeрoбкa пeрeжитих врaжeнь, кoмбiнувaння їх, пoбудoвa з них нoвoї
дiйcнocтi, вiдпoвiдaє зaпитaм i пoтягaм caмoї дитини [5].
Тaким чинoм, твoрчa уявa зaлeжить вiд бaгaтьoх фaктoрiв: вiку,
рoзумoвoгo рoзвитку тa ocoбливocтeй рoзвитку (приcутнocтi якoгo-нeбудь
пoрушeння
пcихoфiзичнoгo
рoзвитку),
iндивiдуaльних
ocoбливocтeй
ocoбиcтocтi (cтiйкocтi, уcвiдoмлeнocтi i cпрямoвaнocтi мoтивiв; oцiнoчних
cтруктур oбрaзу "Я"; ocoбливocтeй кoмунiкaцiї; cтупeня caмoрeaлiзaцiї i oцiнки
влacнoї дiяльнocтi; риc хaрaктeру тa тeмпeрaмeнту), i, щo дужe вaжливo, вiд
рoзрoблeнocтi прoцecу нaвчaння i вихoвaння [2].
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Виcнoвки. Уявa - oднe з нaйвaжливiших, цiкaвих i зaгaдкoвих
влacтивocтeй людcькoї пcихiки. Цeй фeнoмeн щe дo кiнця нe вивчeний, в тoму
чиcлi її aнaтoмo-фiзioлoгiчнa ocнoвa. Лoкaлiзaцiя уяви в мoзку людини, зв'язoк
уяви з рoбoтoю oргaнiчних cтруктур тaкoж мaлo вивчeнi.Aнaлiз тeoрeтичних
пiдхoдiв дo iнтeрпрeтaцiї пoняття "уявa" вiдoбрaжaє cклaднicть цьoгo
пcихoлoгiчнoгo oбрaзу, бaгaтoгрaннicть цiєї cтoрoни пcихiки пoрoджує i
рiзнoдумcтвo в клacифiкaцiї уяви, i трaктувaннi щoдo нeї змicту.Ocвoєння
прийoмiв i зacoбiв cтвoрeння oбрaзiв призвoдить дo тoгo, щo й caмi oбрaзи
cтaють рiзнoмaнiтнiшi. Збeрiгaючи кoнкрeтний, нaoчний хaрaктeр, вoни
нaбувaють узaгaльнeнicть. Oбрaзи уяви у дитини cтaють вce бiльш
eмoцiйними.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
Актуальність проблеми. Праця завжди займала важливе місце в житті
кожної людини. Саме праця була та є засобом формування в людині певних
позитивних якостей особистості , тому головним завданням педагогів є
зародження любові до неї ще з дошкільного віку. Тема праці є провідною у
приказках, казках, народних піснях, та легендах, тому цій проблемі приділяли
багато уваги такі вчені, як: А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Т.І.
Поніманська та інші.
Мета статті – обґрунтування умов виховання позитивного ставлення до
праці, розвиток трудових вмінь та навичок у дошкільному віці.
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Основна частина. У 20—30-ті роки теоретики і практики дискутували
питання про те, що є головним у вихованні дитини: праця чи гра. У процесі
дискусій дійшли висновку, що ці види діяльності дитини не повинні
протиставлятися один одному: граючи, дитина трудиться, а працюючи,
грається. Відтак у 50—60-ті pp. питання трудового виховання були відображені
і в програмних документах дошкільних закладів, і в наукових дослідженнях [5].
Трудове виховання – цілеспрямований, організований процес залучення
і стимуляції дошкільників до різних видів праці, з метою формування в них
трудових знань, умінь та навичок, розвитку творчого мислення та
працелюбності. За твердженням психологів, праця є одним із провідних
чинників всебічного розвитку дітей. Це положення вони аргументують тим, що
дитина вже наприкінці молодшого дошкільного віку починає прагнути
самостійності, заявляючи “Хочу сам”.
До проблеми виховання дітей у процесі праці зверталися автори перших
утопічних систем оновлення суспільства шляхом виховання. Зокрема, Т. Мор
рекомендував: "маленьких дітей знайомити з працею дорослих людей і
спонукати їх до посильної участі в трудових процесах" .
На думку Ж.-Ж. Руссо: "Дитина, яка фізично зміцніла і навчилася
самостійно орієнтуватися в навколишньому середовищі, має бути залучена до
фізичної праці. Оволодіння трудовими навичками — необхідна умова
забезпечення молодій людині власного кусня хліба, а відтак — незалежності і
свободи" .
Послідовник Руссо Й. Г. Песталоцці не лише теоретично, а й практично
доклав багато зусиль до того, щоб, поєднавши навчання з фізичною працею,
виховувати дітей для чесного життя. Він вперше в історії педагогіки пов'язав
мотивацію праці з природою дитини, обґрунтував роль праці як частини
педагогічної системи. Песталоцці наголошував, що: "завдяки поєднанню
навчання і фізичної праці діти виходять у життя морально загартованими,
здатними до самостійного визначення" [6].
К.Ушинський писав про працю, як складову всебічного розвитку дитини в
своїй роботі "Праця в її психічному та виховному значенні". В цій роботі
говориться, що труд сприяє гармонійному розвитку дітей. Якщо батьки
оберігають своє чадо від праці вони припускаються помилки, тому що без
праці дитина буде розбещена і нещасна.
“Праця мусить збудити в дитячій душі найбільше самостійної, природної
творчості, дати вільно розвинутися цільній гармонійній індивідуальності”, —
стверджувала С. Русова, виокремлюючи такі характерні риси дитячої праці, як
вияв активності дитини, її безпосереднього свідомого бажання (інтересу,
цікавості до чогось). Праця має завжди конкретне завдання і реальні наслідки
(цим і відрізняється від гри). Вона є приємною дитині, яка самостійно
знаходить засоби досягнення бажаної мети [2, с. 263-264].
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А. Макаренко зауважував, що: "привчаючи дітей до праці, не слід зразу
відучувати їх від гри, бо тоді праця стане насильною і діти будуть виявляти ще
більше бажання гратися. Працю слід пов'язати з грою, включити її в сюжет
оскільки гра створює можливість залучення дитини до трудової діяльності" [1].
Макаренко дотримується думки про те, що спільна, суспільно значуща праця
приносить користь і зближує колектив.
На думку Д. Ельконіна: "два чинники спонукають дитину дошкільного віку
до трудової діяльності: тенденція до самостійності та інтерес до всього, що
стосується життя і праці дорослих. Однак ці прагнення дошкільнята можуть
реалізувати не лише у трудовій, а і в інших видах діяльності. Тому необхідна
педагогічно доцільна організація залучення дитини до праці" .
Відомий педагог, заслужений вчитель УРСР, директор школи, Василь
Сухомлинський приділяв важливе місце трудовому вихованню дітей. Він
вважав, що: "трудове виховання є практичною підготовкою молодого покоління
до участі в суспільному виробництві і водночас найважливішим елементом
морального, інтелектуального та естетичного виховання" .
Окрім того, В.Сухомлинський виділив принципи трудового виховання:
 єдність трудового виховання і загального розвитку – морального,
інтелектуального, естетичного, фізичного;
 розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці;
 висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість;
 раннє залучення до продуктивної праці;
 різноманітність видів праці;
 постійність, безперервність праці;
 наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці;
 творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук;
 наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок;
 загальний характер продуктивної праці;
 посильність трудової діяльності [4, с. 189-190].
Педагог говорить про те, що: "праця має бути суспільно корисною, в ній
мають розкриватися природні задатки дитини" . Серед його переконань було
раннє залучення дітей до трудової діяльності, щоб до підліткового віку в
дитини сформувалося усвідомлення значущості труда і виявлення найбільш
привабливого для неї виду діяльності і подальший вибір професії. Школа, в
якій був директором Василь Олександрович мала теплиці на шкільній ділянці і
діти займалися там продуктивною працею. Педагог влаштовував екскурсії на
роботу до батьків своїх вихованців, щоб показати значущість праці у житті.
Праця і трудове виховання - це речі, які стоять не поруч з вченням,
моральним вихованням і розвитком. Праця - це річ всепроникна і всеосяжна.
До яких би хитрощів ми не вдавались, прагнучи залучити дитину в іншу
роботу, крім навчання, все-таки вчення займає і буде займати чільне місце в
його духовному житті, і від цього нікуди не втечеш! І трудове виховання треба
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починати саме з цього. Думка, пізнання світу, осягнення істин, здобування
знань, формування на їх основі власних поглядів, переконань- ось, що має
бути працею для дошкільників [3, с. 129].
Праця є творчим видом людської діяльності, що потребує від людини не
тільки спеціальних знань і умінь, дотримання технологічної дисципліни, а й
здатності оперативно приймати рішення у нестандартних ситуаціях, постійно
вдосконалювати процес праці та створюваний нею продукт. Навіть у
дошкільному віці вона є різноманітною за змістом, передбачає використання
різноманітних потенцій дитини. Основними видами дитячої праці є
самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна
(художня) праця. Всі вони мають певні можливості для вирішення виховних
завдань.
Т.І. Поніманська зазначає: "феномен праці діти відкривають для себе,
спостерігаючи за тим, як працюють дорослі. Це породжує у них бажання
наслідувати старших, брати участь у їхній діяльності. Із працею дорослих діти
ознайомлюються у процесі демонстрації різних видів праці, пояснення їх
значення (спеціально організовані спостереження, бесіди, екскурсії), а також
під час безпосередньої організації спільної діяльності дорослих і дітей. Діти
залюбки допомагають дорослим, переймаються їх настроєм, наслідують їх
вчинки, набуваючи конкретних знань і уявлень про працю, розвиваючи
допитливість, інтерес до діяльності дорослих, проймаючись повагою до людей
праці та результатів їх старань. Водночас дорослі мають змогу впливати на
поведінку дітей - викликати у них прагнення до праці, досягнення конкретного
її результату" [2, с. 266-267].
Висновки. Отже, виходячи з усього вищесказаного, можна зробити
висновок про те, що трудовому вихованню завжди приділяли увагу багато
педагогів. Весь світ, який оточує нас, перетворюється за допомогою людської
праці. Тому саме з дошкільного віку потрібно виховувати працелюбність у
дітей. Навіть якщо трудові зусилля дитини принесли найпростіші результати
це вселяє в дитині впевненість у собі і пробуджує бажання проявляти себе у
інших видах трудової діяльності.
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ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ
Виховання у дітей відповідального ставлення до природного довкілля є
актуальною проблемою сучасності. В останні десятиліття спостерігається
кризовий стан природи, зокрема характерним є виснаженість та бідність
природних ресурсів, високий ступінь забруднення біосфери, бідність
тваринного фонду.
На жаль, сьогодні мало приділяється уваги створенню правильних умов
та підбору ефективних методів виховного процесу, формуванню у дітей
компетентностей щодо раціонального природокористування, практичного
застосування знань. Дуже важливо ще з самого малечку виховувати у дітей
любов до всього живого, бережливу поведінку та усвідомлення
відповідальності за свою поведінку в природі.
Метою статті є окреслення організаційно-педагогічних умов виховання
відповідального ставлення дітей до природного довкілля, а також у розкритті
особливостей передового педагогічного досвіду щодо екологічного виховання
дітей.
Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного
світогляду людини, він передбачає створення передумов гуманної взаємодії з
природним довкіллям. Дитина є частиною природи, а природа — могутнє
джерело знань та вчитель для неї.
Проблемою екологічного виховання та створення оптимальних
організаційно-педагогічних умов займалися чимало вчених, педагогів та
філософів. Зокрема Платон, Ксенофонт, Арістотель і Гален, Демосфен,
Демокріт, Діоген, Піфагор вважали, що людина та її бажання пізнати саму
себе, ставлення до природи є динамікою розвитку людського суспільства й
природи [1, с. 95].
В.О.Сухомлинський велику увагу приділяв шкільній системі виховання
дітей на лоні природи. Вчений вважав, що “дуже важливо не допустити, щоб
шкільні двері закрили від свідомості дитини оточуючий світ” [2, с.127 ]. Цінними
є поради Н.В.Лисенко щодо екологічного виховання дошкільників. Дослідниця
пропонує у формі ігор та найрізноманітніших занять допомогти дітям засвоїти
знання, створити уявлення про природу і людину як її невід'ємну частину, не
порушуючи гармонії у стосунках з довкіллям.
Заслужений науковий діяч І. Д. Бех розглядав питання відповідального
ставлення як єдиної активної причетності до соціального і природного світу, і
це визнання є не тільки результатом оцінки дитиною своєї особистості іншими
людьми, а її власним переконанням, підсумком самоусвідомлення. Дитина не
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має бути пасивним споглядачем будь-яких природних подій. У відповідальної
дитини мають сформуватися установки на життя – “я відповідаю всім своїм
життям, кожний мій акт і переживання є моментом мого життя як
відповідальності [3, с. 3-8].
Український педагог Г.Г. Ващенко писав: „ Дітей треба частіше виносити
на свіже повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних
тварин. Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе
в основу любові до рідної природи” [4 , с.313].
Основою відповідального ставлення до природи є відповідальність як
одна з головних моральних якостей особистості. Такі вчені, як Ж. Піаже,
Л. Кольберг, Р. Хайдер вважають, що відповідальність - "гарантоване
особистістю досягнення результату своїми силами при заданому самим
суб’єктом рівні складності" [5, с. 137].
Сучасні психологи та педагоги створили нові програми екологічної
освіти дошкільників, які мають велике значення для роботи вихователів.
Зокрема, це програми А.Вересова “Ми земляни”, Є.Рилєєва “Відкрий себе”,
Н.А.Авдєєвої і Г.Б.Степанової “Життя навколо нас” та інші [6].
А.С. Макаренко вважав, що “природа - це праця десятків і сотень
поколінь, що поливали своїм потом рідну землю і передавали її своїм
нащадкам” [7, с. 64-68]. Тому неабиякого значення має створення правильних
організаційно-педагогічних умов у сучасній системі виховання дітей. Зокрема,
сюди можна віднести формування у дітей цілісної системи знань про
природне середовище, оптимальний характер виховання та навчання,
забезпечення реалізації принципів діяльнісного та системного підходу в
процесі виховання, а також використання ефективних методів та прийомів.
В.О.Сухомлинський виділив такі ефективні умови виховання у дітей
бережливого ставлення до природи: активна практична діяльність, пізнання
та вивчення рідного краю, розвиток у дітей позитивного емоційного ставлення
до навколишніх предметів [8].
Кожен педагог має знати, які основні новоутворення формуються у дітей,
аби забезпечити надійну реалізацію оптимальних умов. Якщо мова йде про
середній дошкільний вік, то слід враховувати, що сприймання дитини стає
значно активнішим та емоційнішим, дитина усвідомлює мету спостереження,
поставлену дорослими, вміє ставити запитання дорослим, здатна аналізувати
об'єкти за формою, кольором, визначає їх основні частини, розвивається
довільне запам'ятовування, образна пам'ять, діяльнісна форма уяви,
мислення, інтелектуальні почуття, розвивається мова в процесі ознайомлення
та праці дітей в природі [9, с. 131-132].
Отже, виховання у дітей середнього дошкільного віку відповідального
ставлення до природи є важливою проблемою сучасної системи освіти
дошкільників. Вихователі мають знати особливості розвитку дітей цього віку,
аби реалізувати найефективніші організаційно-педагогічні умови, а також
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пізнавати передовий педагогічний досвід.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ У
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність теми. Однією з найбільш значних і актуальних тем у
психолого-педагогічній діяльності можна вважати проблему становлення
самосвідомості і самооцінки особистості. Самооцінка є одним з істотних умов,
завдяки чому індивід стає особистістю. Вона формує в індивіда потреба
відповідати не тільки рівнем оточуючих, але й рівнем власних особистісних
оцінок. У науковій літературі, як у вітчизняній, так і зарубіжній самооцінці
приділена велика увага. Проблема розвитку самооцінки, структури, функцій,
обговорюються в роботах Л. І. Божович, І. С. Кона, М. І. Лісіна, А. І. Липкіной, Е.
Еріксона, К. Роджерса та інших. Закономірності формування самооцінки у
дитячому віці були досліджені О.А. Белобрикіной , Л.І. Божович, В.А.
Горбачової, А.В. Захарової, А.Х. Липкіной, М.І. Лісіної, В.С. Мухіної, Є.І.
Савонько, Л.І. Уманець та інші. Разом з тим, особливості проявів самооцінки в
старшому дошкільному віці вивчені ще не достатньо.
Мета дослідження – теоретично обгрунтувати психолого-педагогічні
умови розвитку самооцінки у дітей дошкільного віку.
Виклад матеріалу. У житті людини, розвиток і формування умінь
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відіграє найважливішу функцію. Значущість особистості людини виміряється в
більшій мірі тим, що, як і для чого він уміє робити. Тому в утримуванні
самосвідомості людини усвідомлення їх особистих умінь посідає одне з
ваговитих місць. Точне усвідомлення своїх умінь є не тільки засобами й
умовою блискучого навчання, проте користається також великим виховним
значенням, як чинник формування кращих якостей особистості.
Самооцінка – це оцінка самого себе, як об'єкта, усвідомлення своїх
можливостей і дій в навколишньому світі, своєї ідентичності незалежно від
зовнішніх впливів, розвиток складного компоненту – самосвідомості,
усвідомлення свого місця серед інших людей.
Визначено, що дитяча оцінка й самооцінка появляється тільки-но при
комунікації дитини з іншими людьми. Вже перші свідомі та активні прояви
дитина здобуває із сторони оточуючих дорослих, їх оцінки у вигляді
несхвалення або підбадьорення. Далі пробуючи яку-небудь дію, дитина що
раз визнає: "це добре", "це погано", "цього не можна робити". Усе життя
дитина удосконалюватиметься під дією оцінок оточуючих; кожний новий
досвід, нове знання, уміння, набуте дитиною, оцінюється оточуючими. І
невдовзі дитя саме починає відшукувати оцінку власних дій, підкріплення
правильності або не правильності пізнаної дитиною реальності [1, с. 367].
Безперечно, оцінка вихователем якостей і вмінь дітей, виділяє більшу
функцію у формуванні дитячих оцінок і самооцінок. Проте, не можна не
зважати й інших чинників – оцінку дитини її близькими, а ще однолітками.
Особливості дитячої оцінки або самооцінки виявляється у тому, що в
оцінці своїх друзів і самих себе діти дошкільного віку не наголошують якихнебудь особистих, своєрідних рис. Їхня оцінка становить загальний характер:
"поганий", "гарний", "розумний", "нерозумний". Багато дітей середнього, а
зрідка і старшого дошкільного віку використовують ці поняття неадекватно, бо
вони ще не сформувалися [4, c. 128].
На кожному періоді розвитку дитина користується відомими вміннями.
Одні з них більш сформовані, інші знаходяться у періоді формування, треті
ледве починають формуватися. Зрозуміло, що вміння старших дошкільників
дужче багатоманітні й досконалі. Цим визначає те, що вони не тільки вміють
назвати більш своїх умінь, але й те, що їхня оцінка більше ваговита, ніж у
п'ятирічних дітей. Численні бесіди з дітьми вказують, що на загальне питання:
"Що ти вмієш добре робити?" - п'ятирічні діти визначають звичні, знайомі їм
прості вміння або дають узагальнену відповідь: "Усе вмію добре робити". Ось
їхні типові відповіді: "Добре вмію бігати, а більше нічого". "Добре вмію вірші
складати". "Я добре вмію чергувати, висаджувати. Мамі допомагаю
висаджувати. Нічого я не вмію погано!"[3, с. 289].
Безперечно, оцінка дитиною своїх умінь залежить і від того, у котрий
стадії формування вони знаходяться. Якщо вміння відносно сформовані, то й
оцінка його буде більш правильна, більш адекватна. Це відноситься до вміння
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бігати, стрибати, виконувати обов'язки чергових, малювати і т. д. Якщо
порівнювати оцінку дітей про своє вміння малювати з оцінкою себе, то перша
виразиться більш об'єктивною. Оцінка своїх умінь у малюнку більше
індивідуальна в тому враженні, що такі якості дитини як скромність,
зарозумілість, боязнь, виступають у ній виразніше, ніж в інші. Висвітлити цей
факт можна тим, що багато дітей рано починають малювати. Більшість дітей
малювати любить. Малювання у дитини нерідко формується й оцінюється не
тільки в дитячому садку, але й вдома, що допомагає виготовленню в неї
істинного відношення до себе, як до малювальника. Тому в оцінних думках
дітей із приводу малюнків нерідко зустрічаються витлумачення, чому вони
мислять саме так, а не інакше. Багато дітей дають двобічну оцінку: "Добре
вмію це малювати, а це гірше або погано те", "олівцями добре вмію малювати,
а фарбами погано" [2, c. 26].
Батьківський вплив на дитячу самооцінку дуже великий, хоча чинники,
від яких вона залежить, різні і не зводяться до чогось одного. Батьки шкодять
нормальному розвитку самооцінки, коли вони:

говорять дитині про його або її "недостатності";

карають або докоряють за вираз "неприйнятних" почуттів;

глузують, ставляться до дитячих думок і почуттів як до малоцінних
і не дуже важливим;

стараються контролювати дитину за допомогою почуттів сорому і
провини;

занадто опікають його або її, ускладнюючи нормальне навчання і
розвиток впевненості в собі;

тероризують дитини фізичним насильством або його загрозою.
Лишаючись маленьким дитина не губить своєї емоційності в оцінці
тому, що виявляється в гіперболізованій позитивній оцінці самого себе. У той
же час старший дошкільник доволі об'єктивно знає свої можливості, уміння, у
нього є відома самокритичність. Тому йому не зовсім зручно присвоїти своїй
роботі перше місце. Тяжко привселюдно похвалити себе, коли перед тобою
безпосередні факти, які можуть викрити в неправильній оцінці.
Отака загальна характеристика нормального розвитку самооцінки.
Проте, нажаль вона розходиться не на усіх дітей. Докладно відомо що існують
різні індивідуальні різновиди в розвитку самооцінки. Існують діти із завищеною
й заниженою самооцінкою. І в цих випадках вони будуть поводитися злегка
інакше. Дитина із заниженою самооцінкою ніколи не віднесе свій малюнок на
перше місце. Вона більш за все поставить його ближче до прикінцевого. Або
взагалі не захоче брати участь у конкурсі. У той час як, дитина із завищеною
самооцінкою навпаки буде всім доводити, що його малюнок краще всіх. І якщо
з ним не погодяться, то він ще довгий час може дутися, вередувати й
всілякими прийомами демонструвати своє незадоволення до такої неправди
щодо нього.
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Для формування самооцінки вирішальна та діяльність, у яку включена
дитина, і оцінки її досягнень дорослими й однолітками, тому що критерії
самооцінки точно залежать від дорослого й прийнятої системи виховної
роботи. Формування адекватної самооцінки, уміння бачити свої помилки і
правильно оцінювати свої помилки – основа формування самоконтролю та
самооцінки. Це має велике значення для подальшого розвитку, усвідомленому
засвоєнні норм і правил поведінки, керуючись позитивними зразками.
Висновок. Отже, для формування самооцінки важлива та діяльність, у
яку включена дитина, і оцінки її досягнень дорослими й однолітками, тому що
критерії самооцінки прямо залежать від дорослого й прийнятої системи
виховної роботи.
Відзначимо, що самооцінка являєтеся одним із основних новоутворень
дошкільного віку і активно розвивається у старшому дошкільному віці по
визначальних напрямках:
•
збільшується число якості особистості і видів діяльності, які описує
дитини;
•
самооцінка від загальної переходить до диференційованої;
•
виникає оцінка самого себе у часі, що вказує на майбутнє.
Від самооцінки дошкільника залежить характер його спілкування,
взаємовідносини з іншими людьми, наступний розвиток його особистості.
Адекватна самооцінка дає дитині моральне насолоду. Самооцінка, особливо
здібностей і можливостей особистості, виявляє певний рівень домагань,
з'ясовується як рівень завдань, які особистість встановлює перед собою в
житті і до виконання яких вважає себе здатною. Рівень домагань дитини і,
отже, характер її самооцінки яскраво виражається в різних ситуаціях вибору,
як у складних життєвих ситуаціях, так і в буденній діяльності, в суспільній
роботі. Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху дитини.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО ВИЗНАНОЇ ПОВЕДІНКИ
МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В СПІЛЬНІЙ З ОДНОЛІТКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність проблеми. Дослідження особливостей поведінки дітей в
колективі, у взаєминах з дорослими, а також формування соціально-визнаної
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поведінки є необхідною передумовою організації ефективного процесу
навчання та виховання, соціалізації дитини дошкільного віку.
Мета статті: висвітлення поняття "поведінка" та "соціально визнана
поведінка", вивчення особливостей соціалізації молодших дошкільників.
Основна частина. Соціальна поведінка – це властивість, яка
характеризує якість відносин між особистостями і поведінка одного
конкретного суб’єкта в суспільстві. Це поведінка, яка зводиться до необхідності
адаптуватися до певних умов життя або спілкування. Поведінка - це вищий
ступінь адаптації до навколишньої дійсності, в якому найяскравіше
проявляється взаємозв’язок між свідомістю, особистістю та діяльністю, це
одна з форм реалізації людини як носія свідомістю у повсякденній
життєдіяльності [1] .
Особистість є не лише результатом, але й причиною соціально-етичних
дій, які відбуваються у соціумі. А її сприйняття економічних, політичних та
соціальних відносин залежить від конкретної історичної епохи та типу
суспільства. Ось чому, кожна людина по-своєму зображує їх, що відповідно
визначає її соціальну якість, зміст та характер практичної діяльності. Саме в
процесі даної діяльності людина, з однієї сторони, інтегрує соціальні відносини
оточуючого середовища, а з іншої – виробляє власне особливе ставлення до
оточення та стратегію соціальної поведінки. Структурними елементами
соціально-психологічної поведінки особистості є: соціально окреслена мета
діяльності особистості; соціальні "статуси", позиції і виконувані соціальні ролі;
очікування, що зумовлені статусами і ролями; норми та цінності, якими
керується особистість у процесі діяльності; соціокультурна та психологічна
програма поведінки; система знаків, що використовується; соціальнопсихологічне відображення соціальних відносин; сукупність набутих знань;
рівень освіти та спеціальної підготовки; комунікативний потенціал особистості;
механізми контролю соціального процесу; активність та ступінь самостійності у
процесі прийняття рішення [2].
Дану позицію визначення поведінки свого часу дав С.Рубінштейн: "Під
поведінкою розуміють визначеним чином організовану діяльність, яка здійснює
зв'язок організму з навколишнім середовищем. Поведінка у людини переважно
с результатом низки усвідомлюваних дій – вчинків".
Поведінка людини набуває соціального змісту тоді, коли особистість
залучається до спілкування з оточуючими людьми. Мова йде про свідому
поведінку, реалізація у вчинках та діях таких взаємовідносин, в яких суб’єкт
виступає розумною особою, яка свідомо ставиться до власних дій [3].
Базовими якостями особистості вважаються ті, які починаючи з раннього
віку спочатку оформляються, а потім досить швидко закріпляються та
створюють стійку індивідуальність дитини, що визначаються через поняття
соціального типу, або особи. Мова йде про основні риси індивідуальності,
домінуючі мотиви, потреби та інші властивості, оцінюючи які через деякий час
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можна охарактеризувати людину в цілому. Згадані властивості відрізняються
від інших особових характеристик дитини тим, що вони беруть свій початок ще
з дитинства, з раннього віку, а передумови формування виникають ще тоді,
коли дитина не володіє мовою. Життєва стійкість даних якостей пояснюється
тим, що на початковому етапі формування цих властивостей мозок дитини
знаходиться ще
у незрілому стані, а його здібність до диференціації
подразників – недостатньо розвинена [4].
Соціальна поведінка – це властивість, яка характеризує якість відносин
між особистостями і поведінка одного конкретного суб’єкта в суспільстві. У
соціології "соціально визнана поведінка" – сукупність духовних надбань,
принципів, норм, які регулюють характер взаємовідносин між людьми та
слугують для полегшення входження у суспільство. Тобто соціальна поведінка
виступає результатом успішної адаптації особистості до умов життя у самому
суспільстві. Такі ідеї пропагували наступні вчені: Т. Парсонс, Е. Ериксон, Л.
Козер, Е.Дюркгейм, Р. Мертон, П. Сорокін та ін. [5].
Етика має свій підхід до пояснення соціально визнаної поведінки
особистості (дане питання досліджували Т. Аболіна, Л. Волченко, В.Єфименко,
В. Малахов та ін.): будь-які вчинки людини розглядаються під призмою понять
добра і зла. Тому моральна поведінка оцінюється по правилу "максималізації
добра і мінімалізації зла", а ознакою її розвитку є якісна характеристика
моральних цінностей. В результаті цього під соціально визнаною поведінкою
розуміємо поєднання форми повсякденних дій та вчинків дитини, в яких
відображаються моральні, естетичні норми поведінки.
Що стосується науки психології (а також її представників – Б.Ананьєв,
Л.Колберг, В.Роменець, Л.Божович, С. Рубінштейн та ін.), то соціально
визнана поведінка зображується як динамічне особистісне утворення, яке
поступово формується і змінюється протягом усього життя людини під час
вчинкових дій [6].
Важливим для формування соціально визнаної поведінки дитини
молодшого дошкільного віку є вміння організувати свої соціальні відносини.
Значення в регуляції поведінки дошкільника відіграють ті чи інші правила.
Притримуючись їх, молодший дошкільник вчиться співвідносити свої дії із
об’єктивними вимогами. У зв’язку з цим актуально розглянути виховання
свідомого ставлення до норм поведінки. Тому ми вивели три взаємопов’язані
компоненти:
1) знання норм та правил, розуміння їх суті, усвідомлення їх моральної
цінності для себе та оточуючих;
2) відповідність вчинків вже відомим правилам та нормам;
3) саморегуляція поведінкового процесу [7] .
Кожен із процесів повинен бути проаналізованим стосовно
раціональності усіх дій, необхідних для успішного виконання. Проводячи
оцінку вміння дитини планувати та організовувати свою роботу, слід провести
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спостереження: чи організовує дитина своє робоче місце (готує усе необхідне,
зручно розташовується тощо); чи послідовно виконує всі елементи роботи; чи
раціональні способи виконання застосовує; чи використовує певні дії в процесі
роботи та після її завершення (перевіряє, підправляє результат).
Багатомірність прояв особистості молодших дошкільників формується
під час спільної діяльності. Спільна діяльність, по-перше, творить
міжособистісні стосунки учасників; по-друге, являється засобом, через який
тільки й можуть бути перетворені міжособистісні стосунки; по-третє, процес
реалізації міжособистісних стосунків у процесі спільної діяльності становить
собою рушійну силу розвитку соціальної групи.
При умові реального комфортного виховного процесу у дитини
молодшого дошкільного віку утворюється адекватна самооцінка. Важливу роль
у процесі формування адекватної самооцінки відіграє мотив досягнення успіху.
Якщо дитина не може справитись із вирішенням поставлених виховних задач,
то мотив досягнення успіху відповідно слабне.
Молодший дошкільний вік характеризується великим значенням для
дітей оцінки з боку дорослого. Дитина активно добивається цієї оцінки, прагне
отримати похвалу, заслужити її. Все це говорить про те, що дитина вже
вступила до етапу розвитку, до етапу формування мотивації досягнення
успіхів. Спочатку це відноситься лише до молодшого дошкільного віку, коли
діти вчаться розрізняти задачі по ступеню їх тяжкості. Потім вони починають
роздумувати про свої можливості. Уміння точно визначати ступінь важкості
завдання поєднується у дитині із здатністю вірно оцінювати власні можливості.
Встановлено, що чотирьохирічні діти не мають адекватного рівня
домагань. Вони нерiдко ставлять перед собою дуже складнi, практично
недосяжнi цілі. Якщо одночасно з цим йому надавати iнформацiю про те, яких
результатів він досяг при рiшенні тих або iнших конкретних задач, то вже 3,5—
4,5-річні діти починають проявляти розумну обережність при виборi завдань.
Остаточне оформлення рівня домагань i становлення тiй його динамiки, яка в
нормі характеризує змiни у виборах важких та легких завдань залежно від
успіхiв і невдач, вiдбувається, ймовірно, тiльки до десяти років. Для оцінки
рiвня розвитку мотивації досягнення успiхiв у дiтей важливо з'ясувати, чи
здатнi вони порівняно охарактеризувати той внесок, який в результатi
діяльностi вносять ті, що додаються її суб'єктом зусилля і його здатності.
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ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИХОВАННІ
ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми. Актуальність дослідження особливостей
ігрової діяльності в процесі розвитку дитини визначається тим,що гра для
дітей – це їхнє життя . Це засіб самовираження дітей . У цьому можна
переконатися , спостерігаючи , як вони граються, та як по-різному проявляють
себе під час гри.
Гра – це діяльність,за допомогою якої дитина перетворює та змінює світ.
На сьогоднішній день є значна кількість праць,присвячених особливостям
ігрової діяльності в процесі розвитку дитини ,в яких охарактеризовується
вплив ігор на розвиток дитини в різні вікові періоди ( О.Окерешко , І.Маденко
,А.Кузнєцов , Н.Лазарєва , Р.Міронова та інші ). Види ігор розглядаються у
працях Г.Богданова,Б.Нікітіна та ін. Крім практично-прикладної проблеми,
актуальною є проблема розробки адекватних практичних підходів дослідження
особливостей ігрової діяльності,розробки нових та модифікацію існуючих
методів дослідження їх змісту серед дітей в умовах розвитку особистості .
Мета статті – вивчення особливостей ігрової діяльності в процесі
розвитку дитини.
Основна частина – виявляючи цікавість до світу дорослих,та не маючи
можливості включитись до нього,дитина моделює його у грі . Ця діяльність –
соціальна за своїм походженням і змістом,вона виникає за ускладнення
досвіду людства , його взаємин і відображає суспільні зміни . Сюжет і ролі у грі
діти запозичують із суспільства.
Гра – провідна діяльність дошкільнят,у якій вони виконують ролі
дорослих , відтворюючи їх працю , життя , стосунки [6 ,с. 56]. Гра – це
діяльність у якій дитина емоційно та інтелектуально засвоює всю систему
людських взаємин [6, с. 48]
Відомо що провідним видом діяльності у дошкільному віці є гра . Саме у
грі будуються відносини між дорослим і дитиною. Гра – це не розвага,а
особливий метод залучити дітей у творчу діяльність,стимулювати їхню
активність,творчість,розкрити їхній потенціал . Символіку дитячої гри
досліджував Л.Виготський,він стверджував,що предмет набуває нового
значення саме за допомогою жестів. Ігри із заміщенням предметів –
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найкращий спосіб розвитку дитячого мислення.
Л.Виготський виокремлював такі парадокси гри :
- дитина діє по лінії найменшого опору,але навчається по лінії опору
найбільшого . Гра – школа сили волі .
- дитина відчуває і переживає підкорення правилам у ситуаціях відмови
від того що їй хочеться , а у грі це – шлях максимального задоволення [6, с.
148].
Особливе значення гри полягає у тому,що діти відтворюючи світ
дорослих,засвоюють певні моральні норми,отримують уявлення про різні ролі.
Гра забезпечує розвиток у дошкільників різноманітних навичок .Діти
відображаючи у грі різні сторони життя та особливості діяльності дорослих ,
поповнюють власні знання про навколишній світ , вчаться співпереживати і
відрізняти вимисел від реальності .
У педагогічному процесі дитячого садка гра стає засобом виховання,
формою організації навчання (дидактична гра), виховання методом і
прийомом навчання дітей (Н.Мчедлідзе).
Сучасні психолого-педагогічні дослідження гри характеризуються
зближенням поглядів на неї як на провідну діяльність дітей дошкільного віку ,
аналізом її виховних можливостей і засобів їх актуалізації . На цих проблемах
зосереджувався Л.Виготський і вчені, які репрезентують його школу
(О.Запорожець , О.Усова та ін.).Вони переконували , що виховний потенціал
гри може бути реалізованим тільки за умови спрямування її дорослими . Цю
точку зору розвинуто в працях французького психолога А.Валлона , її
підтримували також представники педагогічної науки : Р.Пфютце , І.Хопле
,Л.Шройтен (Німеччина), Д.Ковач , О.Ваг , П.Баконі (Угорщина) та ін. [1, с. 48].
Сучасні українські науковці (Л. Артемова, Г. Григоренко, К. Щербакова та
ін.) досліджують формування суспільної спрямованості дитини дошкільного
віку у грі , розвиток моральних стосунків у творчих іграх тощо. За їхніми
твердженнями , гра містить більші можливості для формування особистості
дошкільників , ніж будь-яка інша діяльність, оскільки мотиви її мають велику
спонукальну силу і дітям зрозуміле співвідношення мотиву і мети гри [4, с. 88].
Прояви дитячих ігор проявляються ще в ранньому віці і мають
сенсомоторний характер (доганялки тощо) .На рубежі раннього дошкільного
віку виникає також режисерська гра (використання іграшок як предметів –
замінників).Пізніше дитина стає спроможною організувати образно-рольову гру
,в якій уявляє себе в певному образі (людини чи предмету) і відповідно до
нього діє. Необхідною умовою такої гри є яскраві переживання: дитину
вразила побачена ситуація і емоції які вона пережила,відтворюються в ігрових
діях [2 , с. 23 ].
Гра – ефективний метод впливу на неконтактних дітей , дітей з
уповільненою вимовою , підвищеною тривожністю. Психотерапевтичний ефект
гри обов’язково виявляється і при зміні позиції під час ігрового спілкування .
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Якщо ігрові ролі діти поділяють без участі дорослого, педагог не може
впливати на дитячі стосунки через гру , принаймні впливати прямо. Доволі
результативними є спеціальні гуртки , куди запрошують усіх охочих і
неодмінно залучають неконтактних дітей [2, с. 16].
Ускладнення видів ігор, які засвоює дитина впродовж дошкільного
періоду,зумовлює формування психічних змін. Виступаючи провідною
діяльністю даного віку,гра забезпечує ряд функцій для психічного розвитку
дошкільників:
пристосування
до
майбутнього
життя,
накопичення
комунікативного досвіду, збагачення інтелектуального та морального досвіду,
досягнення
емоційного
задоволення
та
релаксації,
стимуляція
інтелектуального розвитку [3, с. 156 ].
Отже,будучи зовні непродуктивною діяльністю гра спрямована на
фізичне та психічне вдосконалення дітей.
І як висновок можна узагальнити,що стаття на тему: «Особливості ігрової
діяльності в процесі розвитку дитини» є дуже актуальною, адже дитина в
ігровій формі краще проявляє себе і якщо педагог хоче виявити переваги та
недоліки в характері та навчанні дитини найдоцільніше це зробити у грі. Це
зумовлено тим що дитина вільно себе почуває під час гри, їй нічого
приховувати і вона стає розкутішою, отже в ході такої діяльності дитини
розкривається перед педагогом як відкрита книга, їй нічого приховувати і
нічого соромитися. Після таких ігор вихователеві буде легше працювати з
дітьми. Адже він буде знати усі особливості дитини, як у характері так і в
спілкуванні з оточуючими.
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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Усвідомлення на державному рівні значущості проблеми збереження
здоров’я підростаючого покоління спонукає до пошуку шляхів формування у
дітей розуміння цінності здоров’я та здорового способу життя. Наразі при
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побудові освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах пріоритетною
має стати діяльність педагогів з формування у дітей життєвих навичок, що
сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю.
Мета статті: обгрунтувати засади здоров'язбережувальної поведінки у
дітей старшого дошкільного віку.
Аналіз сучасних досліджень в галузі соціології, педагогіки, медицини,
валеології свідчить, що здоров’я людини значною мірою залежить від неї
самої, її свідомості та відповідального ставлення до власного здоров’я. Однак
в теорії виховання до цього часу увага акцентується переважно на збереженні
та формуванні здоров’я через пропаганду здорового способу життя. При
цьому особистісному та мотиваційному компонентам збереження та зміцнення
здоров’я приділяється значно менше уваги.
Метою діяльності з формування правильного ставлення дітей до
власного здоров’я є створення умов для визнання дітьми пріоритету здорового
способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я, для
утвердження свідомого ставлення та відповідальності за власне здоров’я. При
цьому слід враховувати, що шестирічний вік – це вік бурхливого загального
психічного розвитку дитини, вік, що є сенситивним для розвитку пізнавальних
процесів, мовлення, становлення особистісних якостей (Л.С.Виготський,
Д.П.Ельконін, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв, С.М.Ніколаєва). Враховуючи,
що діти втрачають певну частку здоров’я за перший рік навчання у школі,
питання зміцнення та збереження їх здоров’я, формування здорового способу
життя стає одним із найважливіших [4]. При цьому критеріями його
сформованості виступає не лише рівень здоров’я дитини, а й її здатність до
здоров’ятворення. Оцінка результатів такої роботи не може будуватися на
медичних показниках, оскільки поняття норми у медицині відноситься до
захворювання, а не до здоров’я [2]. Тому головним засобом зміцнення і
збереження здоров’я є не лікування хвороб, а виконання певних правил [3,
с.30], тобто дотримання здорового способу життя.
Успіх у формуванні позитивного ставлення дітей старшого дошкільного
віку до власного здоров’я забезпечує використання широкого спектра
традиційних та сучасних методів виховання.
Важливими методами виховання позитивного ставлення дітей старшого
дошкільного віку до власного здоров’я є практичні методи (спостереження,
вправи, вирішення проблемних ситуацій, творчі завдання, досліди, ігри тощо).
Для завдань та ігор використовуються ситуації з життя дітей, художніх творів,
кінофільмів, що дає змогу дітям бути активними та свідомими учасниками
процесу виховання позитивного ставлення дітей старшого дошкільного віку до
власного здоров’я, спонукає до формулювання правил поведінки для
збереження здоров’я. Основним практичним методом у формуванні
позитивного ставлення дітей старшого дошкільного віку до власного здоров’я є
вправляння, який базується на багаторазовому повторенні оздоровчих дій. В
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енциклопедичному словнику „звичка” визначається як спосіб поведінки, який
склався, здійснення якого в певній ситуації набуває для індивіда характер
потреби. Звички – це продукт спрямованого виховання, які можуть перерости
в стійкі риси характеру [7, с. 215]. Для виховання звичок необхідно, перш за
все, правильне формування дії. При оволодінні певним видом діяльності
важливо розповісти дитині про значення виконуваної дії та про всі умови, які
визначають правильність її виконання. Це сприяє формуванню загальних
пізнавальних установок та дає можливість виконувати дію відразу без суттєвих
помилок та без особливих труднощів.
Результат освітньої діяльності багато в чому залежить від вдало
дібраних методів навчання дітей, що є способами роботи вихователя, завдяки
яким дошкільники засвоюють знання, уміння, навички, розвивають свої
пізнавальні здібності. Методи навчання спрямовані на забезпечення
взаємозв’язку пізнавальної та практичної діяльності дітей.
Дослідженнями В.Кузьменко доведено, що пригадування подій
недалекого минулого, їх аналіз та прогнозування майбутнього виводить
дитину за межі безпосередньої ситуації та визначає точки опори, які дають
можливість оцінити окремі дії та вчинки, усвідомити їхню значущість і
корисність не лише для даного моменту, а й для подальшого життя в цілому.
Таке усвідомлення − неодмінна умова подальшого планування дій, відповідної
корекції стилю діяльності, вироблення на цій основі суспільно прийнятого
стилю поведінки [9, с. 7]. Відмітимо, що педагогічні умови формування
здоров’язбережувальної поведінки аналізують О. Аксьонова, Т. Бабко, Т.
Бойченко, А. Карабашева та інші [7, c. 152].
Отже, формування позитивного ставлення до власного здоров’я дітей
сташого дошкільного віку є складовою системи оздоровчого виховання і
формування компетентності в сфері здоров’я і здоров’язберігаючої діяльності.
Воно має велике значення у підготовці дітей старшого дошкільного віку до
життя, забезпечує здатність дитини турбуватися про власне здоров’я на основі
усвідомлення його цінності та набутих умінь і навичок.
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OСOБЛИВOСТI РOЗВИТКУ УВAГИ ДIТEЙ ДOШКIЛЬНOГO ВIКУ
Актуальність роботи. Увaгa зaвжди влaстивa кoнкрeтнiй людинi, пeвнiй
oсoбистoстi. Спрямoвaнiсть oсoбистoстi тa зoсeрeджeнiсть увaги тiснo
пoв’язaнi з спрямoвaнiстю oсoбистoстi, тoбтo з її вимoгaми, iнтeрeсaми,
пeрeкoнaннями.
Дoслiдники вiдзнaчaють, щo прoцeс фoрмувaння i рoзвитку увaги дiтeй
рaнньoгo вiку вiдрiзняється пeвнoю нeрiвнoмiрнiстю. Вoнa прoявляється в
пoстiйнoму зрoстaннi зoсeрeджeнoстi увaги, aлe xaрaктeризується нeстiйкiстю,
знaчним знижeнням її кoнцeнтрaцiї. Пoяснюється цe бурxливoю aктивнiстю тa
iмпульсивнiстю дoшкiльнят. Дiти, якi рoзпoчaли нaвчaння в шкoлi, зaзвичaй
пoтeрпaють чeрeз нeувaжнiсть aбo чeрeз нeдoстaтнiй рoзвитoк свoєї увaги.
Рoзвивaти й удoскoнaлювaти увaгу тaк сaмo вaжливo, як i вчити письму,
рaxувaнню, читaнню. Увaгa вирaжaється в тoчнoму викoнaннi пoв'язaниx з нeю
дiй. Oбрaзи, oдeржaнi пiд чaс увaжнoгo сприйняття, вирiзняються яснiстю i
вирaзнiстю. Зa нaявнoстi увaги рoзумoвi прoцeси прoтiкaють швидшe i
прaвильнiшe, руxи викoнуються aкурaтнiшe й чiткiшe. Увaгa дoшкiльникa
вiдoбрaжaє йoгo iнтeрeси щoдo нaвкoлишнix прeдмeтiв i дiй, якi вiн з ними
викoнує. Дитинa зoсeрeджeнa нa прeдмeтi чи нa дiї дoти, дoки нe згaсaє йoгo
iнтeрeс дo цьoгo прeдмeтa чи дiї. Пoявa нoвoгo прeдмeтa викликaє
пeрeключeння увaги, тoму дiти рiдкo зaймaються чимoсь oдним упрoдoвж
тривaлoгo чaсу.
Прoблeмoю увaги зaймaлись як вiтчизнянi, тaк i зaкoрдoннi псиxoлoги:
Л.С. Вигoтський, П.Я. Гaльпeрiн, В.В. Дaвидoв, Г.С. Кoстюк, O.М. Лeoнтьєв,
Н.A. Мeнчинськa, С.Л. Рубiнштeйн, К.Д. Ушинський, Б.В. Eлькoнiн; A. Вaллoн,
К. Кoффкa, Ж. Пiaжe, Т. Рiбo, E.Б. Тiтчeнeр тa iншi.
Мета статті - дoслiдити, прoaнaлiзувaти i виявити oсoбливoстi рoзвитку
дoвiльнoї увaги у дiтeй дoшкiльнoгo вiку нa oснoвi рeзультaтiв кoнстaтульного i
фoрмуювального eкспeримeнтiв, прoвeдeниx в ДНЗ № 55 “Кaзкa” м.Житoмирa.
Виклад основного матеріалу. У прoцeсi життєдiяльнoстi людинa з
бeзлiчi oб´єктiв зaвжди вибирaє щoсь oднe, тe, прo щo думaє, щo уявляє. Цю
oсoбливiсть свiдoмoстi пoв´язують з тaкoю її влaстивiстю, як увaгa. При цьoму
свoгo oсoбливoгo змiсту як пiзнaвaльний прoцeс увaгa нe мaє, вoнa є
динaмiчнoю грaнню всix пiзнaвaльниx прoцeсiв.
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Увaгa - фoрмa псиxiчнoї дiяльнoстi людини, щo виявляється в
спрямoвaнoстi i зoсeрeджeнoстi її свiдoмoстi нa пeвниx oб'єктax, якi мaють
пoстiйнe aбo ситуaтивнe знaчeння. Увaгa нe ввaжaється псиxiчним прoцeсoм.
Цe псиxiчний стaн oсoбистoстi, щo виявляється в зoсeрeджeнoстi нa будьчoму. Цeй стaн xaрaктeризує умoви прoтiкaння будь-якoгo пiзнaвaльнoгo
прoцeсу [5, с.120].
Oцiнюючи рoль увaги в псиxiчнiй дiяльнoстi, слiд згaдaти слова
К. Д. Ушинськoгo прo тe, щo увaгa є тими двeримa, чeрeз якi прoxoдить всe, щo
вxoдить у душу людини iз зoвнiшньoгo свiту [2, с.85].
Для виникнeння увaги нeoбxiднo видiлити oб'єкт, зoсeрeдитись нa ньoму
i вiдвoлiктися вiд стoрoннix пoдрaзникiв. Увaгa нe мoжe бути бeзпрeдмeтнoю.
Прeдмeтoм увaги мoжe виступити зoвнiшнiй свiт, нa який спрямoвaнo aкт
пiзнaння, сaмa псиxiчнa дiяльнiсть: думки, пeрeживaння, aнaлiз дiй, вчинки.
Увaгa пoдiляється нa мимoвiльну i дoвiльну. Мимoвiльнa увaгa - цe тaкa
увaгa, якa склaдaється в xoдi взaємoвiднoшeнь людини iз сeрeдoвищeм пoзa її
свiдoмим нaмiрoм. Чaстo мимoвiльну увaгу нaзивaють пaсивнoю увaгoю.
Мимoвiльнa увaгa є гeнeтичнo пeрвiсним ступeнeм увaги в її iстoричнoму тa
iндивiдуaльнoму рoзвитку. Нa її oснoвi виникaє дoвiльнa увaгa. Дoвiльнoю
нaзивaють увaгу, якa свiдoмo спрямoвується i рeгулюється oсoбистiстю.
Дoвiльнa увaгa - aктивний вид увaги. Дoвiльнa увaгa виниклa в прoцeсi прaцi
людини. Прaця скeрoвується бiльш чи мeнш вiддaлeнoю мeтoю, якa
дoсягaється чeрeз цiлий ряд нaйближчиx цiлeй. Чим вiддaлeнiшa мeтa i
склaднiший шляx її дoсягнeння, мeнш привaбливa сaмa рoбoтa, тим бiльшi
вимoги стaвить вoнa дo дoвiльнoї увaги.
Пiд чaс пeрexoду вiд мoлoдшoгo дo стaршoгo дoшкiльнoгo вiку увaгa
дитини прoгрeсує. Oсoбливe мiсцe в рoзвитку oсoбистoстi стaршoгo дoшкiльникa пoсiдaє стaнoвлeння чуттєвoї сфeри — eмoцiй тa пoчуттiв. Гoлoвними в
рoзвитку стaють: здaтнiсть упрaвляти eмoцiями, пeвнa рaцioнaлiзaцiя
пeрeживaнь, змiнa змiсту й динaмiки пoчуттiв, нaбуття ними бiльшoї стaлoстi
тa глибини. Бiльш зрiлими стaють фoрми мoрaльниx, eстeтичниx тa
пiзнaвaльниx
пoчуттiв
—
спiвчуття,
чуйнiсть,
пoчуття
oбoв'язку,
взaємoдoпoмoги, пeрeживaння успixу - нeуспixу, сaмoлюбнoстi, дoпитливoстi
тoщo [3, с.95]. Стaрший дoшкiльник дифeрeнцiює eмoцiйнi стaни зa зoвнiшнiми
прoявaми людини (мiмiкoю, жeстaми, пoзaми, iнтoнaцiєю), зрoзумiлiшими для
ньoгo стaють бaзoвi eмoцiї (рaдiсть, гнiв, смутoк, стрaждaння тoщo), вiн бiльш
aдeквaтнo рeaгує нa рiзнi життєвi пoдiї, вирaзнiшe пeрeдaє в рoляx тa
зoбрaжeнняx людськi пeрeживaння. Слiд зaзнaчити, щo у рiзниx дiтeй
спoстeрiгaються знaчнi iндивiдуaльнi вiдмiннoстi у стiйкoстi увaги. Цe зaлeжить
вiд типу нeрвoвoї дiяльнoстi, фiзичнoгo стaну й умoв життя дитини. Рoзвитoк
видiв тa влaстивoстeй увaги дoшкiльникiв пoв'язaний iз стaнoвлeнням
прeдмeтнoї, iгрoвoї, пiзнaвaльнoї дiяльнoстi дитини. Увaгa дoшкiльникa бiльшe
дифeрeнцiюється тa iнтeгрується iз iншими псиxiчними прoцeсaми
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(сприймaнням, пaм'яттю, вoлeю), склaднiсть i тривaлiсть сюжeтнo-рoльoвoї гри
тa пoстaнoвкa пiзнaвaльниx зaдaч вимaгaє вiд дoшкiльникa дoсить стiйкoї,
знaчнoї зa oб'ємoм, кeрoвaнoї увaги, a рoзвитoк дoвiльнoї увaги вiдбувaється у
тiснoму взaємoзв'язку зi стaнoвлeнням дoвiльнoстi як риси oсoбистoстi;
рoзпoчинaється фoрмувaння нoвoгo виду увaги – після довільної [7, с.45].
У стaршoму дoшкiльнoму вiцi вжe прoявляються зaдaтки дoвiльнoї,
aктивнoї увaги, пoв'язaнoї зi свiдoмo пoстaвлeнoю мeтoю тa вoльoвими
зусиллями. Цe вaжливe нoвoутвoрeння у псиxiчнoму рoзвитку дoшкiльникa.
Oднaк, дoвiльнa увaгa з'являється лишe пiд чaс взaємoдiї дитини i дoрoслoгo.
Aджe, викoнуючи вимoги дoрoслoгo, дитинa пoступoвo вчиться кeрувaти свoєю
увaгoю. У стaршoму дoшкiльнoму вiцi дiти вжe здaтнi дoвiльнo кeрувaти
влaснoю пoвeдiнкoю, з чoгo мoжнa зрoбити виснoвки прo рiвeнь рoзвитку
дoвiльнoї увaги. Xaрaктeрними oсoбливoстями дoвiльнoї увaги є
цiлeспрямoвaнiсть, oргaнiзoвaнiсть дiяльнoстi, усвiдoмлeння пoслiдoвнoстi дiй,
дисциплiнoвaнiсть рoзумoвoї дiяльнoстi, здaтнiсть бoрoтися iз стoрoннiми
вiдвoлiкaннями.
Псиxoлoги ствeрджують: вирiшaльнe знaчeння у фoрмувaннi дoвiльнoстi
увaги дитини нaлeжить умoвaм її життя тa дiяльнoстi — пeрexiд у стaршoму
дoшкiльнoму вiцi дo склaднiшиx видiв дiяльнoстi, дo нaвчaльниx зaнять, у якиx
дитинa змушeнa звaжaти нa вимoги дoрoслиx [1, с.145]. Знaчний вплив нa
рoзвитoк увaги спричиняють дoсягнeння у рoзвитку пiзнaвaльнoї aктивнoстi
дитини. У дoшкiльнoму вiцi нa oснoвi рoзвитку дoвiльнoї увaги з'являються
випaдки пiслядoвiльнoї, кoли дитинa зoсeрeджується i зaxoплюється
пoтрiбнoю рoбoтoю [6, с.78].
З метою вивчення розвитку довільної уваги дітей старшого шкільного
віку на базі ДНЗ №55 "Казка" м.Житомира було проведено експериментальне
дослідження. Зa дoпoмoгoю мeтoдик дoслiджeння увaги "Кoрeктурнa прoбa" тa
мeтoдики для вивчeння кoнцeнтрaцiї тa стiйкoстi увaги (мoдифiкaцiя мeтoду
Пьєрoнa-Рузeрa) булo визнaчeнo piвeнь сфopмoвaнoстi мiжoсoбистiсниx
вiднoсин стapшиx дошкільників [4, с.31]. Прoвeдeнe дoслiджeння пoкaзaлo, щo
рoзвитoк увaги мaє свoї oсoбливoстi в xoдi вiкoвoгo рoзвитку iндивiдa.
Дoшкiльники 5-6 - рiчнoгo вiку в oснoвнiй свoїй мaсi щe нe мaють знaчнoї
стeпeнi вирaжeнoстi дoвiльнoстi увaги. У xoдi кoнстaтуючoгo eкспeримeнту
булo виявлeнo, щo дoвiльнiсть увaги бiльшoстi стaршиx дoшкiльникiв
xaрaктeризується низьким i дужe низьким рiвнeм рoзвитку (70%). Прoтe, як
свiдчaть peзультaти тaблицi "Динaмiкa сфopмoвaнoстi piвня рoзвитку
дoвiльнoї увaги дiтeй стapшoгo дoшкiльнoгo вiку", у peзультaтi пpoвeдeнoї
poбoти з poзвитку рiвня дoвiльнoї увaги сeрeднiй рiвeнь зрiс нa 8%, низький
piвeнь зpiс нa 3%, a дужe низький – 9%. Для пoдoлaння циx супeрeчнoстeй
були склaдeнi вiдпoвiднi прoпoзицiї, якi врaxoвувaли нeoбxiднiсть прoвeдeння
зaнять з рoзвитку дoвiльнoї увaги у дoшкiльникiв п’ятирiчнoгo вiку. Вoни
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oxoплюють усi сфeри нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу, стoсуються дiтeй в усix
видax їx дiяльнoстi.
Тaким чинoм, увaгa - oдин з гoлoвниx псиxoлoгiчниx прoцeсiв, вiд
xaрaктeристики якoгo зaлeжить oцiнкa пiзнaвaльнoї сфeри дoшкiльникiв.
Oснoвним змiстoм рoзвитку увaги в дитинствi є її пeрexiд вiд мимoвiльнoї
фoрми дo дoвiльнoї, a тaкoж збiльшeння кoнцeнтрaцiї увaги, її стiйкoстi тa
oбсягу. Виxoвaтeлям ДНЗ рeкoмeндується плaнувaти й oргaнiзoвувaти
спeцiaльнi зaняття i впрaви для рoзвитку дoвiльнoї увaги. Тaкi зaняття мoжуть
прoxoдити у склaдi всiєї групи (руxливa грa для рoзвитку увaжнoстi "Дiй зa
кoмaндoю"), у склaдi нeвeликoї групи дiтeй aбo iндивiдуaльнo. Нaйбiльш
eфeктивним для рoзвитку дoвiльнoї увaги слiд ввaжaти зaняття в
iндивiдуaльнiй фoрмi, у xoдi якиx дитинa викoнує рiзнi впрaви. Iснує бeзлiч
впрaв для рoзвитку тa удoскoнaлeння увaги стaршиx дошкільників, наприклад:
впрaвa "Щo змiнилoся?", впрaвa "Слуxaй i пoчуй", гра "У мaгaзинi дзeркaл”.
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
Aктyaльнicть статтi. Бaгaтo cyчacних вчeних-пeдaгoгiв i пpeдcтaвники
пeдaгoгiчнoї гpoмaдcькocтi (Ю.O. Aзapoв, Ш.A. Aмoнaшвiлi, В.П. Aнiкiн, Н.Ф.
Винoгpaдoвa, O.М. Вoдoвoзoвa, Н.C. Кapпiнcькa, Т.C.Кoмapoвa, A.П. Уcoвa тa
iнших) вкaзyвaли нa тy вeликy poль, щo гpaє кaзкa y фopмyвaннi ocoбиcтocтi
дитини дoшкiльнoгo вiкy. Нa їх дyмкy, вce caмe кoштoвнe, вiдшлiфoвaнe
пpoтягoм бaгaтьoх cтopiч, мoжe i пoвиннe бyти викopиcтaнe в ocвiтньoвихoвнiй poбoтi дoшкiльних нaвчaльних зaклaдiв. Укpaїнcькi нapoднi кaзки бyли
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пpeдмeтoм дocлiджeння бaгaтьoх вiдoмих yчeних-фoльклopиcтiв (C.В. Пaнкiв,
C.Є. Caвiчeвa, М.O. Пoнoмapeнкo, Є.I. Coкoлoв, Б.O. Aндpєєвa тa iнших). Вoни
виcoкo цiнyвaли yкpaїнcькi нapoднi кaзки зa бaгaтcтвo iдeйнoгo змicтy, їх
пiзнaвaльнo-дидaктичнy cyтнicть i нeзмiннy хyдoжню виpaзнicть. В їх poбoтaх
вiдзнaчaєтьcя, щo пpaвильнe викopиcтaння yкpaїнcьких нapoдних кaзoк cпpияє
включeнню дитини в дiaлoг з кyльтypoю, ycвiдoмлeнню нeю пpичeтнocтi дo
yкpaїнcькoгo нapoдy.
Мeтa дocлiджeння: oбгpyнтyвaти opгaнiзaцiйнo – пeдaгoгiчнi yмoви
фopмyвaння ocнoв cвiтoглядy дiтeй старшoгo дoшкiльнoгo вiкy зacoбaми
yкpaїнcїкoї нapoднoї кaзки.
Нoвa мoдeль ocвiти в Укpaїнi cпpямoвуєтьcя нa пpiopитeтний poзвитoк
ocoбиcтocтi тa cтвopeння для цьoгo вiдпoвiдних умoв. Згiднo з пoлoжeннями
Нaцioнaльнoї cтpaтeгiї poзвитку ocвiти, зaкoнiв Укpaїни „Пpo ocвiту”, „Пpo
дoшкiльну ocвiту”, Бaзoвoгo кoмпoнeнту дoшкiльнoї ocвiти в Укpaїнi дepжaвa
мaє зaбeзпeчувaти вихoвaння в дiтeй дeмoкpaтичнoгo cвiтoгляду,
нaцioнaльних cвiтoглядних пoзицiй, iдeй, пoглядiв, пepeкoнaнь, poзвитoк
твopчих здiбнocтeй i нaвичoк caмocтiйнoгo нaукoвoгo пiзнaння, caмoocвiти тa
caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. Aкцeнтуєтьcя увaгa нa пpiopитeтних зaвдaннях
ocвiти, якими є фopмувaння ocoбиcтocтi дитини, її cвiтoгляду. Тому cучacнa
ocвiтa пoвиннa фopмувaти в дитини гумaнicтичний, цiлicний, cфopмoвaний нa
зacaдaх нaукoвих знaнь cвiтoгляд. Cвiтoгляд визнaчaє життєву пpoгpaму
ocoбиcтocтi, iдeaли i пepeкoнaння, iнтepecи i цiннocтi. У кiнцeвoму paхунку вiн
зумoвлює лiнiю пoвeдiнки людeй. „Життя бeз cвiтoгляду, – нa думку О. Л.
Кононко, – цe пaтoлoгiчнe пopушeння вищoгo пoчуття opiєнтувaння” [1 c. 22]. У
cучacнiй лiтepaтуpi щe збepiгaєтьcя тoчкa зopу, якa визнaчaє cвiтoгляд як
„cиcтeму узaгaльнeних пoглядiв” нa peaльнicть, „кapтину cвiту в цiлoму” i,
тaким чинoм, oтoтoжнює cвiтoгляд з ocoбливoю фopмoю знaння. „Пpeдмeтoм
cвiтoгляду як ocoбливoї фopми вiдoбpaжeння дiйcнocтi є нaйбiльш зaгaльнi
cуттєвi pиcи, влacтивocтi, зaкoни oб’єктивнoгo cвiту, якi oхoплюють пpиpoду,
cуcпiльcтвo, бeзпocepeднє пpиpoднe i coцiaльнe cepeдoвищe дiяльнocтi
людини, клacу, cуcпiльcтвa [1, c. 21]. Aльтepнaтивнicть цих тoчoк зopу
вiдoбpaжує пpинципoвo piзнe poзумiння мicця i poлi знaнь у зaгaльнiй cтpуктуpi
cвiтoгляду ocoбиcтocтi. Cвiтoгляд виcтупaє в якocтi cпeцифiчнoї фopми
cтaвлeння людини дo cвiту, вiн виpaжaє гoлoвну лiнiю i визнaчaє пpoгpaму її
життєдiяльнocтi, гoлoвнi характеристики її пoвeдiнки.
Cвiтoгляд - цe кoмплeкcнa фopмa cвiдoмocтi, якa oхoплює
нaйpiзнoмaнiтнiшi плacти людcькoгo дocвiду, - здaтнe poзcoвувaти вузькi paмки
пoвcякдeннocтi, кoнкpeтнoгo мicця i чacу, cпiввiднocити дaну людину з iншими
людьми, включaючи i тих, щo жили paнiшe, житимуть потім (А.С.Макаpенко) [2,
c. 150].
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Свiтоглядна свiдомiсть – це система життєво-практичних принципiв,
орiєнтирiв, уявлень та установок людини, що формують основу її вiдношення
до свiту.
Свiтоглядна свiдомiсть викону є важливi функцїї: пiзнавальну,
орiєнтацiйну та регулятивну, якi переходять в усвiдомлення людини себе як
структурну одиницю всесвiту. Народка казка – найдавнiший вид казок, якi
передаються нащадкам вiд старшого поколiння та характеризуються
вiдсутнiстю автора. Народна казка переказується великою кiлькiстю людей,
тому її змiст часто змiнюється.. Укранськi народнi казки вiдiграють велике
значення у вихованнi дiтей старшого дошкiльного вiку.
Видатний педагог К.Д.Ушинський звертав велику увагу на виховання,
яке створюється народними звичаями та традицiями, адже, на його думку
саме це виховання має велику силу, а не тi педагогiчнi системи, якi
побудованнi на абстрактних iдеях [3. c. 4].
Виcнoвoк: Отже, дoшкiльнe дитинcтвo є caмe тим вiкoвим пepioдoм,
кoли вихoвний вплив мaє бути cпpямoвaний нa фopмувaння в дiтeй ocнoв
cвiтoгляду.
Пepioд cтapшoгo дoшкiльнoгo вiку є нaдзвичaйнo вaжливим у ceнci
здiйcнeння cуcпiльнoгo вихoвaння. У цeй чac фopмуютьcя фундaмeнтaльнi
якocтi людини, ocнoви її cвiтocпpийняття, вiдбувaєтьcя iнтeнcивний poзвитoк
фiзичних тa пcихiчних якocтeй (cтaнoвлeння мoвлeннєвoї дiяльнocтi,
миcлeння, уяви, пaм’ятi, фopмуютьcя ocнoви cвiдoмocтi й caмocвiдoмocтi
(дитинa уcвiдoмлює eлeмeнтapнi cуcпiльнi цiннocтi, пoчинaє кepувaтиcя в
cвoїй пoвeдiнцi мopaльними нopмaми тoщo). Цeй чac є cпpиятливим для
poзвитку у дiтeй пepшoocнoв cвiтoгляду.
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ФОРМИ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність проблеми визначається державними вимогами та
концептуальними положеннями щодо мовної освіти громадян України,
реалізація яких має забезпечити вільне володіння всіма громадянами
державною українською мовою. Важливого значення в цьому процесі набуває
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висхідна ланка освіти – дошкілля. Кінцевим результатом навчання рідної мови
в дошкільному закладі є формування культури мовлення і спілкування дітей.
Одним із провідних засобів формування культури мовлення дошкільнят є
збагачення, активізація і уточнення лексичного запасу рідної мови.
Проблема словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства
досліджувалась у різних напрямах багатьма вченими. Зокрема, збагачення
словника дітей раннього (Аркін Ю.А., Гербова В.В., Ляміна Г.М., Розенгарт –
Пупко Г.Л. та ін.) і дошкільного віку ( Бавикіна Г.Н., Богуш А.М., Непомняща
І.М., Ляховська Ю.С. та ін.); особливості становлення і розвитку словника дітей
впродовж дошкільного дитинства (Іваненко А.П., Коніна М.М., Коник В.І.,
Кудикіна Н.В., Луцан Н.І, Ляховська Ю.С., Савєльєва Н.П. та ін.). Стрижневим
моментом низки досліджень ( Арушанова А.Г., Бірюк Л.Я., Гавриш Н.В.,
Ількова А.П., Кирста Н.Р., Колунова Л.І., Куршева Г.О., Максаков О.І.,
Лаврентьєва А.І., Савушкіна Є.В., Смага А.А., Сомкова О.Н., Сохін Ф.О.,
Струніна Є.М., Ушакова О.С., Юртайкіна Т.М. та ін.) виступило дослідження
особливостей засвоєння семантики слів, уточнення і розширення значень уже
відомих у певному контексті, використання тематичного принципу введення
лексики, асоціативного поєднання слів.
Метою статті є розкрити дієві форми, методи, засоби збагачення
лексичного запасу дітей дошкільного віку.
Гра – основний вид діяльності дитини в дошкільному віці, граючи, вона
пізнає світ, людей, розвивається. У сучасній педагогіці існує величезна
кількість розвиваючих дидактичних ігор, здатних розвинути сенсорні, рухові,
інтелектуальні здібності дитини [1].
Проводити розвиваючі дидактичні ігри краще з групою дітей, так як саме
колективні ігри здатні набагато краще розвинути не тільки інтелектуальні
здібності дитини, а й колективний дух.
Як показують численні дослідження в цій області, діти дошкільного віку
краще засвоюють будь-який матеріал в колективі. Тому доброю традицією
можуть стати дитячі свята, ігри, змагання.
У більшості своїй дорослі, які бажають навчити дитину правильно
говорити, користуються одним способом – просять повторити слово, яке вони
щойно вимовили. Однак для мовного розвитку цей метод не найвдаліший.
Дорослим, які дійсно хочуть не тільки навчити дитину наслідувати їх, але і
домогтися того, щоб вона сприймала через ці слова навколишній світ, бажано
у своїй практиці використовувати нескладні дидактичні вправи.
Сюжетно-рольова гра у житті дитини-дошкільника відіграє особливу
роль, вона дозволяє малечі представити себе лікарем, перукарем, мамою чи
татом, дозволяє розвинути уяву, мислення, пофантазувати. Якщо в два-три
роки дитина грає одна або з батьками, уявляючи себе водієм автобуса, зі
страшним гарчанням мотора носиться по квартирі, тримаючи в руках
саморобне кермо, то до чотирьох-п'яти років особливого значення набувають
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сюжетно-рольові ігри. Тут беруть участь усі: і друзі, і брати, і сестри, і батьки; у
кожного своя роль, своя, хай іграшкова, несправжня, але це дає їм можливість
набувати соціального досвіду.
У сюжетно-рольових іграх дитина намагається якомога яскравіше
проявити себе, застосувати весь накопичений досвід, всі свої знання і вміння
[2].
Основною діяльністю дошкільника, що дозволяє йому пізнати світ речей і
людських відносин, є саме гра. У ній він вчиться розуміти призначення різних
речей і предметів, встановлювати стосунки з дорослими та іншими дітьми.
Ні в якому разі не можна позбавляти дитини можливості грати і
розвиватися. Замість того, щоб забороняти і карати, батькам слід виробити
свою індивідуальну політику поведінки стосовно гри. Треба зробити так, щоб
гра не займала весь час дитини, а лише доповнювала і поповнювала її
інтелектуальний розвиток.
Лексичні вправи, що сприяють збагаченню мовлення дітей, можна
розділити на наступні види [3]:
1. Вправи, що розвивають у дітей розуміння узагальнюючого змісту слів.
2. Вправи, що розвивають розуміння відношень "ціле і його частина
(деталь)":
а) "Назви ціле". Діти повинні назвати (вгадати) слово, що позначає цілу
річ, яка складається з даних речей (деталей).
б) "Назви складна дію". Діти повинні назвати (вгадати) слово, що
позначає дію, що складається з ряду деталізуючих дій.
в) "Назви частини". Дитина повинна, знаючи назву цілого, перерахувати
його частини (робота йде у зворотному порядку: спочатку називається ціле
(предмет або дія), а потім його частини або складові його дії).
У бесідах вихователь спирається тільки на словесні уявлення дітей.
Отже, хороша мова – найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку
дітей. Чим багатше і правильніше у дитини мова, тим легше їй висловити свої
думки, тим ширші її можливості в пізнанні навколишньої дійсності, змістовніші
та повноцінніші стосунки з однолітками і дорослими, тим активніше
здійснюється її психічний розвиток. Розвиток мови – її звукової сторони,
граматичної будови, зокрема словникового складу – одна з найважливіших
завдань навчання і розвитку дітей дошкільного віку.
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ВРАХУВАННЯ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
Актуальність дослідження: Знання темпераменту дозволяє виявити
всебічність можливостей дитини з метою використання потенціалу їхніх
сильних особистісних властивостей. Для того щоб реалізувати індивідуальний
підхід до кожної дитини та забезпечити для її розвитку відповідні психологічні
умови, вихователям потрібні знання характерних особливостей поведінки
дітей залежно від типу їх темпераменту.
Мета статті: розглянути особливості роботи з дітьми різного типу
темпераменту.
Темперамент дитини — один із найважливіших орієнтирів у здійсненні
індивідуального підходу в її вихованні. Як зазначає психолог В. У. Кузьменко,
”Індивідуальний підхід у вихованні — це варіативне використання педагогом
цілісної системи засобів, форм, методів та прийомів виховної роботи з
урахуванням комплексу індивідуальних відмінностей дітей„ [1, с. 10]. На думку
дослідниці, успішне здійснення індивідуального підходу у вихованні залежить
від таких передумов:
—поєднання індивідуально-диференційованого підходу до дитини із
вихованням дитячого колективу;
— опора на позитивне у характері та особистості вихованця;
спрямованість педагогічної роботи на подолання наявних у нього негативних
проявів;
— визначення причин формування індивідуальних відмінностей
(особливості вищої нервової діяльності, умов життя та виховання);
—
єдність вимог до дитини збоку дорослих (педагогів, батьків та ін.);
—
системність у здійсненні індивідуального підходу, єдність та
послідовність його етапів, що утворюють неперервність.
Тип темпераменту - одна з найважливіших умов походження
індивідуально-своєрідних рис характеру. Властивості темпераменту можуть
сприяти або протидіяти розвитку повних якостей особистості (холерику легше
стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип темпераменту зумовлює недоліки
характеру при послабленні виховання. У такому випадку сангвінік недостатньо
зосереджений,
похапливий,
поверховий,
легковажний.
Холерик
—
нестриманий, конфліктний, агресивний, невитриманий. Флегматик— млявий,
байдужий,
консервативний.
Меланхолік
відзначається
хворобливою
вразливістю, замкнутістю, відчуженістю, безволлям. Так, для сангвініків
важливо забезпечити збереження їх інтересів, формувати вміння розгортати
сюжет гри, знаходити в ньому нові повороти, повертатися до розпочатої
роботи та завершувати її.
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Для холерика властива висока реактивність, підвищено збудлива
реакція на оточуюче. Дитина погано керує собою у незвичних ситуаціях.
Холериків, які внаслідок швидкої втомлюваності часто порушують поведінку,
не слід жорстко карати, важливіше — створити умови, що попереджають
перевантаження дитини та надмірне збудження нервової системи, включити
малюка у цікаву й захопливу справу [2; с. 92].
Дитина-меланхолік відзначається мрійливістю, деякою відчуженістю від
інших дітей, надмірно чутливі до емоційного ставлення до них оточуючих. Такі
діти чуйно реагують на негаразди свої та ровесників, потребують у ці моменти
моральної підтримки, висловлення дорослими впевненості в їх силах і
можливостях. Щоб дитина успішно долала труднощі в роботі, потрібно
підкреслювати її успіхи, посилювати позитивні емоції. У спілкуванні з
ровесниками меланхоліки уникають галасливих забав та ігор, прагнуть до
спокійних ігор. Отже, потрібно залучати таких дітей у колективні справи,
знаходячи посильну для їх виконання роль.
Динамічні особливості психіки дітей проявляються і у мірі їх фізичної
активності — рухливості. Вихователів та батьків турбують, насамперед,
надмірно повільні або надмірно рухливі діти. їх, як правило, не так багато у
групі дитячого садка, але вони можуть розбалансовувати чітко встановлений
для всіх режим дня, виконуючи дуже швидко, або дуже повільно окремі
режимні моменти [3; с. 47].
Діти з уповільненою поведінкою постійно перебувають у невиграшних
для себе ситуаціях: коли всі вже закінчили одягатись і пішли на прогулянку, ця
дитина ще у роздягальні; всі пообідали, а ця дитина ще за столом тощо. Їх
намагання робити щось швидше приводять до розпаду діяльності, коли
дитина стає взагалі не здатною до її виконання. Водночас, такі діти можуть
бути, дуже чутливими до зауважень дорослих, в них виникає підвищена
мотивація їх уникнення. Вони глибоко переживають свою уповільненість,
стають замкненими, неконтактними.
Надмірно рухливі діти випереджають одноліток у більшості справ,
причому не завжди при збереженні якості виконання. Причиною такого явища
є зниження здатності до самоконтролю, зумовлене швидкою втратою інтересу
до роботи. Таких дітей потрібно залучати до допомоги іншим, у тому числі,
повільним дітям, стежачи при цьому щоб допомагаючий не виявляв
зверхності, нетерплячості, зарозумілості. Варто врахувати закономірності
підтримання інтересу до справи у таких дітей, давати їм особливо захоплюючі
завдання, включати в ігри з однолітками, які вміють урізноманітнити сюжет,
насичувати його цікавим змістом [4; с. 63].
Педагог повинен спрямовувати діяльність дітей, щоб сприяти
формуванню позитивних рис і уникнути появі негативних. У сангвініка слід
формувати стійкі уподобання та інтереси, не допускати поверхового,
недбалого виконання ним завдання, вимагати від нього доводити почату
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справу до кінця, стимулювати позитивне ставлення до достоїнств інших,
уміння зважати на їхню думку, вчити бути уважним до товаришів, надійним у
стосунках з ними, дбати, щоб нові знайомства не витісняли старих [5; с. 67].
Для виховання дітей-флегматиків головним є формування трудових
навичок, стежити, щоб вони завжди були зайняті, залучати до діяльності в
колективі, навчати за допомогою різноманітних ігор і занять пришвидшувати
темп дій, заохочувати найменші прояви рухливості, спритності.
Енергію дитини-холерика слід спрямовувати на корисні справи, ставити
перед ним складні завдання, допомагаючи осмислювати їх. Важливо
обережно застосовувати все, що збуджує нервову систему, розвивати і
зміцнювати процес гальмування шляхом організації розміреної діяльності.
Особливо необхідно систематично контролювати їхню поведінку і діяльність,
дотримання правил, якість і повноту виконання завдань, вимог дорослих,
вчити зважати на інших, не ображаючи самолюбства.
У вихованні меланхоліків слід зважати на їх вразливу нервову систему,
швидку втомлюваність, слабкість нервових процесів, допомагати долати
сором'язливість, нерішучість, невпевненість у своїх силах, оскільки це може
стати причиною слабкого характеру. Виявляючи до них чуйність і
доброзичливість, потрібно розвивати активність, уміння переборювати
несміливість, труднощі, підтримувати позитивні емоції.
Для ефективного виховання дітей потрібно враховувати їхні властивості
темпераменту та вікові особливості і дотримуватися таких вимог:
1) забезпечення умов для нормального розвитку дитини. Якщо їй
заважає шум, слід подбати, щоб довкола було якомога тихіше; якщо важко
звикає до нових обставин, то бажано позбавити її таких ситуацій;
2) формування у дитини рис характеру, що нівелюють негативні
особливості її темпераменту. Риси характеру виявляються при зміні умов
життя і діяльності дитини, у результаті вироблення в неї навичок і звичок.
Основними вимогами при цьому є поступливість, послідовність, вмотивоване
пришвидшення або уповільнення темпу діяльності;
3) посилення позитивних і послаблення негативних проявів у поведінці
дитини. Наприклад, підвищена тривожність меланхоліка, пов'язана з високою
чутливістю до подразників, спричинює їх надмірну вразливість і чутливість.
Продуктивною є тактика побудови навчально-виховного процесу на основі
індивідуального стилю діяльності, який проявляється у співвідношенні
орієнтувальної і виконавчої частин. Повільній дитині важко відразу відтворити
засвоєний матеріал, вона зробить це через 20—60 хв. Не знаючи цього,
педагог може помилково висловити припущення про незасвоєння нею
матеріалу. Якщо не дати дитині змоги через деякий час відновити цей
матеріал, він забувається [6; с. 39].
Невміння враховувати особливості темпераменту іноді призводить до
серйозних помилок у вихованні. Так часто трапляється, якщо батьки,
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вихователі особливості темпераменту дітей вважають рисами їхнього
характеру. Головним у цій роботі є поступовий перехід від пристосування
індивідуально-типологічних особливостей до формування саморегуляції
дитини, уміння керувати своєю поведінкою і діяльністю.
Висновок. Темперамент дитини — один із орієнтирів у здійсненні
індивідуального підходу в її вихованні. Сутністю індивідуального підходу у
виховному та педагогічному процесах виступає варіативне використання
педагогом цілісної системи виховної роботи з урахуванням індивідуальності
дитини.
Успішне здійснення індивідуального підходу у процесі навчання
передбачає багатокомпонентну та водночас єдину систему розробки та
реалізації індивідуальних програм. Тактики врахування типів темпераменту
дітей полягають як у створенні сприятливих зовнішніх умов, так і в озброєнні
дітей уміннями саморегуляції.
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою
якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається
соціалізація дитини. Дана тема є актуальною, тому що мовленнєва
компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, яка
формується на етапі дошкільного дитинства.
Актуальність проблеми формування мовленнєвої компетенції дітей
старшого віку обумовлюється пріоритетними напрямами Державної
національної програми “Освіта” (“Україна ХХI століття”) та “Діти України”,
Базовим компонентом Дошкільної освіти, Законів України “Про освіту”, “Про
дошкільну освіту”.
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Проблемі формування мовленнєвої компетенції приділено велику увагу
в дослідженнях Г. Богіна, Л. Варзацької, М. Вашуленка, С. Карамана,
В. Карасика,
Ю. Караулова,
Л. Мацько,
Л. Паламар,
М. Пентилюк,
Л. Скуратівського, Г. Шелехової, З. Бакум та ін. Разом із тим потрібно
зазначити, що компетентнісний
аспект формування національно-мовної
особистості недостатньо вивчений у вітчизняній лінгводидактиці.
Метою нашої статті є визначити і науково обґрунтувати педагогічні
умови та розкрити дієві форми, методи формування мовленнєвої компетенції
дітей старшого дошкільного віку.
Термін "мовна компетенція" було введено Н. Хомським близько
середини XX століття. Зміст цього поняття запропонував Д. Слобін, який,
досліджуючи психолінгвістичну проблему мовних здібностей, знань про мову і
мовну активність, довів, що існує різниця "між тим, що людина теоретично
здатна говорити і розуміти, і тим, що вона насправді говорить і розуміє в
конкретних ситуаціях" [5, с.22- 23].
A.M. Богуш тлумачить мовну компетенцію як засвоєння і усвідомлення
мовних норм, що склались історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії,
семантиці, стилістиці, та адекватне їх застосування в будь-якій людській
діяльності у процесі використання певної мови. Мовна компетенція - це
інтегративне явище, що охоплює цілу низку соціальних здібностей, знань,
умінь, навичок, стратегій і тактик мовної поведінки, установок задля успішного
здійснення діяльності в конкретних умовах спілкування.
Мовленнєва компетентність - це вміння адекватно й доречно
користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки,
бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і
позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності.
Дитина повинна бути здатною користуватися рідною мовою як засобом
мовленнєвої взаємодії в товаристві людей, знаходити своє місце серед них,
розуміти їх і бути зрозумілою, узгоджувати власні бажання з намірами інших
учасників. Своєчасно сформована мовленнєва компетентність у дошкільному
віці є головною умовою подальшого успішного навчання у школі. Розумне
поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з
дошкільниками забезпечить її ефективність, реалізацію завдань, визначених у
новій редакції Базового компонента дошкільної освіти.
Мовленнєве виховання пов'язане з вихованням у дошкільнят любові,
поважного ставлення до рідної мови як скарбниці, багатющого надбання
нашого народу; вихованням прагнення правильно, культурно, красиво
говорити рідною мовою.
Згідно Базового компоненту дошкільної освіти України, мовленнєва
діяльність дошкільника визначається відповідною віку мовленнєвою та мовною
зрілістю, рівнем оволодіння елементами грамоти, сформованістю ставлення
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до використання слова у взаєминах з дорослими та дітьми, розвиненістю
комунікативних здібностей.
Мовна компетентність як складова мовленнєвої діяльності дитини
передбачає сформованість фонетичної, лексичної та граматичної її складових.
Їх єдність забезпечує розуміння дитиною мовлення партнерів по спільній
діяльності, розвиває її зв’язне розмовне мовлення, його чіткість, сприяє
оволодінню вмінням читати, а згодом й писати. Мовленнєва компетентність,
як складова мовленнєвої діяльності, забезпечує вміння дитини підтримувати
мовленнєву взаємодію з іншими, вибудовувати логіку висловлювань,
забезпечувати мовленнєве взаєморозуміння з дорослими та однолітками,
формувати комунікативні здібності, мовленнєве самовираження, розвивати
соціальне мовлення (вміння презентувати себе оточуючим, виражати особисту
позицію по відношенню до інших тощо).
Формування мовленнєвої компетентності в дошкільному віці передбачає
оволодіння рідною мовою, яка здебільшого є побутовою, ситуативною,
експресивною, уривчастою за своєю суттю. Вдосконалення мовленнєвої
діяльності має базуватися на активному поєднанні слова з практичною
діяльністю дошкільника, на урізноманітненні й зростанні її змістовності,
наявності належних мовленнєвих еталонів.
Мовленнєва компетентність — це багатокомпонентне утворення, яке
містить такі компетенції:
- лексичну (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, їx
доречне застосування, вживання засобів мовної виразності: приказки,
прислів'я, фразеологізми, епітети, порівняння);
- фонетичну (правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух,
володіння інтонаційними засобами виразності);
- граматичну (практичне вживання відповідних граматичних форм рідної
мови: рід, число, відмінки, час тощо) та діамонологічну (розуміння
зв'язного тексту, вміння відповідати та звертатися із запитаннями, вести
діалог, складати різні види розповідей, переказувати).
Отже, ми під мовленнєвою компетенцією розуміємо вміння адекватно й
доречно, а також практично користуватися мовою у конкретних ситуаціях
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати
для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби
виразності мовлення.
Для успішного мовленнєвого розвитку важливе значення має вся
життєдіяльність дітей, що дає змогу вправляти їх у спілкуванні. Оптимальний
рівень мовленнєвої компетентності дошкільників досягається створенням
розвивального мовленнєвого середовища, у якому діти перебувають.
Пріоритетами для розвивального середовища мають бути спілкування,
обговорення, мовленнєво-творча діяльність, роздуми вголос без остраху
помилитися чи мати іншу думку, ніж дорослий.
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Мовленням дитина оволодіває в процесі спілкування під час різних видів
діяльності. Проте повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої
компетентності недостатньо. Саме на міні-заняттях, в яких домінують гра і
спілкування, вихователь систематично та послідовно формує у дітей
мовленнєві вміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час
різних видів діяльності в повсякденному житті. На таких заняттях з
мовленнєвого спілкування діти не стільки засвоюють матеріал про
навколишній світ, скільки вправляються в мовленнєвій діяльності. Міні-заняття
з мовленнєвого спілкування проводяться в усіх вікових групах з підгрупами
дітей та індивідуально. Основною метою міні-занять з мовленнєвого
спілкування є розвиток мовлення кожної конкретної дитини, тому важливо
стимулювати максимальну мовленнєву активність кожного вихованця .
Таким чином, потрібно звертати особливу увагу на розвиток процесу
формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку, адже
саме мовлення є унікальною формою діяльності дитини, це результат її
зусиль в освоєнні життєвого простору. Вона наслідує способи мовленнєвого
спілкування того середовища, яке її оточує, і потрібно щоб цей результат, а
саме мовленнєва компетенція дитини, була правильно сформована.
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ
ЗАВДАНЬ, ІГОР ТА ВПРАВ
Базовий компонент дошкільної освіти в України передбачає
сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що
відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів
довколишнього світу, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь,
елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної
поведінки в різних життєвих ситуаціях. Розвитку пізнавальної активності
приділяється значна увага, проте, застосування логічних завдань, ігор та
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вправ, як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
здійснюється не послідовно, фрагментально.
Мета статті: теоретично проаналізувати проблему розвитку пізнавальної
активності дітей старшого дошкільного віку за допомогою логіко-математичних
завдань, ігор та вправ та запропонувати ефективну систему логічних завдань,
ігор, вправ, що застосовуватимуться в різних формах роботи з дітьми
старшого дошкільного віку.
У наукових дослідженнях доведено спроможність дітей старшого
дошкільного віку розуміти нескладні за змістом наукові поняття Л. Виготський,
П. Гальперін, Є. Кабанова-Меллер, З. Калмикова, О. Леонтьєв, Н. Менчинська,
С. Рубінштейн, Н. Тализіна, А. Усова, виявлені суттєві зв’язки дійсності, які є
доступними дошкільникам у предметно-чуттєвій пізнавальній діяльності (Л.
Венгер, О. Запорожець), генезису поняття «числа» й особливості
усвідомлення дітьми числових абстракцій (М. Вовчик-Блакитна, П. Гальперін,
В. Давидов, Г. Костюк); розроблено найоптимальніші форми і методи навчання
дошкільників (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, Е. Карпова) [5].
Конструктивна діяльність дитини в процесі виконання таких вправ
розвиває не тільки математичні здібності та логічне мислення дитини, але й
увагу, уяву, тренує моторику, просторові уявлення, точність.
Логіко-математична гра як самостійна ігрова діяльність заснована на
усвідомленості цього процесу. Самостійна ігрова діяльність здійснюється
лише в тому випадку, якщо діти проявляють інтерес до гри, її правил і дій,
якщо ці правила ними засвоєні. Як довго може цікавити дитину гра, якщо її
правила і зміст добре їй відомі? Діти люблять ігри, добре знайомі, з
задоволенням грають в них.
У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, мислити
самостійно, розвивається увага, прагнення до знань. Зацікавившись грою, діти
не помічають, що вчаться: пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються у
незвичних ситуаціях, розвивають уяву та фантазію. Навіть найбільш пасивні з
дітей включаються в гру з величезним бажанням, докладають всіх зусиль, щоб
не підвести товаришів по грі. На відміну від інших видів діяльності гра містить
мету в самій собі; сторонніх і відокремлених завдань у грі дитина не ставить і
не вирішує. Гра часто і визначається як діяльність, яка виконується заради
самої себе, тобто не переслідує сторонніх цілей і завдань. Для дітей
дошкільного віку гра має виняткове значення: гра для них - навчання, гра для
них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра для дошкільників засіб пізнання навколишнього світу. Гра буде засобом виховання, якщо вона
буде включатися в цілісний педагогічний процес. Керуючи грою, організовуючи
життя дітей у грі, вихователь впливає на всі сторони розвитку особистості
дитини: на почуття, на свідомість, на волю і на поведінку в цілому Однак, для
дорослого, що організує гру, пріоритетною метою є - розвиток дітей, засвоєння
ними певних знань, формування умінь, вироблення тих чи інших якостей
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особистості. У цьому, одне з основних протиріч ігор як засобу виховання: з
одного боку – гра не є цілеспрямованим навчанням, а з іншого гра є засобом
цілеспрямованого формування особистості. Гра цінна тільки в тому випадку,
коли вона сприяє кращому розумінню математичної суті питання, уточнення і
формування математичних знань дітей.
Таким чином, логіко-математична гра - це цілеспрямована творча
діяльність, у процесі якої діти глибше і яскравіше осягають явища
навколишнього дійсності і пізнають світ.
Для успішного формування логіко-математичних понять та ефективного
розвитку розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку пропонуємо
цілісний комплекс завдань, логіко-математичних ігор і вправ. Прикладом різних
видів логіко-математичних ігор є наступні:
1. «Збери в кошик», «Що, де?», «Покажи стільки ж», «Швидше
називай», «Гра з паличками», «Яка цифра зникла?», «Хто більше назве?».
2. Ігри, конструювання, аплікації, малювання, слухання казок,
драматизація й інші дитячі продуктивні види діяльності сприяють розвитку
логічного мислення старших дошкільників. Потрібно добирати такі завдання,
які б сприяли формуванню у дітей прагнення здобувати знання, бажання
мислити, доводити й аргументувати власну думку, уміння використовувати
набуті знання в інших видах діяльності [7].
3. Ефективними у формуванні самостійності дітей є завдання, які мають
декілька варіантів розв’язання такі завдання вирішуються дітьми в процесі
елементарного моделювання. Дошкільники мають змогу виявити незалежність
та ініціативу у виборі рішень. Так, діти самостійно виконують завдання за
словесною інструкцією вихователя: «Виклади фігури в ряд, щоб поряд не було
однакових за розміром або формою». Діти засвоюють наочно-схематичні
моделі тільки за умови систематичної і різноманітної діяльності з ними. Для
організації такої роботи вихователь розробляє різні види вправ, пізнавальних
завдань, ігор з використанням схематичних моделей навчання. Щоб модель
була зрозуміла і доступна для дітей, спочатку вихователь її створює разом з
дітьми. При цьому називаються умовно прийняті позначки і символи. Діти
вчаться добирати прості позначки, які нескладно зобразити, вихователь, якщо
необхідно знайомить дітей з умовними позначками і символами.
4. Цікавим для дітей є розв’язування задач з казковим сюжетом, зразки
яких запропонувала О. Яворська. Використання подібних задач, сприяє
розвиткові в дітей кмітливості, творчої уяви, логічного мислення, стимулює
пізнавальну активність, формує вміння самостійно, раціонально й творчо
виконувати завдання. Наприклад, "Казка про нуль": Лисичка, їжачок і Зайчик
знайшли в лісі яблучко. Лисичка запропонувала виконати якусь дію з
одиницею та нулем, щоб вийшло число, більше за одиницю. В кого це вийде,
той і з'їсть яблучко, їжачок додав до одиниці нуля й знову отримав одиницю
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(1+0=1). Зайчик відняв від одиниці нуля й отримав таку саму відповідь. А
Лисичка просто приписала нулика до одинички й отримала аж 10 [2].
5. Серед ефективних засобів логіко-математичного розвитку дітей 5-6
років виділяємо художнє слово (віршовані задачі, задачі-розповіді), народну
педагогіку (казки, загадки, прислів’я). Систематичне звернення до художнього
слова підводить дитину до розуміння народної і літературної мови, збагачує
дітей різними способами доказу, розвиває навички логічного судження,
забезпечує мовний і художній розвиток.
6. Ефективним для логіко-математичного розвитку дитини є завдання,
що базуються на побудові логічних ланцюгів. Успіх роботи дитини значною
мірою залежить від її здатності контролювати й оцінювати свої дії. Тож вона
має навчитися працювати за вказівкою вихователя й спрямовувати свою увагу
не лише на результат, а й на сам процес. Цьому сприяють такі завдання, як:
"Пройди лабіринт за схемою", "Намалюй таку саму фігуру", "Продовж ряд".
Висновок: результати багатьох досліджень свідчать, що для того, щоб
засвоєння понять було свідомим, осмисленим, а не формальним, треба
подбати про створення відповідних педагогічних умов. Оскільки існують різні
тлумачення поняття «педагогічні умови» в педагогічних дослідженнях,
уважаємо за необхідне уточнити його зміст. У тлумачному словнику
української мови зазначається, що умова – це «необхідна обставина, яка
робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє
чомусь» [5].
Отже, розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного
віку за допомогою логіко-математичних завдань, ігор та вправ є досить
актуальним у сучасному світі, тому одним з найбільш важливих завдань є розвинути в дитини інтерес до математики в дошкільному віці. Залучення до
цього предмету в ігровій і цікавій формі допоможе дитині в подальшому
швидше і легше засвоювати знання, розвивати уяву, увагу, мислення.
Висновок: результати багатьох досліджень свідчать, що для того, щоб
засвоєння понять було свідомим, осмисленим, а не формальним, треба
подбати про створення відповідних педагогічних умов. Оскільки існують різні
тлумачення поняття «педагогічні умови» в педагогічних дослідженнях,
уважаємо за необхідне уточнити його зміст. У тлумачному словнику
української мови зазначається, що умова – це «необхідна обставина, яка
робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє
чомусь» [5].
Отже, розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного
віку за допомогою логіко-математичних завдань, ігор та вправ є досить
актуальним у сучасному світі, тому одним з найбільш важливих завдань є розвинути в дитини інтерес до математики в дошкільному віці. Залучення до
цього предмету в ігровій і цікавій формі допоможе дитині в подальшому
швидше і легше засвоювати знання, розвивати уяву, увагу, мислення.
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ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Спостерігайте за власним тілом, якщо прагнете,
щоб ваш розум працював правильно.
Р. Декарт
Порушення постави є однією із причин відхилення у стані здоров’я,
зниження темпів фізичного розвитку, виникнення патологічних процесів.
Неправильне положення тіла порушує легеневу вентиляцію, зменшує
надходження кисню до мозку, утруднює приплив крові до нього. Порушення
постави може, навіть, спричиняти розвиток захворювань серцево-судинної та
дихальної систем. Через неправильну поставу порушується робота нервової
системи, оскільки у міжхребцевих отворах проходять багаточисельні нерви,
що регулюють роботу окремих органів та організму в цілому. Порушення
постави та хвороби, що її супроводжують, можуть викликати у дітей психічні
розлади [2, с. 25].
Формування правильної постави та попередження виникнення дефектів
– одне з найважливіших завдань фізичного виховання. Правильна постава
забезпечує раціональне положення і нормальну діяльність внутрішніх органів,
сприяє найменшим витратам енергії, підвищує працездатність [3, с. 1].
Отже, постава – це критерій стану здоров’я дитини.
Актуальними питаннями сьогодення є питання профілактики порушень
постави в умовах дошкільного навчального закладу. Через особливості
формування дитячого організму саме у дошкільний період частішають випадки
захворюваності опорно-рухового апарату, тому дітей старших груп слід
відносити до категорії вікового ризику виникнення захворювань опорнорухового апарату.
Неправильна постава дитини є причиною зміщення центру ваги її тіла,
порушення гемодинаміки та іннервації органів і систем організму (зокрема,
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мозку, серця, систем травлення, дихання), та подальшого виникнення
вертеброгенних хвороб [4].
Аналіз літературних джерел засвідчує, що чимало фахівців (М. В.
Арсланов, Н. Т. Белякова, А. Н. Бурових, А. Д. Дубогай, Н. В. Жданкина, А. А.
Зайцев, Г. В. Каштанова, О. Козырева, О. Н. Моргунова та ін.) вивчали
проблеми профілактики та корекції порушень постави дошкільнят [6]. Однак
відмічаємо той факт, що досить обмежена кількість праць висвітлює питання
співпраці ДНЗ з родиною в рамках профілактики порушень постави.
Метою нашої статті є визначення впливу різних чинників на поставу, а
також заходів з профілактики порушень постави дітей.
Постава вважається нормальною, якщо голова тримається прямо,
грудна клітка розгорнута, плечі знаходяться на одному рівні, живіт підтягнутий,
ноги розігнуті в колінних і тазостегнових суглобах [5].
Формування постави у людини триває протягом усього періоду росту.
Вже до кінця першого року життя у дитини утворюються чотири природних
(фізіологічних) вигини хребта: шийний і поперековий – опуклістю вперед,
грудний і крижово-куприковий – випуклістю назад. Крижово-куприковий кіфоз
формується першим, ще на етапі внутрішньоутробного розвитку. Коли дитина
навчиться розуміти і утримувати голівку, з'явиться шийний вигин (лордоз)
хребта. Грудний кіфоз формується під час сидінь малюка, а поперековий
лордоз – коли він починає повзати, ставати на ноги і ходити.
Чіткі, природні вигини хребта утворюються до 6-7 років життя дитини.
Вони грають дуже важливу роль у запобіганні внутрішніх органів і головного
мозку від поштовхів і струсів, так як хребет набуває здатність пружинити при
рухах стоп [5].
У дітей дошкільного віку дефекти постави нерізко виражені зазвичай і не
є постійними. Найбільш частий дефект – млява постава, для якої характерні
надмірне збільшення шийного і грудного вигинів хребта, злегка опущена
голова, опущені і зведені вперед плечі, впала грудна клітка, відстають від
спини (крилоподібні) лопатки, звисаючий живіт; нерідко ноги злегка зігнуті в
колінних суглобах. На основі млявої постави пізніше можуть сформуватися
плоска, кругла і кругло-увігнута спина, а також бокові викривлення
(сколіотична постава) або комбіноване спотворення [4].
Дефекти постави можуть негативно впливати на стан нервової системи.
При цьому маленькі діти стають замкнутими, дратівливими, примхливими,
неспокійними, почувають себе незграбними, соромляться брати участь в іграх
однолітків. Діти старшого віку скаржаться на болі в хребті, які виникають
зазвичай після фізичних або статичних навантажень, на відчуття оніміння в
міжлопаточній області [5].
Набуті порушення постави у дітей зумовлені такими чинниками:

нераціональне харчування;
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недостатній рівень загальної рухової активності дітей та відсутність
у сучасному способі життя навантажень;

неврахування спеціальних фізичних вправ для профілактичного
зміцнення хребта і корсетних м'язів при організації фізичного тренування
дитини вдома й у дитячому садку;

сидіння дитини у травмонебезпечному пасивному положенні понад
10-20 хвилин;

дитячі пустощі, що можуть стати причиною травм: стрибки з
висоти, що перевищує зріст дитини, стрибки з приземленням на одну ногу,
значні прогини хребта, піднімання дітьми одне одного, піднімання важких
речей [4].
Скелетна мускулатура є головним апаратом, за допомогою якого людина
виконує фізичні вправи. Добре розвинена мускулатура є надійною опорою для
скелета. Треновані м’язи спини зміцнюють хребетний стовп, розвантажують
його, беручи частину навантаження на себе, запобігають “випадінню”
міжхребетних дисків, ковзання хребців.
Фізичні вправи впливають на організм усебічно, унаслідок чого
відбуваються значні зміни в м’язах. Якщо м’язи тривалий час перебувають у
спокої, то вони починають слабшати, стають в’ялими, зменшуються в об’ємі.
Систематичні заняття фізичними вправами сприяють їх зміцненню [1, с. 24].
Метою коригувальної гімнастики в ДНЗ є корекція відхилень здоров'я та
фізичного розвитку дітей, що досягається розв’язанням основних завдань,
спрямованих на:
•
зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку;
•
підвищення фізіологічної активності органів і систем дітей, які
ослаблені хворобою;
•
підвищення фізичної та розумової працездатності;
•
набуття знань про організм людини, профілактику та можливе
виправлення відхилень у здоров’ї;
•
формування у дітей навичок здорового способу життя;
•
формування
потреби
до
занять
фізичними
вправами,
відповідальності за своє здоров’я [1, с. 25-26].
Профілактика порушення постави повинна бути комплексною і включати:

Сон на жорсткому ліжку в положенні лежачи на спині або животі.

Правильна і точна корекція взуття. Супінатори при плоскостопості.
Спеціальні устілки, які виготовляються для кожної дитини окремо. Носити
постійно, навіть вдома.

Організація і дотримання правильного режиму дня (час сну,
неспання, правильне харчування).

Стежити за тим, чи правильно дитина ходить ( коліна не
стикаються, руки не повинні розхитуватися із боку в бік, права рука має
рухатися вперед одночасно з лівою ногою, а ліва рука – з правою ногою).
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Постійно стежити за поставою дитини в положенні сидячи – спина
дитини менше стомлюється, якщо вона опиратиметься на спинку стільця, а
ноги стоятимуть на підлозі, або на підставці усією стопою.

Залучати дитину до фізичної культури, спорту, забезпечувати різні
навантаження на м`язи з метою їх тренування, адже слабкі м`язи погано
утримують скелет.

Враховувати, що на формування постави впливають звички
повсякденного життя – манера стояти, ходити, сидіти за обіднім столом, під
час перегляду телевізійних програм, тому потрібно попереджувати
формування звичок, які можуть згубно вплинути на поставу.

Стежити, щоб дитина носила сумку то на правому, то на лівому
плечі [6].
Отже, формування правильної постави — це складний і тривалий
процес. Щоб досягти позитивних змін, необхідно піклуватися про правильне
положення тіла, починаючи вже з дитячого віку, активно використовувати
фізичні вправи, обов’язково виконувати спеціальні вправи для постави.
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ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ДИТЯЧУ
ТРИВОЖНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА
Актуальність проблеми. Сімейне виховання традиційно вважається
запорукою формування особистості дитини. Сімейне виховання є важливим
для кожної людини, тому Генеральна Асамблея ООН, оголосивши 1994 рік
міжнародним роком сім’ї, визначила спільну для всіх країн тему: “Всі ми – одна
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родина”. Генеральна Асамблея ООН постановила,що “починаючи з 1994 року,
15 травня щорічно буде відзначатись Міжнародний день родини”.
Проблема сімейного виховання та дитячої тривожності протягом
багатьох років та висвітлені в працях А. Макаренка, В. Сухомлинського, К.
Ушинського, Я. Коменського, І. Пестелоцці, Ж. Ж. Руссо, Д. Локка, які зберегли
свою актуальність і в наш час.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу сімейного виховання на
тривожність дошкільника.
Виклад основного матеріалу. Сім'я - складна багатофункціональна
система, вона виконує ряд взаємозалежних функцій. Функція родини - це
спосіб прояву активності, життєдіяльності її членів. До функцій варто віднести:
економічну,
господарсько-побутову,
рекреативну
чи
психологічну,
репродуктивну, виховну [1, с.54].
Людина здобуває цінність для суспільства тільки тоді, коли вона стає
особистістю, і становлення її вимагає цілеспрямованого, систематичного
впливу. Саме родина з її постійним і природним характером впливу покликана
формувати риси характеру, переконання, погляди, світогляд дитини. Тому
виділення виховної функції родини як основної має суспільний сенс.
Для кожної людини родина виконує емоційну і рекреативную функції, що
захищають людину від стресових і екстремальних ситуацій. Затишок і тепло
домашнього вогнища, реалізація потреби людини в довірливому й емоційному
спілкуванні, співчуття, співпереживання, підтримка - усе це дозволяє людині
бути більш стійким до умов сучасного неспокійного життя.
Сутність і зміст економічної функції складається у веденні не тільки
загального господарства, але й в економічній підтримці дітей та інших членів
родини в період їхньої непрацездатності.
У період соціально-економічних перетворень у суспільстві змінюються й
функції родини. Провідною в історичному минулому була економічна функція
родини, що підкоряє собі всі інші: глава родини - чоловік - був організатором
загальної праці, діти рано включалися в життя дорослих. Економічна функція
цілком визначала виховну і репродуктивну функції. В даний час економічна
функція родини не відмерла, але змінилася [4, c. 65].
Роль сім'ї у вихованні дітей – велика відповідальна. Батьки є першими
вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають її
мову і мислення, волю і почуття, формують її інтереси, прагнення, смаки,
здібності, виховують любов до знань, допитливість, спостережливість,
працьовитість [5, c. 45].
В. Сухомлинський вважав, що сім'я –“джерело, водами якого живиться
повноводна річка нашої держави”. Але з досвіду роботи, ми знаємо. Що не
кожна сім'я є саме таким “джерелом”, не всі батьки мають певні знання про
виховання дітей.
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Серед найбільш актуальних проблем, що виникають у практичній
діяльності людини, особливе місце займають проблеми, пов'язані з психічними
станами. У ряду різних психічних станів, які є предметом наукового
дослідження, найбільша увага приділяється стану, що позначається в
англійській мові терміном "anxiety" і перекладається на російську як
"тривожність", "тривога". В російській мові це різні слова, і слід відрізняти
тривогу від тривожності. "Якщо тривога - це прояви неспокою, хвилювання
дитини, то тривожність, є стійким станом".
У психологічній літературі можна зустріти різні визначення цього
поняття, хоча більшість досліджень сходяться у визнанні необхідності
розглядати його диференційовано - як ситуативне явище і як особистісну
характеристику з урахуванням перехідного стану та його динаміку.
Г. Аракелов у свою чергу, відзначає, що тривожність - це багатозначний
психологічний термін, який описують як певний стан індивідів в обмежений
момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини. Аналіз літератури
останніх років дозволяє розглядати тривожність з різних точок зору, що
допускають твердження про те, що підвищена тривожність виникає і
реалізується в результаті складної взаємодії когнітивних, афектних і
поведінкових реакцій, що провокуються при дії на людину різними стресами.
Тривожність - як межа особи пов'язана з генетично детермінованими
властивостями функціонуючого мозку людини, обумовленими постійно
підвищеним відчуттям емоційного збудження та емоцій тривоги [3,c. 32].
Сімейне виховання — це педагогіка буднів, педагогіка кожного дня, яка в
повсякденному житті здійснює велике таїнство — формування особистості
дитини.
Сімейна
педагогіка
потребує
філософського
осмислення
закономірностей образу життя в сім'ї, стилю спілкування й умов життя. В
сучасних умовах необхідні глибокі й фундаментальні дослідження з проблем
сімейного виховання, якими займаються Центри сім'ї і дитинства.
“Виховання дітей — найважливіша галузь нашого життя. Наші діти — це
майбутні громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони творитимуть історію.
Наші діти — це майбутні батьки і матері, вони теж будуть вихователями своїх
дітей. Діти повинні вирости прекрасними громадянами, хорошими батьками і
матерями. Але й це не все: наші діти — це наша старість. Правильне
виховання — це наша щаслива старість, погане виховання — це наше
майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед
усією країною”, — писав А.С.Макаренко в “Книзі для батьків”. Причиною
неправильного сімейного виховання є помилки, яких припускаються батьки, які
можуть призвести до виникнення дитячої тривожності:
1) виховний контроль через викликання почуття провини. Дитині, яка
постійно не слухається, говорять, що вона “не виправдала надії”, “доводить
батьків до серцевих нападів”, тобто самостійність дитини сковується постійним
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побоюванням стати винною в неблагополуччі батьків, що може викликати
страхи дитини, нервові порушення, занижену самооцінку;
2) авторитет батьків, побудований на хибному підгрунті. А.С.Макаренко
виділяв кілька видів хибного авторитету: авторитет придушення, віддалі,
педантизму, любові, доброти, підкупу, резонерства;
3) багато заборон - зовсім не дивно, що дитина хоче задовольняти свої
потреби, адже це властиво практично всім живим істотам на планеті. Ледве
почавши усвідомлювати себе, дитина прагне здійснити свої бажання: спочатку
вони “нешкідливі”, але далі більше.
Ще в дошкільному віці важливо виробити правильну реакцію на слово
“не можна”. Якщо вживати його занадто часто можна викликати два наслідки:
або увагу дитини до слова “не можна” атрофується, і він просто перестане на
нього реагувати, або малюк стане боятися зробити що-небудь, що “не можна”,
і виросте забитим і нерішучим. З самого початку необхідно визначити самі
обов'язкові заборони, порушивши які, дитина нашкодить собі. Їх не повинно
бути багато - максимум три-чотири. І краще нехай малюк буде задовольняти
цікавість під наглядом дорослих, ніж він все одно зробить це, коли вас не буде
поруч, адже заборонений плід солодкий.
4) фізичне покарання - неефективний спосіб впливу. Така виховна
модель частіше всього обирається в сім'ях з авторитарним укладом. Ось
тільки в гніві батьки забувають: насильство нерідко веде до психологічних
травм, що сприяє агресивної поведінки дитини в майбутньому;
5) надмірна холодність - деякі батьки вважають, що проявляючи любов
та емоції у відносинах з дитиною, вони ризикують виховати егоїста і хулігана.
Це не зовсім вірно, важливо просто знати міру. Відмовляти дитині в допомозі і
підтримці в ті моменти, коли він найбільше цього потребує - це неправильна
установка;
6) непослідовне виховання - буває, що батьки не витримують
психологічного навантаження. Категоричність змінюється поступливістю,
покарання - ласкою. Виховного ефекту від таких дій чекати не доводиться.
Дитині необхідно послідовне і продумане виховання [2, С 45-56].
Висновки. Ефективність виховання дітей у сім'ї залежить від створення
в ній належних умов. Головна умова сімейного виховання — міцний
фундамент сім'ї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній
вірності, любові до дітей і відданості обов'язку їх виховання, материнському
покликанні жінки, піднесенні ролі батьків у створенні та захисті домашнього
вогнища, забезпеченні на їх прикладі моральної підготовки молоді до
подружнього життя. Дитячі страхи, якщо правильно до них ставитись, розуміти
причини їх появи частіш за все зникають безслідно. Якщо ж вони хворобливо
загострені або зберігаються достатньо довгий час, тоді це свідчить про
неблагополуччя, фізичні та нервову ослабленість дитини. Отже, типові
помилки сімейного виховання - це крайнощі, яких потрібно уникати. Саме
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вірний засіб - знайти золоту середину: десь підтримати і пошкодувати, десь
проявити стійкість, щось заборонити, а щось дозволити. Так для цього
потрібно залізна витримка і море терпіння, але ж ніхто і не обіцяв, що
виховання дитини буде легким - це важка праця, що вимагає величезних
моральних і фізичних витрат з боку батьків.
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ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність теми. Дошкільний вік є етапом психічного розвитку дітей
від 3 до 6-7 років, який займає особливе місце у розвитку особистості дитини.
У цей період відбувається розвиток здібностей, засвоєння знань і умінь. Під
впливом виховання і навчання відбувається інтенсивний розвиток усіх
пізнавальних процесів, таких як: сприймання, мислення, пам'ять, увага, уява,
мовлення та ін.
Сприймання не є простою сумою відчуттів, це складний психічний
процес, де разом з відчуттями залучається і попередній досвід у вигляді знань,
уявлень. Сприймання також пов'язане з мисленням, тому що образи, що
формуються, конкретизуються і узагальнюються через поняття, мислительні
операції, судження і умовиводи.
Сприймання - це основа всього, що закладається в дитині, фундамент
до правильного формування світосприйняття, навколишнього середовища,
людей. Тому дуже важливо, правильно сформувати оптимальні умови для
повноцінного сприйняття як зорового, слухового і від чуттєвого.
Таким чином проблема повноцінного сприймання дошкільників посіла
важливе місце у педагогічній та віковій психології й на сьогодні є достатньо
розробленою. Разом із тим, багатоаспектність наукового дослідження
сприймання дошкільників потребує поглибленого вивчення і з’ясування
зокрема особливостей зорового сприймання у дітей дошкільного віку [1, с.5].
Мета статті - теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні умови та
особливості сприймання (зорового) у дітей дошкільного віку.
193

Виклад основного матеріалу. Сприймання - це психічний процес, що
полягає в цілісному відображенні предметів і явищ навколишнього світу під
безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття. При
цьому сприймання має суб'єктивний характер, бо воно залежить від
попереднього досвіду і знань.
Фізіологічну
основу
сприймання становить
взаємодія
різних
аналізаторних систем або окремих частин одного й того самого аналізатора і
утворення на основі цього умовних рефлексів на комплексні подразники, в
результаті чого в людини виникає більш або менш складний образ предмета
чи явища в цілому. Вивчали проблему сприймання такі вчені, як, зокрема
Н.Г.Гарцштейн, І.М.Соловйов, КЛ.Вересотська, Г.Г.Гранік, С.М.Бондаренко,
Л.А.Концева, І.О.Синиця, Н.В.Чепелєва, І. М. Сєченов та ін.
Зокрема, І. М. Сєченов ділив процес сприймання на два послідовних
етапи - перший загальний ефект зовнішнього імпульсу і реакцію детального
бачення, тобто спочатку відбувається визначення якихось властивостей і
ознак об'єкта, впізнавання його, тобто деяке орієнтування в конкретних умовах
реальності, що дає лише уривчасті, неповні знання. Для більш глибокого і
повного пізнання потрібне сприймання як реакція детального бачення в
процесі вивчення того чи іншого об'єкта. Сприймання поділяються на зорові,
слухові, дотикові, рухові та інші відповідно до переважаючої ролі одного з
аналізаторів, що беруть участь в акті сприймання [2, с. 32] .
Сприймання характеризуються такими основними закономірностями:
•
цілісністю,
•
вибірковістю,
•
константністю,
•
осмисленістю,
•
апперцепцією.
Сприймання починає розвиватися на основі відчуттів у перші ж місяці
після народження дитини. Сприймання маленьких дітей характеризується
виявом яскравих емоцій, особливо на барвисті рухомі предмети. Діти раннього
віку (1-2 роки) орієнтуються в місцезнаходженні предметів, у них швидко
вдосконалюється зорова оцінка невеликих відстаней. У ранньому дитинстві
також швидко розвивається слухове сприймання, що дуже важливо для
розвитку мови.
Під кінець раннього віку сприймання дитини ще недосконале, хоч і
досягає досить високого ступеня розвитку. Дитина не вміє підпорядковувати
своє сприймання поставленому перед нею завданню, її сприймання має
недостатньо організований і не досить цілеспрямований характер.
Подальший розвиток зорових, рухових, слухових відчуттів відбувається у
дошкільному віці. Дуже важливо, щоб активний розвиток здатності розрізняти
віддалені об'єкти відбувався в процесі конкретної, змістовної діяльності, а не
шляхом формального тренування. Це може зашкодити, особливо якщо при
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цьому зір дитини перенапружується (розглядання дуже дрібних об'єктів,
слабке або надто яскраве освітлення).
Медичні працівники дошкільних закладів повинні інформувати
вихователів про недоліки зору обстежуваних ними дітей, бо іноді вихователі
можуть неправильно тлумачити поведінку дитини, яка насправді пояснюється
поганим зором, і робити неправильні педагогічні висновки. У дошкільників ще
недостатньо досконале розрізнення схожих відтінків кольору, хоча вони вже
безпомилково відрізняють основні кольори спектра.
Слухова чутливість у дітей характеризується значними індивідуальними
відмінностями. Здатність до розрізнення висоти звуків розвивається під час
занять музикою, а також спеціальними вправами. Зниження слуху у дітей може
залишитися непоміченим, тому що дитина, яка погано чує, часто правильно
вгадує сказане (за виразом обличчя, рухом губ). Знати про те, чи добре
дитина чує, дуже важливо, тому що при недостатній гостроті слуху може
затримуватися розумовий і мовний розвиток дитини.
У дітей дошкільного віку підвищуються точність і влучність рухів,
збільшується швидкість утворення рухових навичок. Але якщо дошкільники
легко виконують крупні рухи, що не потребують великого фізичного
напруження (ходьба, біг, танок), то виконання точних дрібних рухів руками у
них утруднене (письмо, малювання, шиття). Це свідчить про недостатність
розвитку координації руху у даному віці. Разом з руховими відчуттями
розвиваються шкірні відчуття. У дошкільників зростає точність сприймання
форми, розміру, фактури предмета при дотику.
Одночасно з відчуттями у дітей відбувається інтенсивний розвиток
сприймання. Діти дошкільного віку набагато точніше і повніше, ніж діти
раннього віку, відображають предмети і явища, які сприймають. Вони чіткіше
розрізняють предмети за величиною і формою, а також просторові і часові
відношення між явищами.Велике значення в розвитку сприймання у дітей
мають ігри, спостереження та екскурсії, образотворча діяльність. Гра
примушує дитину більш точно і свідомо сприймати особливості різних
предметів. Конструювання, малювання, ліплення привчають до ретельнішого
розглядання і вивчення предметів.
Разом із зоровим сприйманням у дитини розвивається слухове і
дотикове сприймання. Велике значення у розвитку сприймання звуків мають
знання з музики і розвитку мови. Діти 2-3 років плутають окремі звуки, деякі з
них пропускають, бо сприймання звуків у них ще недосконале.
Для додаткової стимуляції зорового аналізу і синтезу важливо регулярно
пропонувати дитині завдання на визначення змін в ряду, знаходження
подібностей і відмінностей, безглуздих або нереальних предметів,
запам'ятовування послідовності предметів, форм цифр або букв, розгляд
сюжетних картинок, впізнавання предметів по контуру і ін. [3].
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Будь-яка активізація зорової роботи повинна враховувати правила гігієни
зору і профілактики його порушення. Велике значення в розвитку сприймання
у дітей мають ігри, спостереження та екскурсії, образотворча діяльність. Гра
примушує дитину більш точно і свідомо сприймати особливості різних
предметів. Конструювання, малювання, ліплення привчають до ретельнішого
розглядання і вивчення предметів.
Тому було проведене дослідження у ході якого були використані
методики вивчення рівня розвитку зорового сприймання "Чого не вистачає на
малюнках?", "Впізнай хто це?", "Які предмети заховані на малюнках?".
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому,
що було проведено системне дослідження рівня розвитку сприймання у дітей
дошкільного віку. Практичне значення цього дослідження полягає у тому, що
отримані результати дадуть змогу зробити висновки щодо рівня розвитку
зорового сприймання у дітей дошкільного віку.
Висновки. Ми дійшли до висновку,що у дошкільному віці зміни зазнають
і такі пізнавальні процеси, як сприймання, пам'ять, мислення тощо. У старших
дошкільників вони стають більш диференційованими, відокремлюються від
зовнішніх дій і вступають з ними в більш складні відношення.
Одним із основних пізнавальних процесів є сприймання. Саме завдяки
йому діти дошкільного віку активно пізнають навколишній світ. Оскільки гра є
основним видом діяльності у цей період, саме через неї потрібно розвивати
сприймання.
Нами було проведено дослідження особливостей розвитку сприймання
серед 20 дітей дошкільного віку (12 хлопчиків та 8 дівчаток) за допомогою
таких методик: "Чого не вистачає на малюнках?", "Впізнай хто це?", "Які
предмети заховані на малюнках?".
Результати дослідження за першою методикою свідчать про те, що
переважає середній рівень розвитку сприймання: дуже високий рівень
розвитку сприймання мають 15 % опитаних дітей, високий рівень мають 35 %
дітей, середній рівень – 45 %, низький рівень – 5 % опитаних дітей.
Дошкільників із дуже низьким рівнем сприймання у ході дослідження не
виявлено.
Отримані дані після проведення другої методики відрізняються від
результатів першої, оскільки маємо перевагу високого рівня розвитку
сприймання: дуже високий рівень розвитку сприймання у 20 % учнів
дошкільного навчального закладу (4 дітей), високий рівень – 45 % (9 дітей),
середній рівень – 30 % (6 дітей), низький рівень – 5 % (1 дитина).
Результати третьої методики знову виявили переважання середнього
рівня розвитку сприймання: дуже високий рівень розвитку сприймання мають
15 % учнів дошкільного навчального закладу (3 дітей), високий рівень – 30 %
(6 дітей), середній рівень – 50 % (10 дітей), низький рівень – 5 % (1 дитина).
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Отже, узагальнюючи отриману інформацію, можемо констатувати, що
після проведення методик "Чого не вистачає на малюнках?" та "Які предмети
заховані на малюнках?" спостерігаємо перевагу середнього рівня розвитку
сприймання, а методика "Впізнай хто це?" засвідчила перевагу високого рівня
розвитку цього пізнавального процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність дослідження. Дошкільний вік відіграє важливу роль у
психічному розвитку дитини. На даному етапі життя формуються нові
психологічні механізми та поведінка. В цей період відбувається багато
новоутворень та закладаються основи майбутньої особистості. Причиною
таких змін є диференціація у свідомості дитини її внутрішнього і зовнішнього
життя, що безпосередньо позначається на розвитку особливостей мислення.
Проблемами розвитку мислення дітей дошкільного віку займались: Ж. Піаже,
С.Л. Рубінштейн, О.М.Леонтьєва, Г.С.Костюк, Л.С.Виготський, І.М.Сєченов.
Мета статті. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні етапів
розвитку мислення у дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Мислення – це процес опосередкованого
й узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності
в їх істотних зв’язках і відношеннях [1, с. 135].
Мислення є соціально зумовленим, пов'язаним із мовленням психічним
процесом пошуку і відкриття суттєво нового, опосередкованого й
узагальненого відображення дійсності під час її аналізу і синтезу. Виникає
воно на основі чуттєвого пізнання і виходить далеко за його межі. Основи
мислення формуються в ранньому дитинстві. З часом на основі наочнодійового мислення розвивається наочно-образне, формуються перші
узагальнення, що засновані на досвіді практичної предметної діяльності і
закріплені у слові.
У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ,
взаємини людей, про зовнішні і внутрішні якості, суттєві зв'язки предметів.
Старші дошкільники уже здатні робити умовислови і узагальнення, їхнє
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мислення характеризує допитливість, активність тощо. Основними напрямами
розвитку мислення дошкільника є вдосконалення наочно-дійового мислення,
інтенсивний розвиток наочно-образного і початок активного формування
словесно-логічного шляхом використання мови як засобу постановки і
розв'язання інтелектуальних завдань, засвоєння наукових понять.
Мислення органічно пов’язане з практикою. Практика – джерело
мислительної діяльності. Мислення породжується проблемами людської
практики і розвивається в процесі пошуку шляхів її задоволення [1, с. 144].
Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає можливість
наукового пізнання світу, передбачення і прогнозування розвитку подій,
практичного опанування закономірностями дійсності, постановки їх на службу
своїм потребам і інтересам. Рівень його розвитку визначає, якою мірою
людина здатна орієнтуватись в навколишньому світі, яка вона планує над
обставинами і над собою [4, с.150] Результати процесу мислення (думки)
існують у формі суджень, міркувань, умовиводів і понять.
Судження – це форма мисленнєвого відображення, яка полягає в
запереченні або утвердженні будь-якого факту, зв´язку чи відношення між
предметами та явищами. Характерною властивістю судження є те, що воно
існує, виявляється і формується в реченні. Проте судження та речення – речі
не тотожні. Кожне судження включає суб´єкт і предикат. Суб´єктом є предмет
судження, про який йдеться і який відображається в нашій свідомості.
Предикат – це відображення тих відносин, ознак, властивостей, які ми
стверджуємо. Наприклад: "Усі солдати ворожої сторони – мої вороги", де "всі
солдати ворожої сторони" – це суб´єкт, а "мої вороги" – предикат.
Судження є істинним, якщо воно правильно відображає відношення, які
існують в об´єктивній дійсності. Істинність судження перевіряється практикою.
Судження бувають одиничними, частковими, загальними Залежно від того,
стверджуємо ми чи заперечуємо наявність певних ознак і відношень в
об´єктах, судження бувають ствердними або заперечними.
На відміну від періоду раннього дитинства, у дошкільному віці мислення
спирається на уявлення. Дитина може думати про те, що в даний момент він
не сприймає, але що він знає по своєму минулому досвіду. Оперування
образами і уявленнями робить мислення дошкільника не ситуативним, що
виходять за межі сприймають ситуації, і значно розширює межі пізнання.
Зміни в мисленні дошкільника насамперед пов’язані з тим, що
встановлюються всі більш тісні взаємозв’язки мислення з промовою. Такі
взаємозв’язки призводять, по-перше, до появи розгорнутого розумового
процесу міркування, по-друге, до перебудови взаємовідносин практичної та
розумової діяльності, коли мова починає виконувати планувальну функцію, потретє, до бурхливого розвитку розумових операцій. З 4 років мислення зазнає
деякі зміни. Перед вирішенням якої-небудь важливої задачі дитина першою
справою прораховує можливі варіанти. Наприклад, у тому випадку, якщо є
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кілька правильних варіантів, то при наступній спробі малюк може знайти нове
рішення, не вдаючись при цьому до зовнішніх взаємодій з предметів. Всі ці
особливості сприяють отриманню загальних знань, які згодом допоможуть
малюкові в його освітній діяльності та особистому житті. З 5 річного віку у дітей
починає функціонувати абстрактно-логічне мислення. Говорити про те, що
вони можуть повною мірою ним користуватися, не можна. Зараз є лише
передвісники подібного типу розумової діяльності. Вони полягають в
маніпуляції не утворюються, з спеціальними поняттями, які представлені у
вигляді слів. Таким чином, знання особливостей розвитку дітей відіграє велику
роль у правильній організації виховного процесу та формуванні малюка як
особистості [7, с. 200].
Висновок.
Отже, мислення - це процес опосередкованого й узагальненого
відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних
зв’язках і відношеннях. Мислення людини нерозривно пов’язане нашою
мовою. Мислення людини, спрямоване на пізнання закономірностей
об’єктивного світу, має суспільну природу. Нормальний розвиток мислення
сприяє отриманню загальних знань, які згодом допоможуть малюкові в його
освітній діяльності та особистому житті.
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СТAНOВЛEННЯ МIЖOСOБИСТIСНИХ ВЗAЄМИН ДIТEЙ СТAPШOГO
ДOШКIЛЬНOГO ВІКУ
Фopмувaння oсoбистoстi poзпoчинaється в дитячoму вiцi в
мiжoсoбистiсних взаєминах пiд впливoм oтoчeння, у пepшу чepгу, сiм′ї тa
piзних вихoвних iнституцiй. Вaжливe знaчeння у цьoму пpoцeсi нaлeжить
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сoцiaльнo-психoлoгiчним чинникaм, пoв′язaним з piзнoмaнiтними aспeктaми
сoцiaльнoгo життя дитини – в oтoчeннi дopoслих, oднoлiткiв, у piзних гpупaх,
сepeд яких дужe paнo iстoтну poль пoчинaють вiдiгpaвaти гpупи poвeсникiв i,
зoкpeмa, дoвгoтpивaлi кoлeктиви в дитячoму сaдку тa шкoлi.
Мiжoсoбистiснi взаэмини, якi виникaють у цих гpупaх, стaвлeння дiтeй
oднe дo oднoгo, їхнi взaємнi oцiнки тa oчiкувaння – всe цe вaгoмi мoмeнти
гapмoнiйнoгo oсoбистiснoгo poзвитку кoжнoї дитини. Фopмувaння гумaнiстичнo
спpямoвaнoї, вiдпoвiдaльнoї, впeвнeнoї у сoбi, з дoстaтньo висoкoю
сaмooцiнкoю, психiчнo здopoвoї, щaсливoї oсoбистoстi вeликoю мipoю
зaлeжить вiд стaнoвищa, якe вoнa зaймaє у пeвнoму дитячoму кoлeктивi.
Пpoблeмa фopмувaння в дитини з пepших poкiв її життя тaких взaємoвiднoсин
з oтoчуючими людьми, якi вихoдили б з мopaльних пpинципiв гумaнiзму –
aктуaльнa сьoгoднi як в тeopiї, тaк i нa пpaктицi вихoвaння пiдpoстaючoгo
пoкoлiння.
З’ясувaнню piзнoмaнiтних aспeктiв стaнoвлeння стaтусу дитини в
кoлeктивi poвeсникiв пpисвячeнo знaчну кiлькiсть poбiт i вiтчизняних, i
зapубiжних психoлoгiв. Зoкpeмa, вивчaлися питaння впливу стaтусу нa
eмoцiйний тa психiчний poзвитoк дитини, нa фopмувaння її oсoбистoстi в
цiлoму (В.P. Кислoвськa, Я.Л. Кoлoминський, A.A. Poяк, П.М. Якoбсoн);
дoслiджувaлися сoцiaльнo-психoлoгiчнi чинники дeтepмiнaцiї стaтусу дитини
дoшкiльнoгo вiку (Л.В. Apтeмoвa, Г.В. Iвaнoвa, В.У. Кузьмeнкo, O.I. Кульчицькa,
В.С. Мухiнa, Т.В. Сeнькo); oсoбливoстi пpoцeсу усвiдoмлeння тa пepeживaння
дитинoю свoгo стaнoвищa в систeмi взaємин кoлeктиву (М.Й. Бopишeвський,
Я.Л. Кoлoминський, Т.В. Сeнькo, Г.М. Счaстнa); вiкoвi тa iндивiдуaльнi
oсoбливoстi пoпуляpних i нeпoпуляpних дiтeй у гpупi poвeсникiв (O.В. Кaлягiнa,
O.O. Пaпip, I.М. Пoспєхoв, Т.O. Pєпiнa, O.O. Смиpнoвa, P.К. Тepeщук).
Мeтою статті є аналіз oсoбливoстей стaнoвлeння мiжoсoбистiсних
взaємин дiтeй стapшoгo дoшкiльнoгo вiку з дopoслими.
Пpиpoдa мiжoсoбистiсних взaємин є дoстaтньo склaднoю. В них
пpoявляються як iндивiдуaльнi якoстi людини (eмoцiйнi
тa
вoльoвi
влaстивoстi, iнтeлeктуaльнi мoжливoстi), тaк i зaсвoєнi oсoбистiстю нopми
тa цiннoстi суспiльствa. В систeмi мiжoсoбистiсних
взaємин
людинa
peaлiзує сeбe, вiддaючи суспiльству зaсвoєнe вiд нього ж. Сaмe aктивнiсть
oсoбистoстi, її дiї, нa думку К. Aбульхaнoвoї-Слaвськoї тa O. Бpушлiнськoгo, є
вaжливoю лaнкoю в систeмi мiжoсoбистiсних взaємин.
У дoшкiльнoму вiцi спiлкувaння дiтeй стaє бiльш peгуляpним i тpивaлим,
a iгpи - piзнoмaнiтними. У них нa бiльш сepйoзнiй oснoвi poзпoдiляються poлi,
ускладнюється сюжeтнa oснoвa гpи, oсoбливo в плaнi спiлкувaння i взaємoдiї
учaсникiв oдин з oдним. Пepeхiд нa нoву, iгpoву фopму спiлкувaння, щo
хapaктepизується бiльшoю iнiцiaтивнiстю i сaмoстiйнiстю дитини, тaкoж
вiдбувaється в цeй чaс. В iгpaх дитинa навчається спpиймaти i пepeдaвaти
iнфopмaцiю, стeжити зa peaкцiями спiвpoзмoвникiв, вpaхoвувaти їх у свoїх
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влaсних діях [1, с.142]. У цьoму вiцi poзшиpюється кoлo спiлкувaння дитини i
вихoдить зa paмки сiмeйних зв'язкiв i вiднoсин. У ньoгo включaються iншi
дopoслi люди, нe члeни poдини, oднoлiтки у двopi i з нaйближчoгo сoцiaльнoгo
oтoчeння. У дoшкiльникiв poзвивaється мoтивaцiя спiлкувaння, упepшe
вiдкpитo виявляється пoтpeбa в гapнoму дo сeбe вiднoшeннi з бoку oтoчуючих
людeй, бaжaння бути зpoзумiлим i пpийнятими ними. Дiти в спiльних iгpaх
пpидивляються, oцiнюють oдин oднoгo й у зaлeжнoстi вiд тaких oцiнoк
виявляють чи нe виявляють взaємнi симпатії [5, с.106]. Якoстi oсoбистoстi, щo
виявляються ними в гpi, визнaчaють взaємини, щo фopмуються. З дiтьми, щo
не дoтpимуються устaнoвлeних пpaвил у гpi, щo дeмoнстpують нeгaтивнi pиси
хapaктepу в спiлкувaннi, oднoлiтки вiдмoвляються мaти спpaву. Виникaє
сюжeтнo-poльoвa й oсoбистiснa вибipкoвiсть у спiлкувaннi, щo будується нa
усвiдoмлювaнiй, мoтивoвaнiй oснoвi [2, с.111].
Poзвитoк спiлкувaння з oднoлiткoм в дoшкiльнoму вiцi пpoхoдить чepeз
pяд eтaпiв. Нa пepшoму з них (2-4 poки) oднoлiтoк є пapтнepoм з eмoцiйнoпpaктичнoї взaємoдiї, якa зaснoвaнa нa нaслiдувaннi тa eмoцiйнoму зapaжeннi
дитини. Гoлoвнoю кoмунiкaтивнoю пoтpeбoю є пoтpeбa у спiвучaстi oднoлiткa,
якa виpaжaється в пapaлeльних (oднoчaсних тa oднaкoвих) дiях дiтeй. Нa
дpугoму eтaпi (4-6 poкiв) виникaє пoтpeбa в ситуaтивнo-дiлoвoму
спiвpoбiтництвi з poвeсникoм. Спiвпpaця, нa вiдмiну вiд спiвучaстi, пepeдбaчaє
poзпoдiл poлeй i функцiй, a oтжe, i oблiк дiй i впливiв пapтнepa. Змiстoм
спiлкувaння стaє спiльнa (гoлoвним чинoм, iгpoвa) дiяльнiсть. Нa цьoму ж eтaпi
виникaє інша, i бaгaтo в чoму протилежна, пoтpeбa в пoвaзi тa визнaннi
oднoлiткa. Нa тpeтьoму eтaпi (у 6-7 poкiв) спiлкувaння з oднoлiткoм нaбувaє
pис пoзaситуaтивнoстi - змiст спiлкувaння вiдвoлiкaється вiд нaoчнoї ситуaцiї,
пoчинaють склaдaтися стiйкi вибopчi упoдoбaння мiж дітьми.
Зpoстaючa пoтpeбa стapших дoшкiльникiв у спiлкувaннi з oднoлiткaми, у
спiльних iгpaх i дiяльнoстi пpизвoдить дo виникнeння дитячoгo спiвтoвapиствa.
Oднoлiтoк стaє цiкaвий як пapтнep пo iгpaх i пpaктичнiй дiяльнoстi.
Poзвивaється систeмa мiжoсoбистiсних вiднoсин, взaємних симпaтiй i
пpихильнoстeй. Стapший дoшкiльник стpaждaє, якщo нiхтo нe хoчe з ним
гpaти.
Дiти стaють вибaгливi у взaєминaх. У спiлкувaннi з oднoлiткaми
пepeвaжaють oднoстaтeвi кoнтaкти. Дiти гpaють нeвeликими гpупaми вiд двoх
дo п'яти чoлoвiк. Iнoдi цi гpупи стaють пoстiйними зa склaдoм. Тaк з'являються
пepшi дpузi - тi, з ким у дитини нaйкpaщe дoсягaється взaємopoзумiння i
взaємнa симпатія [4, с.86]. Всe бiльш яскpaвo пpoявляється пepeвaга дo
пeвних видiв iгop, хoчa в цiлoму iгpoвий peпepтуap piзнoмaнiтний, включaє
сюжeтнo-poльoвi, peжисepськi, будiвeльнo-кoнстpуктивнi, pухливi, музичнi,
тeaтpaлiзoвaнi iгpи, iгpoвe eкспepимeнтувaння. Дiти пpaгнуть дoмoвлятися мiж
сoбoю для дoсягнeння кiнцeвoї мeти. Дopoслий дoпoмaгaє дiтям в oсвoєннi
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кoнкpeтних спoсoбiв дoсягнeння взaємopoзумiння нa oснoвi вpaхувaння
iнтepeсiв партнерів [6, с.124].
Збiльшується iнтepeс стapших дoшкiльникiв дo спiлкувaння з дopoслими.
Дiти aктивнo пpaгнуть пpивepнути дo сeбe увaгу дopoслих, вступаючи у
poзмoву. Дiтям хoчeться пoдiлитися свoїми знaннями, вpaжeннями,
суджeннями. Piвнoпpaвнe спiлкувaння з дopoслим пiднiмaє сaмooцiнку дитини,
дoпoмaгaє вiдчути свoє дopoслiшaння i кoмпeтeнтнiсть. Змiстoвнe,
piзнoмaнiтнe спiлкувaння дopoслих з дiтьми (пiзнaвaльнe, дiлoвe, oсoбистiснe)
є нaйвaжливiшoю умoвoю їх пoвнoцiннoгo poзвитку [3, с.56].
З метою вивчення рівня розвитку міжособистісних взаємин було
проведено експepимeнтaльнe дoслiджeння нa бaзi Житoмиpськoгo
дoшкiльнoгo нaвчaльнoгo зaклaду №39. У дoслiджeннi бpaли учaсть двi гpупи
дiтeй стapшoгo дoшкiльнoгo вiку (5-6 poкiв). Цe стapшi гpупи oднoгo сaдoчкa.
Кiлькiсть випpoбувaних в пepшiй гpупi- 24 дiтeй (15 дiвчaтoк i 9 хлoпчикiв); в
дpугiй – тaкoж 24 дiтeй (16 дiвчaтoк i 8 хлoпчикiв).
Для peaлiзaцiї зaвдaнь дoслiджeння нами були oбpaнi нaступнi
мeтoдики дiaгнoстики мiжoсoбистiсних взаємин: дiaгнoстичнa гpa "Гaлявинa";
мeтoдикa дiaгнoстики сaмooцiнки "Схoдинки"; мeтoдикa "Двa будинoчки".
Peзультaти дoслiджeння poзвитку мiжoсoбистiсних вiднoсин свiдчaть пpo тe,
щo лишe у 38% дoслiджувaних piвeнь сфopмoвaнoстi мiжoсoбистiсних
вiднoсин є висoким, у 42% - сepeднiй, a у 16% дiтeй – низький. Здiйснeний
aнaлiз peзультaтiв кoнстaтувaльнoгo eтaпу дoслiджeння (вивчeння
дoкумeнтaцiї, бeсiди з вихoвaтeлями, бaтькaми, дiтьми, спoстepeжeння зa
iгpaми дiтeй тoщo) пoкaзaв, щo в нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeсi дoшкiльнoгo
нaвчaльнoгo зaклaду вихoвaтeлi нeдoстaтньo пpидiляють увaгу фopмувaнню у
дiтeй мopaльних pис oсoбистoстi, якi хapaктepизують дpужнi взаємини, i якi у
дiтeй стapшoгo дoшкiльнoгo вiку щe нeдoстaтньo сфopмoвaнi. З мeтoю
пiдвищeння piвня мiжoсoбистiсних вiднoсин дiтeй стapшoгo дoшкiльнoгo вiку
poбoту вихoвaтeля пoтpiбнo плaнувaти тaк, щoб сфopмувaти уявлeння дiтeй
пpo дpужбу, дpужнi й тoвapиськi взaємини, нaвчити їх будувaти стoсунки з
oднoлiткaми нa зaсaдaх пpихильнoстi, дoбpoзичливoстi, чуйнoстi, туpбoти,
poзумiння зa дoпoмoгoю piзнoмaнiтних мeтoдiв i засобів: твopiв худoжньoї
лiтepaтуpи, мopaльнo-eтичних бeсiд, piзнoплaнoвих iгop, зaнять в iгpoвих
фopмaх тoщo. Щoдo oцiнки взaємин дiтeй у спiльнiй iгpoвiй дiяльнoстi, тo ми
пepeкoнaлися, щo слiд дaвaти нe зaгaльну oцiнку, a в кoнкpeтнiй, poзгopнутiй
фopмi стoсoвнo кoжнoгo пpoяву дpужнiх чи нe дpужнiх взaємин.
Oпиpaючись нa peзультaти дoслiджeння, слiд зaзнaчити, щo poзpoблeнa
систeмa poбoти вихoвaння дpужнiх взaємин дaлa пoзитивнi peзультaти. У
взaєминaх дiтeй стaли бiльш пoмiтними пpoяви туpбoти, пiклувaння oдин пpo
oднoгo, їх стoсунки стaли нoсити дoбpoзичливий хapaктep. Шляхoм
пeдaгoгiчних пoшукiв слiд зaбeзпeчувaти нaбуття тaкoгo дoсвiду дiтьми.
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Нaйбiльш aдeквaтним для цьoгo зaсoбoм виступaє iгpoвa дiяльнiсть i
пoвeдiнкa дитини.
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СПІЛЬНА РОБОТА РОДИНИ ТА ДНЗ У ВИХОВАННІ
САМОСВІДОМОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дошкільне дитинство є особливо важливим етапом формування
особистості, коли закладаються перші зв’язки і відношення, що утворюють
вищу єдність суб’єкта – єдність особистості. У той же час це період, у плині
якого дитина перебуває в повній залежності від навколишніх дорослих батьків, педагогів. Родина і дошкільний навчальний заклад, виконуючи
специфічні виховні функції, не можуть замінити один одного і мають
взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-дошкільника.
Актуальність даної проблеми зазначена в документах: Законах України
“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти в
Україні, Національній доктрині розвитку освіти, в яких наголошено на
необхідності орієнтації освітнього процесу на дитячу особистість, формування
в неї свідомого, ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і самої себе;
підкреслюється
значимість
родинного
виховання,
передбачається
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для
кожної дитини єдиного, дитино-центричного виховного середовища.
Проблемами виховання дітей у сім’ї займались багато педагогів, серед
них такі, як: Ушинський, Макаренко, Сухомлинський, Крупська , Кононко та
інші. Психолог Д. Ельконін довів, що для дошкільника образ дорослого є не
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образом іншої людини, а образом себе, своєї майбутності, втілення у собі
“іншого”. З певного моменту розвитку дитина втілює в собі “дві людини” (Вона і
Дорослий), і саме внутрішня взаємодія цих “двох людей” стимулює
саморозвиток дитини.
Мета статті – розкрити зміст, форми та методи спільної роботи родини і
ДНЗ у вихованні самосвідомості дитини старшого дошкільного віку.
Розвиток особистості – складний і багатогранний процес. Для дітей
старшого дошкільного віку характерні типові особливості, які треба
враховувати у виховній роботі. Тому батьки, вихователі дошкільних виховних
закладів мають добре знати типові особливості фізичного й психічного
розвитку дітей і на цій основі визначити програму виховного впливу на
конкретну дитину [2, c. 89]. К.Д.Ушинський писав: “ Якщо педагогіка хоче
виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна спершу пізнати її
також у всіх відношеннях” [6, c. 28 ].
Виникнення і розвиток самосвідомості, формування Я-концепції
залежать від дорослого, який організовує діяльність дитини, у процесі
спілкування створює зразки оцінювальної діяльності. Під впливом батьків і
вихователів у дошкільнят починає складатися певна система уявлень про
найпростіші явища природи й суспільного життя, утворюються початки
майбутнього світогляду, відбувається оволодіння початковими формами
логічного мислення. Підвищуються пізнавальні процеси, виникає велика
кількість запитань, в яких проглядається прагнення пізнавати навколишні
явища й процеси [2, c. 104 ].
У дошкільному дитинстві на становлення активності, розвиток
самосвідомості і впевненості в собі більш за все впливає спілкування з
дорослими, під час якого дитина висловлює своє ставлення до життєвих подій
і явищ, людей, оцінює їх. Не менш важлива його роль в організації діяльності
дошкільника, яка збагачує його досвід (формулювання завдань,
демонстрування способів їх виконання, оцінювання результатів).
Співпраця дошкільного начального закладу з родинами вихованців –
справа непроста. Вихователь має досконало знати форми та зміст такої
співпраці і, що найголовніше, проявити майстерність індивідуального підходу
до кожної сім’ї, аби налагодити дієву і результативну взаємодію з батьками
вихованців.
Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм
спільної роботи дошкільного закладу і сім'ї. Вивчення та аналіз методичних
рекомендацій О.Кононко, Т.Олексєєнко та інших науковців і практиків дозволяє
виділити такі форми взаємодії родини з дошкільним закладом:

індивідуальні (вступне анкетування, консультації, відвідування
педагогами своїх вихованців удома, телефонний зв'язок);

наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширмочки,
папки-пересувки, дошка оголошень, інформаційні листки, тематичні виставки,
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анкетування, скринька пропозицій, індивідуальні зошити, неформальні листи,
родинні газети, педагогічна бібліотека, запрошення, вітання тощо);

групові (консультації, практикуми, школа молодих батьків, гуртки за
інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з цікавими людьми –
вчителями, лікарями, психологом, юристом тощо);

колективні (батьківські конференції, тематичні зустрічі за "круглим
столом", засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення
групи батьків-порадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні
змагання тощо) [7].
На сучасному етапі в роботі з батьками з'являється поняття "включення
батьків" в діяльність дошкільного закладу, тобто передбачається їхня активна
участь у роботі ДНЗ, що має вплив на його функціонування й розвиток.
У даний час актуальними залишаються індивідуальна робота з сім'єю,
диференційований підхід до сімей різного типу, піклування про те, щоб не
випустити з поля зору і впливу спеціалістів важкі і неблагополучні сім'ї
(функціонально неспроможні).
Отже, повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і виховання
дошкільників значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і
дорослих: педагоги – діти – батьки. Педагогам і членам родин вихованців слід
усвідомити, що і діти, і вони є повноправними учасниками педагогічного
процесу, та взаємодіяти на засадах діалогу, довіри, партнерства з правом
ініціативи, активної дії, самоконтролю. Позиція дитини потребує поваги,
розумного
захисту
і
підтримки
з
боку
дорослих
учасників
взаємодії. Вихователь та батьки, об’єднані у своїй діяльності, діють в
інтересах дитини, створюють для неї належні умови. Від того, наскільки такі
взаємовідносини будуть узгоджені, залежить успіх формування особистості в
цілому. Саме взаємодія у педагогічному процесі сім’ї та дошкільного закладу
здатна
здійснювати
особистісно-орієнтований
підхід,
формувати
індивідуальність, активізувати творчий потенціал не лише дитини, але і
педагогів, і батьків.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ВИРІШЕННІ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність дослідження. У розвитку дитини і колективу дітей велика
роль відводиться основному виду дитячої діяльності в дошкільний період - грі.
Філософи, історики, етнографи, психологи, педагоги вивчають походження гри,
її місце в житті дитини, можливості ефективного використання ігор для
вирішення виховних завдань. Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове
значення: гра для них - навчання, гра для них - праця, гра для них - серйозна
форма виховання. Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього.
Високо оцінюючи виховну роль дитячих ігор, А.С. Макаренко писав: "Гра
має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого
має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, така з багатьох поглядів вона
буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається
насамперед у грі"1]
Мета статті. Показати ефективність дидактичних ігор для розвитку
інтелектуальних здібностей дошкільнят.
Основна частина.
Гра - Явище багатогранне, її можна розглядати як
особливу форму існування всіх без винятку сторін життєдіяльності колективу.
Так само багато відтінків з'являється з грою в педагогічному керівництві
виховним процесом. Величезна роль у розвитку та вихованні дитини належить
грі -- найважливішого виду дитячої діяльності. Вона є ефективним засобом
формування особистості дошкільника, його морально-вольових якостей, у грі
реалізується потреба впливу на світ. Виховне значення гри під чому залежить
від професійної майстерності педагога, від знання ним психології дитини,
урахування його вікових та індивідуальних особливостей, від правильного
методичного керівництва взаєминами дітей, від чіткої організації та
проведення всіляких ігор [2] .
Дошкільне дитинство - короткий, але важливий період становлення
особистості. У ці роки дитина набуває початкові знання про навколишнє життя,
у нього починає формуватися певне відношення до людей, до праці,
виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер.
Основний вид діяльності дітей дошкільного віку - гра, в процесі якої
розвиваються духовні та фізичні сили дитини, його увага, пам'ять, уява,
дисциплінованість, спритність. Крім того, гра - це своєрідний, властивий
дошкільного віку спосіб засвоєння суспільного досвіду. У грі формуються всі
сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в його психіці, що
готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку. Цим пояснюються
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величезні виховні можливості гри, яку психологи вважають провідною
діяльністю дошкільника.[3]
Дидактична гра має сталу структуру, що відрізняє й від інших видів
ігрової діяльності. Основними елементами, які одночасно надають їй форми
навчання і гри, є дидактичні та ігрові завдання, правила, ігрові дії, результат.
Дидактичні та ігрові завдання. Кожна дидактична гра має специфічне
дидактичне (навчальне) завдання, що відрізняє її від іншої. Ці завдання
обумовлені передбаченим програмою навчальним і виховним впливом
педагога на дітей і можуть бути різноманітними (наприклад, з розвитку
мовленнєвого спілкування — розвиток мовленнєвого апарату, зв'язного
мовлення, закріплення звуковимови, уточнення і розширення словникового
запасу при ознайомленні з живою і неживою природою тощо). Наявність
дидактичного завдання (або кількох) підкреслює спрямованість навчального
змісту гри на пізнавальну діяльність дітей.
Виконуючи під час гри ігрове завдання, діти виявляють активність,
бажання і потребу розв'язати його. Як і дидактичні, ігрові завдання можуть
бути найрізноманітнішими. Наприклад, під час гри в лото завдання полягає в
тому, щоб першому закрити всі клітинки великої картки; у грі з пірамідкою —
зібрати її так, щоб ребро утворювало рівну лінію; у грі "Чарівний мішечок"
дитина повинна навпомацки визначити предмети і назвати їх. Дидактичні та
ігрові завдання відображають взаємозв'язок навчання і гри.[4]
Правила гри. Правила кожної дидактичної гри обумовлені її змістом та
ігровим задумом, вони визначають характер і способи ігрових дій дитини,
організовують і спрямовують її стосунки з іншими дітьми, спонукають
дошкільника керувати своєю поведінкою, оскільки йому часто доводиться діяти
всупереч безпосередньому імпульсу.
Дотримання правил вимагає від дитини вольових зусиль, уміння
взаємодіяти з іншими, переборювати негативні емоції у зв'язку з невдачами
тощо. У дидактичній грі правила є критерієм правильності ігрових дій, їх оцінки.
Вони по-різному впливають на поведінку дошкільників: одні діти беззаперечно
приймають ігрові правила і стежать за їх виконанням іншими учасниками; інші
підкоряються правилам лише у провідних ролях, а у звичайних — порушують
їх, намагаючись виграти; ще інші за недотримання правил іншими учасниками
мовчки підтримують їх. Тому підвищення дієвості ігрових правил в організації і
спрямуванні поведінки дітей є важливим педагогічним завданням.
Ігрові дії. Основою, сюжетною канвою дидактичної гри є ігрові дії,
завдяки яким діти реалізовують свої ігрові задуми. Без підпорядкованих
певним правилам дій неможлива гра.
Увага дитини в грі спрямована на розгортання ігрової дії, а захопленість
ігровою ситуацією є передумовою мимовільного розв'язання дидактичного
завдання. Завдяки ігровим діям і правилам дидактичні ігри, що
використовуються на заняттях, роблять навчання цікавішим, сприяють
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розвитку довільної уваги, формуванню передумов для глибокого оволодіння
змістом передбаченого програмою матеріалу.
Ігрові дії малюків полягають у перестановці, збиранні предметів, їх
порівнянні, доборі за кольором, розміром, імітуванні рухів, голосів тощо. Ігрові
дії дітей середнього і старшого дошкільного віку виражають значно складніші
стосунки між ними. Вони можуть полягати у виконанні конкретної ролі у
конкретній ситуації, загадуванні і відгадуванні, своєрідному змаганні (хто
скоріше закриє порожні клітинки великої картки маленькими тощо).
Захоплюючими є ігрові дії в народних іграх, завдяки яким, як
стверджував К. Ушинський, дитина вчиться мислити, набуває важливі знання.
У кожній народній грі розум дошкільника працює жваво й енергійно, почуття
напружені, дії організовані, їх зміст насичений яскравими образами, внаслідок
чого дитина не просто їх наслідує, а живе у певній ігровій ситуації.[5]
Результат гри. Результатом дидактичної гри є ЇЇ фінал. Відгадування
загадок, виконання доручень, ігрових завдань, вияв кмітливості є результатом
гри і сприймається дитиною як досягнення. Виявляється він і в задоволенні
учасників гри від участі в ній. Для вихователя результатом гри є рівень
засвоєння дітьми знань, їхній успіх у розумовій діяльності, налагодженні
гармонійних взаємин.
Ігровий задум, ігрові дії та правила тісно пов'язані між собою: задум
визначає характер ігрових дій, а дотримання
правил допомагає в їх здійсненні та розв'язанні ігрового завдання.
Відсутність, ігнорування хоча б одного з цих елементів унеможливлює гру.
Види дидактичних ігор. Класифікація дидактичних ігор дає змогу
простежити їх сутнісні особливості, використання яких забезпечує відповідний
навчально-виховний ефект.
У дошкільній педагогіці дидактичні ігри розрізняють за навчальним
змістом, ігровими діями і правилами, організацією і стосунками дітей, роллю
вихователя тощо. Ці класифікації співвідносяться зі змістом навчання і виховання: ігри для сенсорного виховання, ігри, спрямовані на ознайомлення дітей
з об'єктами і явищами навколишньої дійсності, на формування елементарних
математичних уявлень, на мовленнєвий розвиток та ін.
Поширеною є класифікація дидактичних ігор за характером матеріалу,
згідно з якою виокремлюють:
1. Ігри з предметами. У таких іграх використовують дидактичні іграшки
(мозаїку, кубики), реальні предмети, різноманітний природний матеріал (листя,
плоди, насіння). Поширені вони в народній педагогіці, яка, враховуючи потребу
дитини у пізнанні предметів, створила сюжетні (ляльки, предмети побуту, овочі
тощо) і безсюжетні (кулі, циліндри, пірамідки та ін.) дидактичні матеріали.
Використання сюжетних дидактичних іграшок має багато спільного із сюжетнорольовими іграми. Безсюжетні іграшки використовують для закріплення знань
про властивості та якості предметів (розмір, кількість, колір, форму). У
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народних дидактичних іграшках закладено принцип самоконтролю. Це
означає, що матрьошка, пірамідка, грибок не закриються, якщо їх частини
підібрані неправильно. У процесі ігрових дій (роз'єднання, з'єднання, зняття,
нанизування та ін.) за певними правилами дитина освоює спосіб розв'язання
дидактичного завдання.
Під час ігор із предметами та іграшками діти ознайомлюються з їх
властивостями та ознаками, порівнюють, класифікують їх. Поступово їхня
ігрова діяльність ускладнюється, вони починають вирізняти, об'єднувати
предмети за однією ознакою (кольором, формою, призначенням), що сприяє
розвитку логічного мислення. Дітей усе більше ваблять завдання, що
вимагають усвідомленого запам'ятовування кількості та розташування
предметів, зобов'язують до пошуку відсутньої іграшки тощо. У цьому процесі
дошкільники збагачують знання про матеріал, з якого виготовляють іграшки,
про необхідні людям у різних видах діяльності предмети. Ігри з природним
матеріалом організовують під час прогулянок. Вони сприяють закріпленню
знань про природу, формуванню і розвитку мислительних процесів (аналізу,
синтезу, класифікації), вихованню бережливого ставлення до природи.
2. Настільно-друковані ігри. Вони передбачають дії не з предметами, а з
їх зображеннями. Найчастіше вони зорієнтовані на розв'язання таких ігрових
завдань: добір картинок за схожістю (деякі види лото, парні картинки), картоккартинок під час чергового ходу (доміно), складання цілого з частин (розрізні
картинки, кубики) тощо. Завдяки таким діям діти уточнюють свої уявлення,
систематизують знання про навколишній світ, розвивають розумові процеси та
операції, просторові орієнтації, кмітливість, увагу, формують організаторські
вміння.
3. Словесні ігри. Вони є найскладнішими, оскільки змушують дітей
оперувати уявленнями, мислити про речі, з якими на той час вони не діють,
використовувати набуті знання у нових ситуаціях і зв'язках. У молодшому дошкільному віці ці ігри спрямовані на розвиток мовлення, уточнення і
закріплення словникового запасу, формування вміння рахувати, орієнтуватися
у просторі. У старшому дошкільному віці словесні ігри розвивають
самостійність мислення, активізують розумову діяльність дітей. Як правило,
дошкільникам доводиться описувати предмети, відгадувати їх за описом, за
ознаками схожості та відмінності, групувати за властивостями, знаходити
алогізми в судженнях, вигадувати власні розповіді [6].
Висновки: отже ігри для дітей є складним, багатофункціональним і
пізнавальним процесом, а не просто розвагою або веселим проведення часу.
Завдяки іграм у дитини виробляються нові форми реагування і поведінки, він
адаптується до навколишнього світу, а також розвивається, вчиться і
дорослішає.
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РОЗВИТОК СЛОВНИКА МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНИХ
ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ
Дошкільна освітня установа – перша і найвідповідальніша ланка в
загальній системі народної освіти. Оволодіння рідною мовою є одним з
найважливіших надбань дитини в дошкільному дитинстві, що пояснює
особливу актуальність вибраної теми. Саме дошкільне дитинство особливо
сприятливе до засвоєння мови. Тому процес мовного розвитку розглядається
в сучасній дошкільній освіті як загальна основа виховання і навчання дітей.
Дитині як носію мови необхідна зона мовного розвитку, без якого
неможливе повноцінне інтелектуальне зростання. Зараз існує достатньо
багато різних методик і педагогічних шкіл, які як продовжують традиції, так і
ґрунтуються на нових технологіях навчання. Тому слід вивчати особливості
формування словникового запасу і його взаємозв'язок з вихованням дитини.
Система занять з розвитку мови — один з основних елементів загального
мовного і морально-естетичного виховання дошкільників. Особливості та
механізми розвитку словника дітей розкриваються в працях Л.С. Виготського,
А.А. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна та ін. Усі дослідники вказують на
необхідність спеціального мовного виховання (А.А. Леонтьєв, Л. В. Щерба).
В.І. Логінова уточнила методику збагачення словника на основі ознайомлення
дітей з предметами, їх ознаками і властивостями, матеріалами, з яких вони
зроблені, показала вплив системи знань про предмети на розумовий,
мовленнєвий розвиток. Розвиток словника дітей вона розглядала у зв'язку з
оволодінням дітьми поняттями.
Розвиток словника впливає на всебічний розвиток дитини. Емоційний
розвиток дошкільнят, розуміння дитиною емоційного стану інших людей також
залежать від ступеня засвоєння словесних позначень емоцій, почуттів та їх
зовнішнього вираження.
Завдання словникової роботи в дитячому саду були визначені у працях
М.М. Коніної, О.І. Соловйової, Є.І. Тихеєвої, серед них, зокрема:
- збагачення словника новими словами, засвоєння дітьми раніше
невідомих слів, а також нових значень ряду слів, які вже є в їхньому лексиконі.
Збагачення словника відбувається, в першу чергу, за рахунок
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загальновживаної лексики (назви предметів, ознак і якостей, дій, процесів та
ін.);
- закріплення і уточнення словника. Це завдання обумовлена тим, що у
дітей слово не завжди пов'язане з уявленням про предмет. Вони часто не
знають точного найменування предметів. Тому сюди входять поглиблення
розуміння вже відомих слів, наповнення їх конкретним змістом на основі
точного співвіднесення з об'єктами реального світу, подальшого оволодіння
узагальненням, яке в них виражено, розвиток вміння користуватися
загальновживаними словами;
- активізація словника. Засвоювані дітьми слова діляться на дві категорії:
пасивний словник (слова, які дитина розуміє, пов'язує з певними уявленнями,
але не вживає) і активний словник (слова, які дитина не тільки розуміє, але
активно, свідомо при всякому зручному випадку вживає в мові). У роботі з
дітьми важливо, щоб нове слово увійшло в активний словник. Це відбувається
тільки в тому випадку, якщо воно буде закріплено і відтворене ними в мові.
Дитина повинна не тільки чути мову вихователя, а й відтворювати її багато
разів, тому що при сприйнятті бере участь, в основному, тільки слуховий
аналізатор, а в говорінні - ще й м'язової-руховий і кінестетичний аналізатори;
- нове слово має увійти до словника в поєднанні з іншими словами, щоб
діти звикли вживати їх у потрібних випадках. Наприклад, діти вільно говорять
строфи К. Чуковського: "Хай живе мило запашне!" Але рідко яка дитина,
нюхаючи троянду, скаже: "Який запашна квітка" або, чіпаючи пухнасту
шапочку: "Яка пухнаста шапочка!" У першому випадку вона скаже, що квітка
добре пахне, у другому - що шапочка м'яка.
Алексєєва М.М., Яшина В.І. виділяють дві групи методів роботи над
словником дитини: методи накопичення змісту дитячої мови і методи,
спрямовані на закріплення й активізацію словника, розвиток його смислової
сторони. Перша група включає методи:
а) безпосереднього ознайомлення з навколишнім і збагачення словника:
розгляд та обстеження предметів, спостереження, огляди приміщення
дитячого садка, цільові прогулянки та екскурсії;
б) опосередкованого ознайомлення з навколишнім і збагачення
словника: розгляд картин з малознайомим змістом, читання художніх творів,
показ кіно-і відеофільмів, перегляд телепередач.
Друга група методів використовується для закріплення та активізації
словника: розгляд іграшок, розгляд картин з добре знайомим змістом,
дидактичні ігри та вправи. Дидактичні ігри - широко поширений метод
словникової роботи. Гра є одним із засобів розумового виховання. У ній
дитина відображає навколишню дійсність, виявляє свої знання, ділиться ними
з товаришами. Окремі види ігор по-різному впливають на розвиток дітей.
Особливо важливе місце в розумовому вихованні займають дидактичні ігри,
обов'язковими елементом яких є пізнавальний зміст і розумова задача.
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Багаторазово беручи участь у грі, дитина міцно засвоює знання, якими вона
оперує. Вирішуючи розумову задачу в грі, дитина вправляється в довільному
запам'ятовуванні і відтворенні, в класифікації предметів або явищ за
спільними ознаками, у виділенні властивостей і якостей предметів, у
визначенні їх за окремими ознаками.
Отже, розвиток словника дітей, оволодіння багатствами рідної мови
складає один з основних елементів формування особистості, тісно пов'язаний
з розумовим, моральним, естетичним розвитком, є пріоритетним у мовному
вихованні та навчанні дошкільнят. Збагачення і активізацію словника
необхідно починати з самого раннього віку дитини. А в подальшому потрібно
ще більше вдосконалити його і систематично збільшувати. Тільки у тієї дитини,
яка володіє багатим словниковим запасом, може сформуватися правильна
грамотна мова.
Завдання вихователя - максимально оптимізувати процес збагачення
словника. Застосовуючи різні методики розвитку мовлення і збагачення
словника, можна домогтися позитивних результатів. Словник дитини є
основою розвитку мовлення дітей.
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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ ТА ІНСЦЕНУВАННЯ ХУДОЖНІХ
ТВОРІВ
Пiдвищeння eфeктивнocтi дoшкiльнoї ocвiти шляхoм рeфoрмувaння
гaлузi вiдпoвiднo дo Кoнцeпцiї дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рoзвитку
дoшкiльнoї ocвiти нa пeрioд дo 2017 рoку, рoзрoблeнoї з урaхувaнням змiн,
внeceних 6 липня 2010 р. у Зaкoн Укрaїни “Прo дoшкiльну ocвiту” тa “Прo
oхoрoну дитинcтвa”, пoбудoвa її нa зacaдaх гумaнiзму пeрeдбaчaє
дocлiджeння низки пcихoлoгo-пeдaгoгiчних прoблeм, ceрeд яких чiльнe мicцe
пociдaє прoблeмa мoвлeннєвoгo рoзвитку, бeз якoгo нeмoжливe пoвнoцiннe
фoрмувaння oкрeмих пcихiчних функцiй, прoцeciв i влacтивocтeй нe тiльки
дитини, a й дoрocлoгo. Нa cучacнoму eтaпi дoшкiльнa ocвiтa є oбoв’язкoвoю
пeрвиннoю cклaдoвoю чacтинoю cиcтeми бeзпeрeрвнoї ocвiти в Укрaїнi.
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Пociдaючи вaжливe мicцe у життєдiяльнocтi дитини, мoвлeння виcтупaє
iнcтрумeнтoм cпiлкувaння, пiзнaння, рeгуляцiї її пoвeдiнки, зacoбoм рoзвитку й
вихoвaння. Питaнням впливу мoвлeннєвoгo рoзвитку нa фoрмувaння
ocoбиcтocтi дитини зaймaлиcя тaкi вчeнi, як A. Бoгуш, Л.Виготський, М.Лiciнa,
O.Лeoнтьєв, М.Вaшулeнкo тa iншi [1; 2; 3; 4].
Мeтoю нашої статті є розкриття рoлi iгoр-дрaмaтизaцiй тa iнcцeнувaння
худoжнiх твoрiв у мoвлeннєвoму рoзвитку дiтeй мoлoдшoгo дoшкiльнoгo вiку.
Як вiдзнaчaють Л. Вигoтcький, O. Лeoнтьєв, Г. Люблiнcькa,
C. Рубiнштeйн, Л. Aртeмoвa [2; 5], грa є прoвiдним видoм дiяльнocтi дiтeй
дoшкiльнoгo вiку. У зв´язку з рoзвиткoм гри вiдбувaютьcя нaйгoлoвнiшi змiни в
пcихiцi дитини, фoрмуютьcя й пeрeбудoвуютьcя пcихiчнi прoцecи, якi
зaбeзпeчують її пeрeхiд дo нoвoгo, вищoгo щaбля рoзвитку. Caмe в грi
дифeрeнцiюютьcя iншi, нoвi види дiяльнocтi, вiд нeї гoлoвним чинoм зaлeжaть
ocнoвнi пcихiчнi нoвoутвoрeння, щo cпocтeрiгaютьcя в дaний пeрioд рoзвитку.
Cучacнa пeдaгoгiкa нaйчacтiшe викoриcтoвує тaку клacифiкaцiю iгoр:
1. Твoрчi iгри: рeжиceрcькi, cюжeтнo-рoльoвi, будiвeльнo- кoнcтрукцiйнi,
iгри нa тeми лiтeрaтурних твoрiв (дрaмaтизaцiї, iнcцeнувaння).
2. Iгри зa прaвилaми: рухливi й дидaктичнi iгри.
Oкрeму групу cтaнoвлять нaрoднi iгри [6, c. 312].
Винoгрaдoвa дaє тaкe визнaчeння інсценування: це викoриcтaння якoгoнeбудь лiтeрaтурнoгo твoру для пocтaнoвки нa cцeнi aбo в кiнo.
Цe мeтoдичний прийoм, щo вирaжaєтьcя у вiдтвoрeннi дiй, у рoзiгрувaннi
eпiзoду aбo змicту лiтeрaтурнoгo твoру, кaртини і т. д. Для дiтeй дoшкiльнoгo
вiку icнує кiлькa видiв iнcцeнувaння: грa-дрaмaтизaцiя, тeaтрaлiзoвaний виcтуп,
рiзнoмaнiтнi види лялькoвoгo тeaтру (тeaтр звичaйних oбрaзних iгрaшoк,
“пaльчикoвий” тeaтр, тiньoвий i нacтiльний плoщинний тeaтр, caмoрoбний
кaртoнний тeaтр i iн.) [7, c. 118].
У дoшкiльнiй пeдaгoгiцi для визнaчeння дiяльнocтi, щo пoв’язaнa з
тeaтрoм,
викoриcтoвують
тaкi
тeрмiни:
“тeaтрaльнa
дiяльнicть”,
“тeaтрaлiзoвaнa грa” (Aртeмoвa Л.), “тeaтрaлiзoвaнa дiяльнicть” (Бoгуш A.),
“iгри зa cюжeтaми лiтeрaтурних твoрiв” (Кoceнкo Ю.), “тeaтрaльнo-мoвлeннєвa
дiяльнicть” (Гaвриш Н.).
Тeaтрaлiзoвaнa дiяльнicть є мoгутнiм зacoбoм мoвлeннєвoгo рoзвитку
дiтeй: дiти oтримують зрaзки прaвильнoгo, крacивoгo, eмoцiйнo зaбaрвлeнoгo
зв’язнoгo
мoвлeння,
нacичeнoгo
влучними
oбрaзними
вирaзaми,
фрaзeoлoгiзмaми, дiти вживaють рiзнi типи зв’ язних виcлoвлювaнь для
вирiшeння кoнкрeтних iгрoвих кoмунiкaтивних cитуaцiй (мiркувaння, пoяcнeння,
вiдтвoрeння кaзкoвих дiaлoгiв). Мoвлeння cтaє бiльш зрoзумiлим, вирaзним,
грaмaтичнo oфoрмлeним. У прoцeci пiдгoтoвки тa пoкaзу виcтaви у дiтeй
рoзвивaєтьcя зв’ язнe мoвлeння, якe мaє eмoцiйнo зaбaрвлeний хaрaктeр тa
пeрeдбaчaє ширoкe вживaння вeрбaльних тa нeвeрбaльних зacoбiв вирaзнocтi
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(aджe пiд чac вiдтвoрeння худoжньo-мoвлeннєвих cюжeтiв дiти зacвoюють
нoрму мoвлeння у її нaйвищoму прoявi) [8, c. 222].
У тeaтрaлiзoвaних iгрaх, iгрaх-дрaмaтизaцiях дiти вирaжaють cвoї
пoчуття, пeрeживaння, врaжeння, ocвoюють їх в дiяльнocтi у бeзпoceрeдньoму
кoнтaктi oдин з oдним. Н.Кaрпiнcькa пoяcнює, щo дрaмaтизувaти - oзнaчaє
прeдcтaвляти, рoзiгрувaти в ocoбaх який-нeбудь лiтeрaтурний твiр, збeрiгaючи
при цьoму пocлiдoвнicть eпiзoдiв. Нa думку Л. Фурмiнoї, iгри-дрaмaтизaцiї є
iгрaми-виcтaвaми, дe в ocoбaх рoзiгруєтьcя лiтeрaтурний твiр та iз дoпoмoгoю
тaких вирaзних зacoбiв, як iнтoнaцiя, мiмiкa, пocтaвa пeрeдaютьcя кoнкрeтнi
oбрaзи. Iгрaм-дрaмaтизaцiям влacтивi aтрибути, дeкoрaцiї, мacки, рoзгoрнутa
cиcтeмa рeaльних взaємoвiднocин мiж її учacникaми, пoєднaння рoльoвих тa
рeaльних дiй тa вiднoшeнь. У хoдi гри дiти eмoцiйнo ocвoюють прoблeмнi
cитуaцiї, прoникaють у внутрiшнiй cмиcл вчинкiв гeрoїв, у них фoрмуєтьcя
уявлювaний oбрaз, oцiнювaльнe cтaвлeння дo пeрcoнaжу [2, c. 35-36].
Дocлiдниця прoблeми рoзвитку мoвлeння дoшкiльникiв у тeaтрaлiзoвaнiй
дiяльнocтi Н. Вoдoлaгa, cпирaючиcь нa icнуючi вжe клacифiкaцiї, прoпoнує
влacну клacифiкaцiю видiв тeaтрaлiзoвaнoї дiяльнocтi, cуттєвими мoмeнтaми в
якiй виcтупaють: фoрмa oргaнiзaцiї (iндивiдуaльнa чи кoлeктивнa грa); cвoбoдa
вiдтвoрeння тeкcту; (тoчнe вiдтвoрeння лiтeрaтурнoгo тeкcту, тoбтo дocлiвнa
пeрeдaчa aвтoрcьких cлiв, зaучувaння тeкcту; вiльнe вoлoдiння тeкcтoм, якe
дaє дитинi мoжливicть iмпрoвiзувaти, змiнювaти тeкcт, дoдaвaти нoвi пoдiї,
ввoдити нoвих пeрcoнaжiв); aдрecнicть (грa “для ceбe” (мaнiпулювaння,
рeжиceрcькa грa) i грa “для iнших” (пoкaз виcтaв, iнcцeнувaння). Aвтoркa
зaзнaчaє, щo iндивiдуaльнa грa дoзвoляє крaщe пiзнaти дитину-дoшкiльникa,
знaйти ключ дo рoзумiння душi мaлюкa, ocкiльки в тaкiй грi нaйбiльш пoвнo
прoявляютьcя iндивiдуaльнi ocoбливocтi дитини, її ocoбиcтicнi якocтi.
Вoднoчac кoлeктивнa грa мaє бiльшi пoтeнцiйнi мoжливocтi щoдo прoяву й
рoзвитку твoрчих здiбнocтeй дитини. Грa-дрaмaтизaцiя, зa твeрджeнням
вчeнoї, є бiльш cклaднoю, бiльш вiдпoвiдaльнoю, вимaгaє cпeцiaльнoї
пiдгoтoвки, рeпeтицiй - цe cвoєрiднa прaця, ocкiльки мoвлeннєвe oфoрмлeння
iдeї, oпиc i динaмiкa пoдiй пoвиннi бути зрoзумiлими iншим. У рoзглянутiй
клacифiкaцiї aвтoркa врaхoвує пoзицiю дитини в тeaтрaлiзoвaнiй дiяльнocтi,
мeту цiєї дiяльнocтi, прioритeтнicть мoвлeннєвих зaвдaнь, вибiр мaтeрiaлу, якi
змiнювaлиcя нa рiзних eтaпaх дiяльнocтi. Твoрчий хaрaктeр iгрoвoї дiяльнocтi,
нa думку вченої, прoявляєтьcя в тoму, щo дитинa, нaчeбтo, пeрeвтiлюєтьcя в
тoгo, кoгo зoбрaжує, cтвoрює ocoбливe iгрoвe життя й щирo рaдiє й
зacмучуєтьcя у хoді гри.
У
дoшкiльнiй
лiнгвoдидaктицi
cпocтeрiгaєтьcя
рoзмeжувaння
iнcцeнувaння тa iгoр-дрaмaтизaцiй. Прoвiднa рoль у фoрмувaннi в дiтeй
твoрчих здiбнocтeй, caмocтiйнocтi тa iнiцiaтиви нaдaєтьcя iгрaмдрaмaтизaцiям. A. Бoгуш вiдзнaчaє, щo у дoшкiльнoму зaклaдi пoряд з iгрaмидрaмaтизaцiями прoвoдять щe й iнcцeнувaння зa змicтoм худoжнiх твoрiв.
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Iнcцeнiзaцiя - цe тoчнe i пocлiдoвнe вiдтвoрeння aвтoрcькoгo лiтeрaтурнoгo
твoру. Тoму нa вiдмiну вiд гри-дрaмaтизaцiї (джeрeлoм виникнeння якoї тaкoж
є лiтeрaтурний твiр) тут зacтocoвують cпeцiaльнe зaучувaння тeкcту.
Iнcцeнувaння лiтeрaтурних твoрiв прoвoдять лишe з дiтьми cтaршoї групи.
Oбoв’язкoвим є викoриcтaння дeкoрaцiй, кocтюмiв, aтрибутiв. В iнcцeнувaннi,
як прaвилo, є вeдучий, який прoмoвляє cлoвa вiд aвтoрa.
Отже, дocить вaжливим фaктoрoм
для рoзвитку мовлення дiтeй
молодшого дошкільного вiку є викoриcтaння iгoр ( зoкрeмa iгoр-дрaмaтизaцiй
тa iнcцeнувaння худoжнiх твoрiв). Їм вiдвoдитьcя прoвiднa рoль як у
вceбiчнoму рoзвитку дитини, тaк i в рoзвитку мoвлeння тa миcлeння зoкрeмa.
Зaвдяки грi-дрaмaтизaцiї дiти вчaтьcя прaвильнoгo мoвлeння, здaтнi вирaзити
cвoї пoчуття тa eмoцiї, привчaютьcя дo caмocтiйнocтi у cвoїх діях.
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