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УДК 378.         Педагогічні науки 

 

АНАЛІЗ УМОВ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРІЇ 

МАТЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЦІЛЯХ 

Антонюк О.П., 

аспірантка кафедри педагогіки 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

За сучасних умов постійних змін вимог до фахівців у всіх галузях 

людської діяльності, появи нових компетентностей, необхідності постійно 

підвищувати власний професійний рівень та адаптуватися до вирішення нових 

викликів на всіх рівнях обговорюються різні методи і прийоми організації 

навчального процесу, який би найточніше відповідав цим змінам та був 

якомога більше адаптованим до індивідуальних інтересів студентів. 

Трансформація освіти на сьогодні має враховувати широке проникнення 

інформаційно-комунікаційних технологій у щоденну діяльність людей і появу 

нового покоління, для якого це проникнення не викликає ускладнень, є 

природнім. 

Одним із засобів підвищення ефективності навчального процесу є 

використання матеріалів з історії науки, яка вивчається. Принцип історизму 

вже давно і щільно увійшов у практику більшості навчальних закладів. Він дає 

змогу реалізувати використання досвіду попередників для нових поколінь, 

продемонструвати застосування знань на практиці, показує джерело появи 

наукових відкриттів, дозволяє реалізувати принцип свідомості і активності. 

Якщо тільки історія курсу не подається як набір дат і фактів, то вона здатна 

стати інтеграційною платформою навчання та застосування вивченого, дати 

цілісне уявлення про розвиток науки, мислення і пошуку поколінь. Особливо 

важливим використання принципу історизму є при вивченні природничих наук 

та математики.  
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У методичній літературі є чимало прикладів досліджень різних авторів 

щодо значення історичного матеріалу при вивченні математики. Особливості 

використання історії математики у навчальному процесі розглядали: В.Г. Бевз, 

О.М. Боголюбов, О.І. Бородін, Л.М. Вивальнюк, М.Я. Ігнатенко, Н.О. Вірченко, 

А.Г. Конфорович, А.О. Розуменко, М.І. Шкіль, М.В. Шмигевський. Причому 

щоразу щодо використання історизмів знаходимо твердження про виховні 

впливи: чи йдеться про виникнення звичайної початкової зацікавленості, а чи 

активізації пізнавальної діяльності [1, с. 11-12]. 

Використовуючи історичний матеріал, педагог очікує підвищення 

пізнавального інтересу та активності учнів та студентів, живу емоційну реакцію 

на почуте. Адже нерідко історії отримання нових знань супроводжувались 

складними перипетіями, були зумовлені непростими проблемами. Тому 

приклади самовідданого служіння науці багатьох вчених мають слугувати 

дороговказами молодому поколінню. 

Існує чимало досліджень, які демонструють, що історичні екскурси 

впливають на більш свідоме і активне засвоєння теоретичного матеріалу, 

готовність до подальшої роботи і застосування отриманих знань. Вони 

красномовно свідчать про прикладний характер і походження багатьох 

теоретичних здобутків, про здатність науки бути засобом пояснення і впливу на 

реальні процеси навколишнього світу. Тим самим перетворюючи вивчення 

теоретичних питань у необхідні умови досягнення прагматичних завдань. 

Сформулюємо ряд дидактичних умов формування пізнавальної 

активності засобами історії математики: науковість та систематичність 

використання історичного матеріалу; використання міжпредметних зав’язків; 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій; реалізація 

індивідуального підходу; ознайомлення з історичними задачами; врахування 

емоційної складової історичного матеріалу. 

Проаналізуємо деякі аспекти продуктивної роботи з історичним 

матеріалом. За умови регулярності його використання та методичної обробки 

викладачем у студентів: формуватиметься цілісне уявлення про становлення і 
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розвиток розділу математики, який вивчається; з’явиться розуміння вкладу 

окремих персоналій у науку; чітко виокремиться коло практичних проблем, що 

вирішуються з допомогою даного теоретичного матеріалу; появиться розуміння 

важливості знань з самої історії науки; залишиться у пам’яті ряд прикладів із 

життя вчених минулих поколінь для поваги і наслідування. Систематичність 

використання матеріалів з історії науки потребує відповідної логічної побудови 

як змісту, так і процесу навчання. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як жоден інший 

засіб навчання здатен інтенсифікувати працю студента зі засвоєння нового 

матеріалу, розробки питань практичного застосування вивченого, пошуку 

даних і тісної співпраці в межах виконання поставлених задач. На часі різке 

зростання можливостей комунікації та співпраці між сучасниками, а також 

використання здобутків попередників. Адже дуже зручним та швидким стає 

пошук інформації, обмін нею навіть у режимі реального часу. Тому можливі 

загальні обговорення проблематики, висунення гіпотез, прес-конференції, 

спільна робота над текстом остаточних висновків. Спрощується доступ до вже 

отриманих результатів іншими дослідниками. Розроблене програмне 

забезпечення, аудіовізуальні системи допомагають створювати і передавати 

певну інформацію.  

Розв’язування історичних задач може як чітко проявити основні ідеї 

курсу, прийоми застосування винайдених наукою результатів, так і спонукати 

до пошуку нових застосувань вивченого. Історичні задачі демонструють 

найменші нюанси проблем, які свого часу постали перед вченими, красу їх 

вирішення, потужність нових засобів. Вони здатні на іншому рівні, простіше і 

доступніше продемонструвати практичні можливості теоретичних знань. 

Застосування відомостей з історії математики буде ефективним, якщо 

буде спрямоване на розвиток особистості студента. Ця умова має на меті вплив 

на інтелектуальні та емоційні компоненти особистості з метою спонукання до 

активності та саморозвитку. Адже розвиток творчої особистості можливий за 

самостійної участі студентів в процесі здобуття знань. Крім того, викладач має 
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врахувати особливості подачі матеріалу відповідно до психофізіологічних 

особливостей студентів, врахувати їх рівень сприйняття і бачення історії. 

Зауважимо, що факти з історії науки здатні допомогти подолати 

інтелектуальний бар’єр, що існує на початку роботи з новим. Важливо, що 

збагачений власними відчуттями і здобутками матеріал якнайтісніше пов’язує 

теорію з практикою, може слугувати як джерелом знань, так і потужного 

виховного впливу. 

У кожного вузу, факультету є свої непересічні особистості, інформацію 

про яких варто доносити до якомога ширшого кола людей, пам'ять про яких – 

формувати в серцях наступних поколінь. Тому окремо зауважимо про 

важливість інформування студентів про вчених, що працювали на рідному їм 

факультеті, випускників минулих десятиліть. Цікавим є приклад випускників 

1957 року Луцького державного педагогічного інституту, які впорядкували та 

видали книжку про власні професійні долі [2]. 

Анкетування, проведене серед студентів та викладачів факультету 

інформаційних систем, фізики та математики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки минулого року показує, що 

останні (53% опитаних) часто використовують історію математики у своїй 

педагогічній діяльності. При оцінці основних завдань цього застосування 

названо перш за все завдання формування пізнавального інтересу студентів до 

теоретичних знань (57,6%) та підвищення розуміння прикладного значення 

тематики (48,5%).  

Історія науки є невід’ємною її частиною, без знання якої не можна 

вважати повним і завершеним її вивчення. І приклади з історії людей, які 

здолали наукові чи життєві проблеми, досвід окремого вузу чи країни мають 

стати засобами формування у нового покоління патріотизму і бажання 

продовжувати розпочате їх попередниками. 

Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАНТАСТИЧНИХ КАЗОК У 

РОБОТІ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ      

Білик А.В., 

Студентка педагогічного факультету 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса 

Шевченка 

м. Кременець, Україна                        

Стаття описує особливості роботи з казками, зокрема, 

фантастичними. Автором наголошується, що робота з фантастичними 

казками потребує від вихователя дітей дошкільного віку попередньої 

підготовки (опрацювання програми розвитку, виховання та навчання дітей, 

змісту обраної казки, підготовку конспекту, матеріалу до заняття тощо). 

Ключові слова: казка, розвиток мовлення, дошкільник, фантастична 

казка, передшкільний вік. 

Постановка проблеми. Сприймання дітьми казок, зокрема, 

фантастичних завжди була в полі дискусій науковців. Кожна дитина по-своєму, 

з опорою на власний життєвий досвід сприймає зміст почутого, переносить та 

актуалізує по відношенню до свого життя та подій у ньому. Після знайомства з 

фантастичними казками  діти зазвичай починають вигадувати ряд історій, на 

кшталт тих, про які йшлося у фантастичних казках, що не радує дорослих, а 

навпаки засмучує. Дорослі вважають, що використання такого роду казок у 
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роботі з дітьми  сприяє розриву між реальним та фантастичним, що може 

призвести до психічних порушень у дітей. Орієнтуючись на зазначені думки, 

ми вважаємо за необхідне довести, що  правильне використання фантастичних 

казок може сприяти творчому розвитку дошкільників за умови розмежування 

дорослим реального та фантастичного життя (того, про яке йдеться у казках). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідники А. Богуш,                  

Н. Гавриш, Л. Карабаєва доводять, що у дітей старшого дошкільного віку 

складається свідоме естетичне сприйняття художніх творів, яке виявляється в 

розумінні змісту та ідеї твору, здатності виділяти та усвідомлювати його мовні 

засоби, хоча у складанні власних творчих доробок  більшість дітей відчуває 

труднощі. Це виявляється у змістові (наслідування, невиразність творів, 

алогічність змісту, бідність та не оригінальність сюжету) та фронтальних 

характеристиках висловлювання (порушення структури повідомлення, 

обмеженість у використанні стилістичних засобів), що пояснюється низьким 

рівнем літературознавчої обізнаності, не сформованістю уявлень про жанрові, 

композиційні, мовленнєві особливості літературних і фольклорних творів та 

невмінням переносити набуті художні уявлення у власну словесну творчість. 

Значна частина праць (А. Богуш, Д. Бараніна, Н. Гавриш, Т. Постоян,                                

Н. Корткова, Н. Михайленко, С. Шадріна) присвячена переважно створенню 

системи мовленнєвих вправ , мовленнєвих творчих занять, розробці 

спеціальних прийомів навчання фантазуванню (Н. Гавриш, Дж. Родарі,                           

Н. Короткова, Н. Михайленко, Н. Фесюкова) [1; 2; 5]. Питання використання 

фантастичних казок у роботі з дітьми дошкільного віку ще не була предметом 

спеціального дослідження, тому ми й обрали такого роду тему. 

Мета статті: описати особливості використання фантастичних казок у 

роботі з розвитку мовлення дітей перед шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Казка – улюблений жанр дітей перед- 

шкільного  віку. Вона прийшла до нас із світу дорослих і збереглася й сьогодні 

завдяки яскравій поетичності мови, її милозвучності. Побудована на вигадці, 

казка створює казкову реальність, досить віддалену від повсякденного буття, 
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але і водночас і надзвичайно тісно пов’язану з ним. Казка зачаровує дитину 

образністю рідного слова, красою співучої української мови. Казку можна 

читати щодня. Але слід пам'ятати, що читання – це серйозна справа. Слухання 

твору вимагає від маленької людини розумового напруження, зосередження 

уваги. Кінцевим результатом читання та слухання має бути розуміння дитиною 

прочитаного. Якщо дитина зуміла уявити події, що відбуваються в казці, вона 

легко зможе їх переказати.  Задля цього вихователеві слід опрацювати 

програму, за якою працює заклад дошкільної освіти, де він працює, розробити 

конспект заняття та опрацювати обрану фантастичну казку, продумати матеріал 

для бесіди за її змістом із дітьми. 

Надзвичайно велику роль у сприйнятті дитиною перед шкільного віку 

художнього твору відіграє мова дорослого. Виразність мови забезпечується 

інтонацією, що надає мові мелодійності. Інтонація – це вміння регулювати силу 

голосу, користуватися логічним наголосом, паузами, темпом мови. Яскрава, 

виразна мова дорослих привертає увагу дітей, полегшує розуміння і 

запам'ятовування. 

Казки – великі помічники у справі формування правильного усного 

мовлення. Якщо говорити традиційно, то казки збагачують словниковий запас 

дитини, допомагають правильно будувати діалоги, впливають на розвиток 

зв'язного логічного мовлення. Але окрім всіх цих ключових завдань не менш 

важливим є формування в дітей дошкільного віку мовних навичок і умінь – 

вибір потрібного слова з синонімічного ряду, використання порівнянь, 

визначень, оволодіння елементами словотворення й словозміни, конструювання 

словосполучень і речень. І в цьому плані досить велике значення мають 

нетрадиційні форми і методи роботи з казкою [4, с. 27]. 

Розпочинаючи роботу з казкою, ми навчаємо дитину вмінню уважно 

слухати та розуміти зміст прочитаного. Але, щоб правильно зрозуміти 

художній твір, необхідно яскраво уявляти все зображене в ньому, вдумуватися 

в нього. Тільки таке читання принесе дитині глибоку насолоду, збагатить 

новими знаннями, навчить розуміти людей, правильно оцінювати їх вчинки й 
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поведінку, а також різні події та явища. Нетрадиційний підхід у роботі з казкою 

дає можливість дитині нестандартно, оригінально, по – своєму не тільки 

сприймати зміст, а й творчо перебудовувати хід казки, вводити непередбачені 

ситуації, придумувати різні кінцівки, з'єднувати декілька сюжетів в один [20]. 

Що стосується фантастичної казки, то це здебільшого  твори усної 

народної поезії, які найбільшою мірою сконцентрували в собі творчу вигадку, 

фантазію народу, його прагнення і мрії. Головною і обов'язковою ознакою всіх 

груп фантастичних казок є незвичайність описуваного, надприродність, 

таємничість, фантастичність подій, динамічність їх розгортання. Центральним 

мотивом кожної казки є зображення подорожі, дороги її головного героя. 

Важливою ознакою фантастичних казок є динамізм. Розвиток сюжету 

відбувається у зв'язку із подіями навколо головного героя. Дія,  як правило, 

розгортається не лише у часі , а й в просторі, який постійно змінюється. 

Категорії часу та простору функціонують за певними ознаками. Час майже не 

вказується      не повідомляється, оскільки часу пройшло між вказаними 

подіями,(напр., скільки герой був в дорозі). Часові періоди часто підміняють 

один одного. Простір у фантастичних казках плинний. Чуже, потойбічне 

царство, заходиться під землею, у воді, на небі, на високому дереві тощо. Воно 

функціонує за своїми особливими законами. Межею між царствами служать 

ліс, море, рослини, гора, печера, і т. п., перейшовши або перестрибнувши які 

герой опиняється у потойбічні. Інколи цей перехід можливий лише в певний 

зачарований час. У цьому героєві можуть допомагати інші персонажі    

одухотворені чи не одухотворені. Чуже царство завжди виявляється ворожим 

до головного героя. Він обов'язково проходить через випробування і небезпеки, 

що вимагають від нього сили фізичноъ і магічної, пройшовши які, він отримує 

нагороду. 

Науковець В. Пропп виділив сім основних персонажів фантастичних 

казок: 

1) герой; 

2) суперник( той, проти кого зазвичай бореться герой); 
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3) псевдогерой ( той, хто присвоює  собі результат героя); 

4) чудо-помічник; 

5)дарувальник ( той, хто винагороджує героя); 

6) об'єкт, який шукає герой; 

7) відправник (той, хто ставить умови, відправляє героя в дорогу) [1; 2; 5, 

с.30]. 

Сюжетно-композиційна побудова фантастичних казок має сталі закони 

побудови. Їх сюжет розгортається динамічно та в хронологічній послідовності. 

Елементи сюжету завжди розміщені у традиційному порядку, який ніколи не 

змінюється. Поширене явище – наявність кількох кульмінацій, часто 

однотипних за силою та емоційним напруженням. 

Співвідношення елементів сюжету завжди стале. Експозиція – коротка і 

чітка. У ній, як правило, повідомляється про місце чи час подій. Зав'язка казки 

традиційна: це може бути наказ виконати певне завдання. 

Розвиток дії завжди динамічний – головний герой вирушає в нелегку 

дорогу, часто в потойбічний світ. На шляху герой зустрічає незвичайних людей, 

представників природи, чарівних істот, від яких не рідко отримує магічних 

помічників чи поради на майбутнє. Основні події розгортаються у потойбічні – 

іншому царстві, з якого герой повинен взяти необхідну йому річ – молодильні 

яблука, живу воду або викрадену царівну. Для цього персонажеві доводиться 

долати надзвичайні труднощі та проходити страшні випробування, які йому 

вдається витримати лише завдяки чарівній силі його помічників. 

Найпоширеніша кульмінація фантастичної казки – двобій героя та 

антигероя, який, як правило, завершується перемогою героя. Після головної 

кульмінації можуть бути ще кілька. Кульмінаційним моментом може бути 

смерть героя та його оживлення живою водою. Поширеним видом допоміжної 

кульмінації є сцена втечі героя та погоні за ним родичів вбитого ворога. 

Розв'язка завжди проста – зло переможене, встановлена справедливість, 

злотворні покарані, добро творці нагороджені за свої вчинки; головний герой 
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отримує царство і наречену. Традиційна кінцівка утверджує непереможність 

добра і не вмиручість його творців. 

Фантастична казка як жанр є своєрідним змішанням інших жанрів. 

Увібравши в себе елементи давніх та сучасних їй фольклорних різновидів, вона 

водночас стає основою та джерелом розвитку інших народнопоетичних жанрів. 

Будучи надзвичайно живучою, фантастична казка, яка на слов'янських землях 

зародилася задовго до християнської епохи, донесла до наших днів відлуння 

прадавніх вірувань, уявлень і традицій наших предків [4, с. 28]. 

Для розвитку мовлення дітей можна використати цікавий метод – 

придумування нових назв до добре відомих казок. Наприклад, до казки 

«Рукавичка» діти придумали наступні назви: «Як дід загубив рукавичку», 

«Незвичний будиночок» та інші. Такий вид роботи з казкою розвиває логічне 

мислення дітей, стимулює дитину до пошуку потрібних слів, тому що назва 

казки повинна чітко відображати її зміст. 

Ефективним методом роботи є введення в добре знайому казку нових 

казкових персонажів. Наприклад, кого б ще міг зустріти Колобок, коли біг по 

доріжці. Діти придумують різних героїв, навіть таких як черепашка, равлик, 

їжачок, метелик. Такий прийом розвиває уяву та фантазію дитини, викликає в 

дитини бажання творити. 

Цікавим є введення в казку нового казкового персонажа замість звичного 

головного героя. Наприклад, не півник Голосисте Горлечко знайшов колосок, а 

зайчик Сіра Шубка. Діти розмірковують над тим, що могло б відбуватися в 

казці в даному випадку. Цей прийом підтримує інтерес до казки і в той же час 

порушує звичні стереотипи і повертає сюжет казки в нове русло. 

Досить оригінальним методом роботи з казкою є створення елементу 

загадковості та несподіванки. Наприклад, Колобок стає невидимкою або 

велетнем. Цей прийом вносить елемент новизни в сприйнятті давно відомої 

казки. Тут пропонується малюкам створити нову казку або якийсь її епізод. На 

даному етапі роботи особливо необхідно звернути увагу на розвиток у дітей 

уяви, яка робить дитину індивідуально-творчою, неповторною, нестандартною. 
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Наступним нетрадиційним методом роботи з казкою можна назвати 

метод об'єднання двох казок в одну з новим сюжетом. Це досить непросто. 

Адже необхідно логічно вплести нових героїв в сюжет першої казки і 

придумати новий хід подій. У даному випадку активну роль відіграє і мова, і 

уява дитини. І в цій роботі організатором і керівником є дорослий. 

Своєрідним методом в загальній системі розвитку мислення і уяви дітей є 

створення проблемної ситуації в казці за допомогою запитань пошукового 

характеру (Чому?, Навіщо?, Яким чином?, А що було б, якби?). Наприклад, а 

що було б, якби дід посадив не ріпку, а яблуню? Такі запитання більш корисні 

для дітей, тому що змушують дитину мислити і шукати вихід зі створеної 

ситуації [2, с. 5]. 

Говорячи про важливість мовного та розумового розвитку дитини, не 

можна не згадати про метод аналогій, який допомагає формувати асоціативне 

мислення що є необхідним і для майбутнього школяра, і для дорослої людини. 

Так,прочитавши дітям казку «Курочка ряба», пропонуємо пригадати, в яких 

казках також зустрічається мишка. Діти починають згадувати і відшуковувати 

паралелі. 

Всі ці нетрадиційні методи роботи з казкою спрямовані на розвиток 

мовленнєвих здібностей дитини і словесної творчості. Для дошкільнят, які 

опановують усне мовлення, головним є говоріння і слухання. Придумуючи 

новий казковий твір, дитина говорить, а дорослий записує. Така співпраця 

вихователя й малюка дає можливість перечитати і обговорити придуману казку. 

Під час обговорення звертається увага на послідовність висловлення думки, на 

правильність побудови речень, на узгодження іменників з іншими частинами 

мови в роді та числі [5, с. 33]. 

Для дітей казки являються найулюбленішим жанром художніх творів. 

Діти можуть слухати казки до безлічі разів. Вони цікаві дітям своєю простотою 

та зрозумілістю. Казки збагачують та активізують словниковий запас дитини, 

розвивають зв'язне логічне мовлення, допомагають правильно будувати 

діалоги. Діти легко запам'ятовують образні вирази: лисичка-сестричка, вовчик-
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братик, зайчик-побігайчик; повтори: далеко-далеко, котиться-котиться, летіла-

летіла; пісеньки головних казкових героїв – колобка, кози-дерези, кривенької 

качечки. Головною метою даного циклу вважається не збільшення кількості 

казок, які знають діти, та просте їх переказування, а більш детальне засвоєння 

знайомих казок та на їх основі створення дітьми нових художніх образів та 

творів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок.  Отож, значення казок 

у житті та розвитку мовлення дітей перед шкільного віку переоцінити важко. 

Вони збільшують багаж знань дітей про оточуючий світ, вчать фантазувати, 

поповнюють їхній словниковий запас, стимулюють до спілкування тощо. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у описі алгоритму роботи з 

фантастичними казками з учнями початкових класів. 
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Виховне значення природи важко переоцінити. Спілкування з  природою 

позитивно впливає на людину, робить її добрішою, м’якшою, будить у неї 

кращі почуття. Особливо велика роль природи для дітей. Ознайомлення дітей із 

природою  вимагає постійного безпосереднього спілкування із нею. 

     Будуючи свою «школу радості» для дошкільнят з урахуванням 

безпосереднього спілкування із природою, Василь Олександрович 

Сухомлинський справедливо вважав за необхідне вводити малят у світ довкола 

себе, щоб вони щодня відкривали у ньому щось нове, щоб кожен крок дітей був 

«подорожжю до витоків мислення і мови – до чудової краси природи», щоб 

кожна дитина виростала «мудрим мислителем і дослідником, щоб кожен крок 

пізнання облагороджував серце й загартовував волю». [7 , с. 42 ] 

 У системі пошукових методів, які спрямовані на ознайомлення дітей з 

природою, важливе місце займає дослідницький метод, який забезпечує 

найбільшвисоку ступінь активності та самостійності в дітей і дозволяє 

сформулювати в них уявлення про явища природи, виявити їхні причини і 

взаємозв’язки. 

На ефективність дослідницького методу вказали вченні:                                              

П. Г. Саморукова [3],  Н. В. Лисенко [2], Н. М. Горопаха [1], З. П. Плохій [4], С. 

Фрейдкін [8]. 

Елементарна пошукова діяльність, як форма ознайомлення дітей з 

природою забезпечує найбільш високий ступінь активності самодіяльності 
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дітей. Вона дозволяє сформувати у дітей уявлення про явища природи, виявити 

їх причини і взаємозв’язки. Дослід визначається як спосіб матеріального впливу 

людини на об’єкт з метою вивчення цього об’єкта, пізнання його властивостей. 

Отже, це спостереження за спеціально створених умов. Проведенню дослідів з 

дошкільниками надавали великого значення Є.М. Водовозова,  Є.І. Тихєєва, 

вважаючи, що в процесі проведення дослідів діти повинні спостерігати, діяти, 

мислити, робити самостійні висновки. За сучасних умов, коли великого 

значення надається розвиткові пізнавальної активності, вихованню прагнення 

до здобуття нових знань, проведенню дослідів повинно бути приділено значну 

увагу. Використання нескладних дослідів цінне тим, що вони мають велику 

переконуючи силу. Знання, яких набувають діти, мають особливу доказовість, 

повноту і міцність. Під час проведення нескладних дослідів забезпечується 

чуттєве сприймання, практична діяльність дітей і словесне обґрунтування. 

Такий органічний зв’язок і сприяє максимальній активізації розумової 

діяльності дітей, оскільки відповідає характеру мислення дошкільників.  

Експериментально-дослідницька діяльність сприяє формуванню у дітей 

пізнавального інтересу, розвиває спостережливість, розумову діяльність. Під 

час експериментальної діяльності створюються ситуації, які дитина вирішує за 

допомогою досліду і, аналізуючи, робить висновок, самостійно пізнаючи той 

або інший закон чи явище. Головне завдання дошкільного закладу – підтримати 

і розвинути у дитини інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для 

цього умови. Методичні рекомендації щодо проведення занять із 

використанням нескладних дослідів зустрічаються в роботах різних авторів: 

Н.Н. Подякова, [5],  Ф. Сохина [6], та ін.  

Дитяче експериментування – складний багатогранний процес, до складу 

якого входить  спостереження, й досліди, які проведені дитиною. Дошкільник 

поступово оволодіває моделлю дослідницької діяльності – від постановки 

проблеми до висування гіпотези і перевірці її дослідним шляхом.  

Одним із найефективніших засобів розвитку дитини є природа. Малюк 

знайомиться з навколишнім світом із законами (живої) природи ще до того, як 
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навчається вимовляти перші слова, зробить перші самостійні кроки, відкриває 

першу книгу. Природа є для дитини одним з найважливіших об’єктів 

дослідження. Вона притягує малюка дає багато яскравих вражень, різнобічних 

емоційних переживань. Різноманітність природних проявів стимулюють дитину 

у світ спостережень, в природі здобувається малюком перший дослідницький 

досвід, дитина вчиться встановлювати причинно-наслідкові взаємозв’язки в 

закономірності. 

Тому: дуже важливо, щоб основу процесу пошуково-дослідної діяльності 

дітей,  яка організовується педагогом в межах навально-виховної роботи 

дошкільного закладу і у якій діти шляхом самостійного відкриття природи: 

розвязання проблемних завдянь практично перетворюваних дій, одночасно 

оволодівають новими знанями вміннями, та навичками їх подальшого 

самостійного набуття, становили ефективні пошукові методи. Тобто такі, що 

дозволяють об’єднати в трансформований варіант безпосердньо й 

опосередковано набуті знання в яких інформація дидактично перероблена і 

викладена в доступних для  дітей формі та змісті на основі врахування їхніх 

вікових особливостей та рівня розвитку пізнавальних процесів. 
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Физическая активность в течение жизни человека играет разную роль и 

связана с тремя аспектами здоровья: физическим, психическим и социальным. 

В детском возрасте она определяет реализацию генетического потенциала, 

развитие организма, повышает сопротивляемость к заболеваниям. У взрослых –  

на протяжении всей жизни поддерживает нормальное функционирование 

организма, его физиологические резервы, работоспособность. 

Объем и потребность организма двигательной человека индивидуальны и 

зависят от пола, конституции, возраста, уровня физической подготовленности и 

т. д. Диапазон уровня двигательной активности, необходимого для нормального 

развития и функционирования организма, ограничивает минимальный, 

максимальный и оптимальный уровни вида двигательной активности. 

Минимальный уровень – поддерживает нормальное функциональное состояние 

организма. Оптимальный уровень достигается наиболее высоким уровнем 

функциональных возможностей организма. Максимальные границы отделяют 
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чрезмерные нагрузки, которые приводят к резкому снижению 

работоспособности и переутомлению. 

Удельный вес мышечной работы, генерирующую энергию, 

используемую человеком, сократился за последние 100-120 лет почти в 200 раз, 

при котором утрачивается главнейший элемент стимулирования – физическая 

нагрузка и приобретается нервно-эмоциональная нагрузка. 

При современном уровне производства почти 75% уходит на долю 

небольших и умеренных физических напряжений. Возрастает доля умственного 

труда в общем балансе рабочего времени. Например, при работе на строгальном 

станке умственная деятельность, связанная с концентрацией внимания, 

составляет 15%, на токарном – 52%, при управлении автотранспортом в черте 

города – 59%, при печатании на машинке – 73%. 

Ограничение мышечных усилий относится не только к сфере 

производства, но и к быту современного человека. У здоровых мужчин 

трудоспособного возраста довольно низкие: только у 19% энерготраты были 

значительными, у 37% – умеренными, а 43% – очень низкими. Ограничение 

двигательной активности в последние десятилетия привело к снижение 

функциональных возможностей людей всех возрастных групп. В связи с этим 

возникает серьезная и масштабная проблема развития гипокинезии и целого 

ряда ее последствий. Экспериментальные и клинические исследования к 

настоящему времени позволили составить достаточно полное представление об 

изменениях, вызываемых ограничением двигательной активности. 

Недостаточность движений вызывает рассогласование взаимодействия 

как отдельных систем между собой, так и организма в целом с внешней средой. 

Ведущими патогенетическими звеньями являются нарушения энергетического 

и пластического обмена, затрагивающие, в первую очередь, мышечную 

систему. 

При уменьшении функциональной нагрузки в мышцах отмечается 

усиливавшаяся "атрофия со структурными и функциональными изменениями, 

идущими к прогрессирующей мышечной слабости. Из-за ослабления мышц, 
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связочного и костного аппарата туловища, нижних конечностей, которые не 

могут полноценно выполнять свои поддерживающие функции по отношению к 

увеличивающейся массе тела, развиваются различные нарушения санки, 

деформация позвоночного столба, грудной клетки, таза, изменение свода стопы 

и т.д., которые влекут за собой целую цепь дальнейших нарушений здоровья, 

снижения работоспособности. 

Ограничение двигательной активности, включая жизненно важные 

моторно-висцеральные рефлексы, детренируя организм, приводит к 

значительным изменениям функций и резервов внутренних органов. При этом 

особой уязвимостью отличается сердечно-сосудистая система. 

Значение физической активности для поддержания и укрепления здоровья 

и как лечебного средства известного из древности. Особую актуальность 

проблема оптимизации двигательной активности людей получила за последнюю 

четверть века в связи с автоматизацией производства и очевидностью 

неблагоприятного влияния социально обусловленной гипокинезии. Снижение 

двигательной активности (гипокинезия) рассматривается в настоящее время как 

важнейший фактор риска многих заболеваний. Экспериментальными и 

клиническими исследованиями установлено, что ограничение подвижности 

вызывает неблагоприятные изменения во всех органах и системах организма. 

Все это обуславливает необходимость разработки практических мер по 

профилактике и преодолению гипокинезии. Важнейшей из них является 

стимулирование двигательной активности, особенно в юношеском возрасте. 

Тот факт, что двигательная активность является непременной составляющей 

здорового образа жизни и основным средством укрепления здоровья, указывает 

на острые проблемы ее дефицита у студентов [2]. Один из обязательных 

факторов здорового образа жизни – систематическое, соответствующее полу, 

возрасту, состоянию здоровья использование физических нагрузок. У 

большого числа людей, занятых в сфере интеллектуального труда, 

двигательная активность ограничена. Это присуще и студентам. 
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 Связь двигательной активности с состоянием здоровья, 

функциональными резервами организма, физической работоспособностью, 

трудовой активностью, с одной стороны, и социальной целесообразностью ее 

объемов, с другой, должны определять ее рациональные величины. Однако 

следует отметить наличие противоречий между растущей необходимостью 

интенсификации умственного труда студентов в современном 

образовательном пространстве и недостаточной двигательной активностью 

молодежи в процессе обучения в вузе как необходимым условием 

укрепления и поддержания здоровья. На фоне данных противоречий 

обозначилась проблема, которая заключается в поиске путей уменьшения 

дефицита двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе.  

Соотношение динамического и статического компонентов 

жизнедеятельности составляет по времени в период учебной деятельности 1:3, 

а по энерготратам 1:1; во внеучебное время соответственно 1:8 и 1:2. То 

обстоятельство, что динамический компонент деятельности студентов во 

время учебных занятий и во внеучебное время почти одинаков, указывает на 

низкий уровень двигательной активности значительного контингента 

студентов [1].  

В то же время определенная часть студентов увлекается спортом, 

уровень достижений в котором требует от них выполнения сравнительно 

высоких по объему и интенсивности физических нагрузок. Поэтому 

возникает важнейшая социально-педагогическая задача – определить 

оптимальные, а также минимально и максимально возможные режимы 

двигательной активности. 

Решение проблемы дефицита двигательной активности студентов 

целесообразно осуществлять путем включения в образовательную и 

повседневную деятельность данной категории студентов разнообразных форм 

физкультурных занятий различной направленности, обеспечивающих 

возможность ежедневного педагогического регулирования их двигательной 

активности. При этом системность физического воздействия на организм 
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студентов обеспечивается взаимосвязью всех форм физкультурных занятий и 

видов двигательной активности, содержание и направленность которых 

постоянно обновляются с учетом иерархии целей и последовательного решения 

задач восстановления здоровья студентов. 

Литература: 
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двигательной активности студентов технического вуза в процессе 

профессиональной подготовки в вузе: автореф. ... к. пед. н.: 13.00.08. –  Чита. – 

2012. –  23 с.  

2. Румба О.Г. Система педагогического регулирования двигательной 
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УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА  ЯК ЗАСІБ 

ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Залізняк А. М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

м.Умань, Україна 

Важливе значення для повноцінного розвитку дитини як особистості має 

своєчасне опанування мови. Мовлення дитини пов’язане з її пізнавальним 

розвитком, її залученням до основ морально-етичної та художньої культури. 

Мовленнєва діяльність виявляється в здатності людини до мовлення. Тому 

важливо розвивати мовлення дошкільників, спираючись на багатовіковий 

досвід української етнопедагогіки. Особливим видом мовленнєвої діяльності є 

художньо-мовленнєва діяльність. 



24 
 

Проблема художньо-мовленнєвої діяльності розглядалася науковцями 

різнопланово: в лінгводидактичному (Л. Федоренко, Є. Тихєєва, А. Симонович, 

С. Чемортан, Л. Шлегер), педагогічному (Ю. Аркін, Є. Водовозова, І. Зимняя, 

Н. Карпинська, Я. Коменський, В. Одоєвський, Л. Славина, І. Срезнєвський, 

К. Ушинський, В. Сухомлинський), психологічному (Л. Виготський, 

П. Гальперин, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, С. Карпова, Г. Леушина, 

О. Леонтьєв, А. Маркова, С. Рубінштейн,  Ф. Сохін, Л. Щерба),  філософському 

(Ф. Єнгельс, М. Каган) аспектах. Науковцями з`ясовано сутність 

художньо-мовленнєвої діяльності, її види і специфіку на етапі дошкільного 

дитинства, особливості сприймання дітьми художніх творів; доведено 

позитивний вплив художніх творів на формування особистості дитини.  

Термін «художньо-мовленнєва діяльність» уперше з’явився у працях 

А. Богуш, Л. Панкратової, О. Ушакової, С. Чемортан після 70-х рр. XX ст. 

Усе життя дитини супроводжується різними видами діяльності. 

Художньо-мовленнєва діяльність дітей є складовою як художньої, так і 

мовленнєвої діяльності. Художньо-мовленнєва діяльність – це 

полікомпонентний утвір, в якому можна виділити чотири складові: 

сприймання на слух та розуміння дітьми змісту художніх творів; відтворення 

змісту й виконавча діяльність;  театралізована діяльність; 

творчо-імпровізована діяльність [1, с.45]. Дана діяльність складається з таких 

компонентів: сприймання літературних творів; мовленнєва творчість; словесна 

творчість. 

Художньо-мовленнєвий розвиток дітей – навчання дітей мовлення, 

розповідання, розвиток комунікативних здібностей засобами українського 

фольклору;  мистецтво слова, яке втілюється в активній художньо-мовленнєвій 

діяльності за змістом фольклорних творів [1]. 

Важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку посідає українська етнопедагогіка, що узагальнює багатовіковий людський 

досвід, є носієм і втіленням народної мудрості, народного світогляду, його 

ідеалів; в якій відбивається національна психологія, національна свідомість 
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народу, його історія, філософія, мораль, правові закони, народна мудрість. 

Українська етнопедагогіка бере витоки з народних традицій та своїми коренями 

сягає у давнє минуле.  Вона має свої, тільки їй притаманні певні особливості: 

усна народна форма творення, побутування, варіантність, традиційність, 

колективність, індивідуальність, імпровізаційність. З усіх скарбів української 

етнопедагогіки важливе місце у розвитку мовлення дітей належить казкам, 

прислів’ям, приказкам, загадкам, скоромовкам, потішкам, закличкам. 

Зазначимо, що у працях відомих класиків педагогічної думки 

простежується питання використання української етнопедагогіки у роботі з 

дітьми.  

Г. Сковорода вважав, що до рідної мови слід ставитись так як до 

особистого життя. Він наголошував, що рідну мову треба шанувати, вивчати. 

Вірші, байки, пісні автора були пройняті духом українського народу. З них 

дізнаємося про традиції, звичаї, побут українців у минулому [3]. 

Український майстер красного письменства, педагог-просвітитель, 

вчений, діяч освіти та культури І. Франко називав прислів’я та  приказки 

багатим і важким скарбом у скарбівні нашої мови, її коштовними 

перлинами. Значну роль у розвитку мовлення дітей він також надавав 

байкам, які називав «старе народне добро» [6, с.74]. Він вважав, що байки 

виховують основні риси людської гідності: чесність, доброзичливість та 

щирість. І. Франко писав, що байки змушують дитину «прислухатися її 

таємної мови, чути себе близькими до неї...» [6, с.74]. Він акцентував увагу 

на тому, що саме через фольклор дитина вивчає народну словесність, 

опановує рідним словом. Серед жанрового розмаїття  він особливо виділяв 

казку. На його думку, казка зачаровує дитину рідним словом, народними 

образами, красою української мови.  

Відома українська громадська, культурно-освітницька діячка і педагог 

С. Русова вважала, що рідна мова – це величезний засіб загального розвитку 

дитини. Великого значення вона надавала казкам, які, за словами вченої,  

сприяли вихованню особливої любові до дорослих, оповідачів. С. Русова 
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рекомендувала самим вихователям зібрати народний фольклор, і «розкладати 

по добах» [2].  

Тихєєва Є. зауважувала, що для розвитку мовлення дітей  великого 

значення мають саме народні твори: народні пісні, забавлянки, утішки.  

Вона чітко визначила низку методичних порад щодо використання 

фольклору у процесі розвитку мовлення дошкільників [5]. 

У педагогічній спадщині видатного педагога В. Сухомлинського є 

багато цінних методичних порад стосовно розвитку та навчання дітей рідної 

мови [4]. Великого значення вчений надавав народним прислів’ям, 

називаючи їх «педагогічними мініатюрами». Чудодійним методом розвитку 

мови називав В. Сухомлинський  казку, завдяки якій дитина пізнає світ не 

тільки розумом, але  й серцем. 

Сучасні науковці (А. Богуш, Н. Лисенко, М. Стельмахович) також 

надають великого значення використанню фольклору під час навчання дітей 

рідної мови. Так, М. Стельмахович наголошував, що слухання й 

переказування народних казок, легенд, запам’ятовування прислів’їв та 

приказок, вживання афоризмів, відгадування загадок тощо – це все є 

чудовими уроками розвитку мовленнєвої особистості дітей. Богуш А. 

та Лисенко Н. рекомендують пропонувати дітям найкращі зразки народної 

мудрості – малі фольклорні жанри: колисанки, забавлянки, утішки, лічилки, 

примовки, заклички, приспівки. 

Отже, педагоги та батьки  повинні вплітати скарби рідної мови у живу 

розмовну мову, використовувати влучні вирази. Саме народні перлини 

сприятимуть збагаченню й уточненню активного словника дитини, дотриманню 

літературних норм  рідної мови, культури мовлення.  
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ШЛЯХОМ  

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ 

Іванова І.С.,  

студентка факультету математики та інформаційних технологій 

Донецького національного університету імені Василя Стуса,  

м. Вінниця, Україна 

Закон  України «Про повну загальну середню освіту», що запропонований 

для громадського обговорення [1],  містить низку концептуальних змін, зокрема 

й створення умов для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів з 

метою самореалізації їх у навчальному процесі. Сучасний розвиток суспільства 

потребує якісно нового підходу до проблеми розвитку людського потенціалу, 

визначає більш високі вимоги до самостійності, ініціативності  та 

самореалізації особистості у всіх сферах життя. Цінується вже не просте 

володіння великою кількістю знань і професійних навичок, а розвиненість 

різноманітних здібностей особистості робити певну справу краще за інших, із 

задоволенням, креативно.  

Організація навчального процесу в сучасній школі покликана сьогодні, у 

першу чергу, забезпечити умови самореалізації кожної особистості, її 

самоствердження і саморозвиток [2, с.71].  

Школа повинна розвивати різні ключові компетенції учнів, й у тому числі 

вельми важливу –  уміння вчитися. Найкраще це завдання допоможе вирішити, 

на наш погляд, правильна організація самостійної роботи школяра,  значення 

якої у навчальному процесі  важко переоцінити. Самостійна робота сприяє 

формуванню самостійності як якості особистості, реалізує принцип 
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індивідуального підходу, дозволяє диференціювати навчання та забезпечує  

дійсно свідоме і міцне оволодіння знаннями і компетентностями. Самостійна 

робота підвищує пізнавальний мотив самореалізації учнів,  розвиває здатність 

до міркувань, аналізу, інтерес до пізнання нового у цілому та до предмету 

зокрема, є формою самоосвіти.  

Різні підходи до організації самостійної роботи вивчали такі вчені, як 

В. Буряк, В. Коваль, І. Малкін, П. Підкасістий, Т. Шамова та інші. Вони 

стверджували, що самостійна робота включає різноманітні види індивідуальної 

і колективної діяльності учнів, яка здійснюється під час навчальних занять або 

в позааудиторний час за завданням учителя але без його безпосередньої участі і 

вона має бути передусім внутрішньо вмотивованою діяльністю.  

Ми виходили з того, що самореалізуватися при виконанні самостійної 

роботи учням буде найлегше у грі, яку розглядаємо як форму самореалізації, 

метою якої є процес об’єктивації сутнісних сил дитини [3, с.37]. І оскільки цей 

процес потребує певного часу, нами було розроблено гру «Подорож до 

казкового лісу», що охоплює декілька навчальних тем і продовжується 

протягом виконання чотирьох самостійних робіт. Гра містить достатню 

кількість завдань за темами, що вивчаються, задач логічного характеру, які 

взаємопов’язані і мають за мету загальний розвиток особистості учня та 

надання можливостей його самореалізації у навчальному процесі.  

 Розроблено матеріал для використання у 7 класі до наступних тем: «Цілі 

вирази», «Функції», «Лінійні рівняння та їх системи», «Елементарні 

геометричні фігури та їх властивості». У подальшому планується 

удосконалення розроблених завдань та створення подібних вправ для учнів 8 

класу. 
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УРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ  У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ 

          Іванченко Л.В 

                                                                         викладач вищої категорії 

                                               Кременчуцького льотного коледжу НАУ 

                                                                    м.Кременчук, Україна 

Постановка проблеми. Вважається, що виховання і навчання повинні 

максимально спиратися на індивідуальність. Необхідність індивідуального 

підходу з опорою на індивідуальні особливості викликана тією обставиною, що 

будь-який вплив на особистість проходить через її індивідуальні особливості, 

через «внутрішні умови», без урахування яких неможливий по-справжньому 

дієвий начально-виховний процес. Тому проблеми індивідуалізації у навчанні є 

актуальними та являються однією із головних передумов якісної освіти. Так як 

за навчальне середовище взято ВНЗ, то ще одним фактором актуальності 

врахування індивідуальних особливостей є студент. Студент, в першу чергу 

особистість, яка не тільки піддається педагогічному впливу в навчальному 

закладі, а й переживає свої внутрішні психологічні етапи розвитку, які 

супроводжуються проблемами і конфліктами. Час навчання у вузі збігається з 

другим періодом юності або першим періодом зрілості, який відрізняється 

складністю становлення особистісних рис. Отже, з вище сказаного можна 

зробити висновок: питання щодо урахування індивідуальних якостей 

особистості в цілому і зокрема студентів, стоїть одним з перших вирішуваних 
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питань в структурі розвитку та навчання всебічно розвиненої й освіченої 

людини [1, с. 47]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питання щодо врахування 

індивідуальних особливостей  особистості в процесі навчання не нове , воно 

підіймалось ще задовго до становлення сучасної системи освіти. На цю тему 

існує велика кількість міркувань, суджень, теоретичних розробок, їх 

практичних застосувань, досліджень і ін. Психологи та педагоги різних країн і 

різних часів намагалися розібратися в питанні необхідності обліку і опори на 

індивідуальні особливості особистості в процесі виховання і навчання. Більшою 

мірою їх думки сходилися на тому, що підвищення результативності процесу 

навчання, виховання і розвитку в цілому, частково залежить від того, в якому 

обсязі були охоплені і опрацьовані основні особистісні особливості, з 

урахуванням різноформатних особистостей однієї навчальної чи досліджуваної 

групи [2, с. 201]. 

Багато педагогів звертали увагу на необхідність глибокого вивчення і 

правильного врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі 

навчання. Ці питання, зокрема, ставили Я.А.Коменський, Дж. Локк, 

Ж.Ж. Руссо, а пізніше А. Дистервег, К.Д. Ушинський, Л.М. Толстой та ін. 

Більш того, деякі з них розробляли педагогічну теорію, виходячи з ідеї 

природньої доцільності  виховання, тобто врахування природних особливостей 

розвитку, хоча ця ідея інтерпретувалася ними по різному. Коменський, 

наприклад, в поняття природньої доцільності  вкладав ідею про необхідність 

врахування в процесі виховання тих закономірностей розвитку особистості, які 

притаманні природі людини, а саме: властивого людині прагнення до знань, до 

праці, здатності до багатостороннього розвитку тощо. Ж.Ж. Руссо, а потім Л.М. 

Толстой трактували це питання інакше. Вони виходили з того, що людина від 

природи є істотою досконалою і що виховання, навчання не повинні 

порушувати цю природну досконалість, а йти за цим, виявляючи і розвиваючи 

кращі якості. Проте, всі вони сходилися в одному, що потрібно уважно вивчати 

особистість, знати її особливості і спиратися на них в процесі 



31 
 

навчання. Корисні ідеї з цього питання є в працях П.П. Блонського, Н.К. 

Крупської, С.Т. Шацького, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинського та інших 

вчених. Н.К. Крупська підкреслювала, що, якщо не знати індивідуальних 

особливостей особи і того, що цікавить їх у тому чи іншому віці та періоді 

життєвого розвитку, то не можна добре здійснювати навчання [3, с. 90]. 

Мета дослідження. Розкриття та обґрунтування необхідності урахування 

індивідуальних особливостей особистості в процесі навчання. Виявлення 

основних особистісних якостей, які впливають на процес навчання та його 

результат. Визначення особливостей організації педагогічного процесу з 

опорою на індивідуальних підхід. 

Виклад основного матеріалу та результати дослідження. У людському 

розвитку проявляється загальне і особливе. Загальне властиво всім людям 

певного віку, особливе відрізняє окрему людину. Особливе в людині називають 

індивідуальним, а особистість з яскраво вираженим особливим – 

індивідуальністю. Індивідуальність характеризується сукупністю 

інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис особистості, 

які помітно відрізняють дану людину від інших людей. Природа щедро 

обдарувала людський рід: на землі не було, немає і не буде двох абсолютно 

однакових людей. Кожна людина єдина і неповторна у своїй індивідуальності 

[4, с. 52]. 

   Індивідуальний підхід як важливий принцип педагогіки полягає в 

управлінні розвитком людини, заснованому на глибокому знанні рис його 

особистості і умов життя. Педагогіка індивідуального підходу має на увазі не 

пристосування цілей і основного змісту навчання і виховання до окремого 

студента, а пристосування форм і методів педагогічного впливу до 

індивідуальних особливостей, з тим щоб забезпечити запроектований рівень 

розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші 

можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей і 

обдарувань кожного студента.  
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   У сучасній психології немає єдиного розуміння особистості Однак, 

більшість дослідників вважає, що особистість формується в процесі життя і є 

індивідуальною та своєрідною сукупністю рис, що визначають образ (стиль) 

мислення даної людини, склад її почуттів і поведінку. 

В основі особистості лежить її структура – зв'язок і взаємодія щодо 

стійких компонентів (сторін) особистості: здібностей, темпераменту, характеру, 

вольових якостей, емоцій і мотивації. 

     Більшість психологів вважає, що людина особистістю не 

народжується, а стає. Проте в сучасній психології немає єдиної теорії 

формування та розвитку особистості. Правильніше, мабуть, вважати, що 

особистість не лише  результат біологічного дозрівання або матриця 

специфічних умов життя, але й суб'єкт активної взаємодії з середовищем, в 

процесі якого індивід поступово набуває (або не набуває ) особистісні риси. 

Розвинена особистість має розвинену самосвідомість. Суб'єктивно, для 

індивіда, особистість виступає як його Я («образ Я», «Я - концепція»), система 

уявлень про себе, що пізнає себе в самооцінці, почутті самоповаги, рівні 

домагань. Співвіднесення образу Я з реальними обставинами життя індивіда 

дозволяє особистості змінити свою поведінку і здійснювати мету 

самовиховання. 

     Для підвищення продуктивності організації навчального-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі бажано створювати такі психолого-

педагогічні умови, в яких студент може зайняти активну особистісну позицію і 

повною мірою виявити себе як суб’єкт творчої діяльності. Необхідні положення 

в навчально-виховному процесі: 

 створення проблемних ситуацій, що призводять до пошуку 

самостійного рішення; 

 використання відеотренінгів, що дають можливість моделювати 

реальне  творчо-виробниче середовище тощо. 

Але, одним з основних психолого-педагогічних принципів активності 

особистості у навчанні є інтегрованість системи вимог до організації діяльності 
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суб’єктів педагогічної творчості, що складаються із спільної діяльності того, 

кого навчають та хто навчає. Дуже важливим у цій сукупності відносин є 

принцип їх ідеалізації, який базується на ментальності суб’єктів та культурному 

рівні суспільства. 

Висновки. На основі викладеного вище матеріалу можна зробити 

наступні висновки: 

- кожна людина єдина і неповторна у своїй індивідуальності, яка 

проявляється в індивідуальних особливостях. Вважається, що виховання і 

навчання повинні максимально спиратися на індивідуальність; 

- необхідність індивідуального підходу викликана тією обставиною, що 

будь-який вплив на особистість переломлюється через її індивідуальні 

особливості, через «внутрішні умови», без урахування яких неможливий по-

справжньому дієвий навчально-виховний процес; 

- до індивідуальних особливостей відносяться своєрідність відчуттів, 

сприйняття, мислення, пам'яті, уяви, особливості інтересів, нахилів, здібностей, 

темпераменту, характеру особистості. Індивідуальні особливості впливають на 

розвиток особистості, ними в значній мірі обумовлено формування всіх 

якостей; 

- при врахуванні індивідуальних особливостей підвищується рівень 

навчання, викладачу простіше працювати зі студентами, коли відомо на які 

особливості можна спиратися в процесі роботи. Співробітництво між 

студентами та викладачем – головна засада результативного навчання. 

Добре поставлена методика це лише перший рівень навчання, але коли 

постає питання про просування на більш високий рівень знань, навичок, умінь, 

то тут обов'язково передбачається сформованість своєрідних способів дії, що 

визначаються індивідуальними особливостями людини. Ігнорування цих 

способів може стати гальмом у досягненні високих результатів, у розвитку 

здібностей особистості. Індивідуальний підхід до студента припускає у своїй 

основі не емпіричний досвід, а глибокі наукові знання про індивідуальні 

особливості людини. 
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Постановка проблеми. Реформування освіти в Україні є частиною 

процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визначенням  значущості 

знань як рушійної сили суспільного добробуту та розвитку. Досягнення 

високого якісного рівня сучасної освіти пов’язане з кадровим потенціалом, його 

загальною та професійною культурою, без яких унеможливлюється вирішення 

наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх 

парадигм. У Державній національній програмі «Освіта» зазначено, що одним із 

головних шляхів реформування освіти є необхідність «підготовки нової 

генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та 

загальнокультурного рівня». 

У Концепції загальної середньої освіти підкреслюється необхідність 

розв’язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою професійну 

відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і фахове зростання.  

Відтак головною метою керівництва школи є пошук та забезпечення 

шляхів розвитку професійної компетентності педагогів, що на сьогодні є вкрай  

актуальним.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Розвитку професійно-педагогічних 

компетентностей присвячені дослідження таких українських науковців як 

Н. Бібік, Л. Ващенко, М. Жалдак, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, 

О. Пометун, О. Савченко та інших. Вимоги до організації діяльності щодо 

професійного зростання педагогів розглядаються І.Д. Багаєвою, А.І. Жуком, 

Н.В.Кузьміною, В.О. Сластьоніним та іншими. Можливості формування 

компетентно-професійного вчителя в залежності від його творчих здібностей 

розкривається у працях Т.В. Кудрявцевої, Я.О. Пономарьової, І .В.Страхової та 

інших. Крім того, сутність та особливості педагогічної творчості 

характеризуються і обґрунтовуються у працях В.В. Загвязинського, В.О.Кан–

Калика, М.М. Поташника, В.С. Решетько та інших. Шляхи формування 

професійної компетентності педагога, система стимулювання його педагогічної 

творчості схарактеризовані у доробку Ю.К. Бабанського, О.Л. Жука, 

Н.В. Кухарева, М.Н. Скаткіна, Г.І. Щукіної та іншими. 
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Питанню педагогічної творчості приділена значна увага у сучасному 

науковому доробку, але проблема формування педагогічних компетенцій і досі 

залишається недостатньо вивченою.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження системи 

заходів із формування та спрямування змісту діяльності педагогічних об’єднань 

вчителів щодо розвитку професійної компетентності педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «професіоналізм» у педагогіці 

почало використовуватися наприкінці 70-х років ХХ століття. Спочатку цим 

терміном позначалися професійно значущі вміння, якими володіє педагог і які 

відрізняють його від представників інших професій. 

І.Лернер, В.Краєвський, А.Хуторський запропонували розглядати 

професійну компетентність учителя як єдність трьох складових: 

1.Когнітивна (наявність системи педагогічних і спеціальних предметних 

знань). 

2.Операціонально-технологічна (володіння методами, технологіями, 

способами педагогічної взаємодії, методами навчання даного предмета). 

3.Особистісна (етичні соціальні позиції й установки, риси особистості 

спеціаліста). 

Тільки компетентно-професійний педагог є майстром своєї справи (рис. 

1) та може виховувати творчу особистість, здатну адаптуватися в 

інформаційному середовищі. Професійна компетентність вчителя містить такі 

складові: 

1. науково-теоретична підготовленість; 

2. психолого-педагогічна підготовленість; 

3. методична підготовленість. 
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Управління розвитком професійної компетентності вчителів здійснюється 

різними засобами, одним із яких є цілеспрямована організація професійних 

педагогічних об’єднань (рис. 2)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М. Поташник визначає професійне об'єднання педагогів як 

цілеспрямовано створену групу вчителів, психологів, членів шкільної 

адміністрації, можливо, і сторонніх запрошених фахівців, належним чином 

оформлену чи неоформлену, покликану вирішувати ті чи інші завдання  школи 

і самих об'єднань [2]. Професійні об'єднання вчителів створюються не тільки 

задля підвищення професійної компетентності педагогів, але й для розробки 
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програм розвитку школи, для підготовки програм дослідницької діяльності 

вчителів, реалізації програм експериментальної роботи та інше. 

У своїй роботі «Професійні об’єднання педагогів» [2]  М.М. Поташник 

називає такі об’єднання: проблемний теоретичний семінар, психолого-

педагогічний консиліум, теоретичні та науково-практичні конференції, 

семінари – практикуми, методичні наради та об'єднання, школи професійної 

майстерності й передового педагогічного досвіду, педагогічна студія, майстер - 

класи, творчі мікрогрупи, тимчасові творчі колективи та науково-дослідні 

колективи й проектні групи, лабораторії, кафедри й консалтинговий центр. 

Такі педагогічні об’єднання можуть створюватися у навчальному закладі 

відповідно до його потреб, цілей і завдань. Об’єднуючим чинником цих груп є 

саме їхня спрямованість на розвиток педагога, підвищення його 

компетентностей  та  професіоналізму.  

Зокрема, проблемний теоретичний семінар, що проходить не менше 4 

разів на рік, присвячується розгляду питань впровадження психолого-

педагогічної теорії в навчальну діяльність. Підготовка до нього передбачає 

значну роботу учасників щодо  виступів, обміну думками з проблем сучасної 

педагогічної науки й передового педагогічного досвіду, а також шляхів 

впровадження педагогічних ідей у практику. У рамках таких заходів 

здійснюється  підвищення кваліфікації колективу й кожного вчителя зокрема. 

У концепцію педагогічного консиліуму дослідник Ю.О.Бабанський [1] 

вкладає можливість колективного обговорення результатів навчання і 

виховання учнів, виявлення причин відставання у розвитку дитини і 

вироблення рекомендацій із подолання недоліків. Така робота, звичайно, 

вимагає від учителя відповідного рівня його професійних компетентностей, 

знань і умінь щодо здійснення аналізу, порівняння тощо. 

Одним із шляхів підвищення рівня психолого-педагогічної 

компетентності вчителя є його самоосвітня діяльність. Саме на стимулювання 

педагога до неї спрямовані теоретичні конференції, у ході яких  обговорюється 

наукова література з проблем діяльності школи. З огляду на специфіку роботи 
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вчителя, рівня його творчості добирається необхідна література і 

розподіляється між членами колективу. Значна ділянка роботи щодо організації 

таких заходів відводиться  заступникам директора різних напрямків управління 

і обов'язково практичному психологу. Саме вони обізнані щодо теоретико-

методологічних вад та потреб учителів і можуть визначатися з тематикою 

конференції та складом її учасників. 

В рамках семінарів-практикумів відбувається обмін теоретико-

практичними знаннями, узагальнення і публічне поширення передового 

педагогічного досвіду, а також озброєння системою чинників оцінювання  

ефективності власної діяльності й діяльності колег.  

Найпоширенішим видом педагогічних спільнот є науково-методичні 

об'єднання, що обов’язково створюються в усіх освітніх закладах. Традиційно 

методичне об’єднання координує роботу вчителів-предметників у межах таких 

завдань: 

1. розробка й обговорення прийомів, методів, методик, технологій 

навчання учнів за тими або іншими суб'єктами тем; 

2. огляд новинок літератури та статей, опублікованих в предметних 

журналах; 

3. обговорення проблем наступності навчання, проведення 

предметних олімпіад, предметних тижнів; 

4. відкриті уроки; 

5. організація  самоосвіти вчителів. 

У рамкках методичного об’єднання може функціонувати школа 

професійної майстерності й передового педагогічного досвіду, діяльність якого  

спрямована на навчання молодих учителів, організацію наставництва, обмін 

досвідом тощо. 

У рамках статті є неможливим глибоко схарактеризувати зміст, форми і 

механізми організації всіх перерахованих вище педагогічних професійних 

об’єднань, діяльність яких спрямована на формування компетентностей 

вчителів. Зазначимо, що педагогічні студії, майстер-класи, творчі мікрогрупи, 
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тимчасові науково-дослідні колективи створюються за необхідності та за 

бажанням педагогів. Зміст їхньої діяльності полягає у співпраці вчителів, 

впровадженні методик, технологій, реалізації нових навчальних програм, 

розробці планів уроків, дидактичного матеріалу,  терміновому вирішенні 

проблеми чи завдання тощо. 

В реаліях сучасної школи потреба у колективній професійній 

компетентності задовольняється у процесі спільного вирішення педагогічних 

завдань, спільного керівництва розвитком школи системою методичної, 

науково-методичної, інноваційної діяльності. Спільна «виробнича» діяльність 

стає освітньо-виробничою та розвиваючою формою діяльності. Колективні 

форми діяльності з формування та стимулювання розвитку професійної 

компетентності за умов школи мають низку переваг перед індивідуальними. 

Саме такі форми зумовлюють забезпечення зворотного зв'язку із реальною 

педагогічною практикою: адресність та оперативність; тривалість процесу 

підвищення кваліфікації; можливість освоєння універсальних способів 

діяльності у вигляді з'єднання перетворення на систему науково-методичної, 

методичної, педагогічної і управлінською діяльності; можливості 

співробітництва та узгодження індивідуальних цілей із соціальними у спільній 

діяльності; створення умов розвитку діяльності окремих педагогів, школи, 

педагогічного колективу. 

Висновки. Таким чином, професійні об’єднання вчителів значною мірою 

забезпечують розв’язання питань щодо підвищення рівня фахової 

компетентності як окремо взятого педагога, так і педагогічного колективу в 

цілому. Основним завданням керівництва школи є визначення питання 

необхідності створення цих об’єднань та змістовного наповнення їх діяльності. 

Означена робота повинна бути неформальною та відповідати реальним 

потребам кожного вчителя. 
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Зараз все більше усвідомлюється той факт, що традиційні, здавен 

складені й застосовувані на практиці форми фізкультурно-спортивної роботи зі 

школярами вже не відповідають сучасним вимогам. Вони, безперечно, повинні 

бути вдосконалені або замінені більш ефективними. Виходячи з цього, 

практично у всіх країнах йде інтенсивний пошук нових ідей і підходів до 

організації фізкультурно-спортивної роботи [3]. Тому у нашому дослідженні 

обрано тему застосування секційних занять зі спортивних ігор як засіб 

підвищення фізичної підготовленості. Використання змагально-ігрового методу 

сприяє успішному накопиченню рухового досвіду, заснованого на тимчасових 

зв'язках, являється наслідком позитивного перенесення.  Отже координаційна 

спільність зі досліджуваним видом фізичної діяльності, полегшують освоєння 

програмного матеріалу. Використання змагально-ігрового методу дозволяє 

вчителю  успішно розвивати як загальнофізичну, так і спеціальну підготовку 

учнів. 
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Під час пошуку інноваційних підходів до організації навчальних занять 

психологами та фахівцями була виявлена особлива значимість і привабливість 

для школярів ігрової діяльності. Рухливі і спортивні ігри дозволяють вирішити 

цілий комплекс важливих завдань у роботі з дітьми та підлітками: задовольнити 

їх потребу в русі і стабілізувати емоції, навчити володіти своїм тілом, 

розвинути не тільки фізичні якості, але і розумові, психічні та творчі здібності, 

моральні якості і т.д. [1]. Тому нами зроблено спробу визначити вплив 

спортивних ігор на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку. У 

педагогічному експерименті брало участь 34 особи. Учні контрольної групи в 

кількості 13 хлопчиків відвідували лише уроки з фізкультури, учні 

експериментальної групи 1 (ЕГ1) відвідували секцію з волейболу – 11 

хлопчиків; учні експериментальної групи 2 (ЕГ2) відвідували секцію з 

баскетболу – 10 хлопчиків. З учнями експериментальної групи додатково тричі 

на тиждень по 2 академічні години проводилися навчальні заняття, у процесі 

яких вирішувалися завдання оздоровлення й зміцнення організму, спрямованою 

на підвищення рівня фізичної підготовленості засобами волейболу й 

баскетболу. 

Нами порівняно показники фізичної підготовленості учнів-волейболістів і 

баскетболістів 6-х класів з однолітками, які не відвідували спортивні секції. Це 

дозволило виявити позитивний вплив занять спортивними іграми на рухові 

здібності. За показниками фізичної підготовленості всіх школярів на початку 

нашого дослідження  суттєвих розбіжностей між групами не спостерігалося. 

Для оцінки впливу секційних занять зі  спортивних ігор на фізичну 

підготовленість дітей середнього шкільного віку нами проведений аналіз 

динаміки показників фізичної підготовленості хлопчиків 6-х класів за 

загальновідомими тестами [2, 4]. Наприкінці педагогічного експерименту було 

проведене повторне тестування рівня фізичної підготовленості, що виявив таке. 

За час експерименту в школярів, які складали експериментальні групи ЕГ1 та 

ЕГ2, спостерігаються кращі результати з різних видів випробувань порівняно з 
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учнями, які входили до контрольної групи. Порівнювалися відповідні 

показники, які було зафіксовані на початку і в кінці дослідження.  

Результати порівняння вихідних і прикінцевих значень показників 

фізичної підготовленості хлопчиків усіх груп показали таке. Отже у школярів 6-

х класів, які відвідували секційні заняття зі спортивних ігор, відбулися 

позитивні зміни за результатами всіх показників фізичної підготовленості 

протягом дослідження. У хлопчиків, які відвідували секцію з волейболу ЕГ1, 

достовірне покращення результатів зафіксовано за тестами: біг на 60 м; 

піднімання в сід за 1 хв; підтягування на перекладині; човниковий біг 4 х 9 м і 

нахили тулуба вперед. Покращення результату відбулося і в тесті стрибок у 

довжину, але не досягло достовірних змін. Слід відзначити, що засвідчені не 

тільки кількісні, але й якісні зміни. Так результати тесту біг на 60 м; піднімання 

в сід за 1 хв.; човниковий біг 4 х 9 м  з рівня вище за середній змінилися на 

високий. В одному й самому функціональному класі залишилися вихідні і 

кінцеві значення результатів тесту стрибок в довжину – показники відповідали 

високому  рівню. За тестом підтягування на перекладині відбувся перехід на 

клас вище – з рівня середній на високий. Аналізуючи динаміку рівня розвитку 

фізичних якостей, засвідчено, що у хлопчиків, які відвідували секцію з 

баскетболу, ЕГ2 відбулися статистично вірогідні зміни за всіма тестами (див. 

рис.). 

 

Рис. Показники фізичної підготовленості хлопчиків 6-х класів наприкінці 

дослідження 
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Човниковий біг 4 х 9 м, с 
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Дуже висока достовірність виявлена за тестом піднімання в сід за 1 хв  

(р<0,001 порівняно з початком дослідження). Якщо на початку дослідження 

результат склав 36,3±1,3 разів, то наприкінці – вже 45±1,2 разів. Різниця 

вихідних і кінцевих даних є статистично достовірною за рештою показників і 

становила р<0,05. Своєю чергою, в ЕГ2 відбулись якісні зміни за всіма 

показниками, крім стрибка в довжину. Аналіз показників фізичної 

підготовленості хлопчиків 6-х класів у кінці дослідження показав, що 

статистично достовірні відмінності між кінцевими значеннями показників 

школярів контрольної групи та експериментальної з секції волейболу виявлені 

за результатами тестів підтягування на перекладині, човниковий біг 4 х 9 м, 

нахил тулуба. 

Показники фізичної підготовленості школярів контрольної та 

експериментальної групи з секції баскетболу статистично відрізнялися за тими 

самими тестами: підтягування на перекладині, човниковий біг 4 х 9 м, нахил 

тулуба. При порівнянні двох експериментальних груп статистично значимої 

різниці не спостерігалось за жодним тестом. Слід зауважити, що в кінці 

дослідження середньостатистичні значення рівня розвитку показників фізичної 

підготовленості школярів, які  відвідують секційні заняття з волейболу та 

баскетболу, класифікувалися як високий. У контрольній групі за всіма 

показниками визначено рівень вищий за середній, крім показника стрибок у 

довжину. 

Доведена ефективність використання секційних занять спортивними 

іграми. Систематичне використання спортивних ігор на уроках фізкультури, в 

групах продовженого дня, секційних заняттях сприятиме оптимізації рухового 

режиму, поліпшенню здоров'я, фізичної активності, підвищенню розумової 

працездатності. 
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ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З НАВКОЛИШНЬОЮ 
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Мазовіта М. П., 
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Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  

імені Тараса Шевченка 

м.  Кременець, Україна 

Метою даної публікації є дослідження психолого-педагогічних основ 

використання ігор на заняттях із ознайомлення з навколишньою дійсністю, 

оскільки дошкільне дитинство – це період життя людини, який вважають 

фундаментом становлення творчої, цілеспрямованої особистості, формування її 

життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу.  

Аналіз актуальних досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема 

ігрової діяльності дітей дошкільного віку є предметом пильної уваги 

вітчизняних і зарубіжних учених: Б. Ананьєв, Ю. Аркін, Л. Венгер, 
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Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Зеньківський, О. Леонтьєв, 

Г. Люблінська, І. Сікорський, С. Рубінштейн. Зазначимо, що попри різнобічне 

висвітлення означеної проблеми, дослідження психолого-педагогічних основ 

ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку залишається поза увагою 

науковців. 

Гра – найдоступніший вид діяльності для дитини дошкільного віку. Вона 

є оптимальним засобом всебічного розвитку дошкільника, що допомагає 

розширити і поглибити уявлення щодо навколишнього світу, формувати базові 

якості особистості, задовольняти соціальні і власні потреби дитини [2]. Тому 

проблема гри завжди була в центрі уваги наукової думки, а також отримала 

належне відображення в сучасних нормативних актах дошкільної освіти. 

Зокрема, Концепція дошкільного виховання в Україні акцентує увагу на 

вагомому значенні гри в педагогічному процесі, оскільки в ній дитина може 

виявити особливу активність і реалізувати себе; гра має бути основною формою 

організації життєдіяльності дітей. Крім того, в документі вказано: «Гра – 

найлегший ступінь для усвідомленого оволодіння надбанням культури, 

досвідом людських взаємин, знаннями, способами діяльності тощо». Відповідне 

місце відведено грі і в Базовому компоненті дошкільної освіти, де в освітній 

лінії «Гра дитини» зазначено, що «гра забезпечує задоволення ігрових 

уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських 

стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, 

оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних 

оцінно-етичних суджень» [1]. 

На основі вивчених публікацій ми виділяємо такі вагомі аспекти 

використання гри протягом дошкільного дитинства, які подано на схемі 1.  

Згідно з теоретико-експериментальними працями дослідників 

(Л. Артемової, Р. Жуковської, С. Марутян, Д. Менджерицької, П. Саморукової, 

О. Усової) визначено, що на кожному віковому етапі розвитку дитини гра має 

власні особливості і форми здійснення впливу на неї. У контексті нашого 
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дослідження доцільно охарактеризувати психолого-педагогічні основи ігрової 

діяльності дітей старшого дошкільного віку. 

 

Провідний вид діяльності в дошкільному 

дитинстві (О. Леонтьєв) 

 Ефективне розвивальне середовище 

(О. Безсонова, Н. Гавриш) 

Вільна діяльність, що підпорядкована 

потребам, бажанням та інтересам дитини 

(К. Бюлер, В. Штерн) 

Ефективний метод встановлення 

взаєморозуміння між педагогом і 

дитиною (О. Сокуренко) 

Динамічна система взаємодії дитини з 

довкіллям (Т. Піроженко) 

Природний мотиватор діяльності та 

терапевтичний засіб (З. Фрейд) 

Конкретний прояв індивідуальної та 

колективної діяльності (Н. Кудикіна) 

Спосіб залучення дитини в соціальні 

відносини (С. Русова, О. Запорожець) 

Спосіб культурного розвитку 

особистості (Л. Виготський) 

Засіб розвитку базових засад 

особистості (Н. Непомняща) 

 

Схема 1. Чинники використання гри в життєдіяльності дитини 

дошкільного віку 

Наукове осмислення природи ігрової діяльності дітей старшого 

дошкільного віку, закономірностей та чинників її педагогічного впливу 

значною мірою ґрунтується на психологічних дослідженнях гри ХІХ-го – 

ХХ століття. Визначено, що теоретичне обґрунтування гри науковцями 

відбувалося у взаємозв’язку з вивченням психічних процесів – складних 

новоутворень, у яких беруть участь різні психофізіологічні функції та сторони 

свідомості. Викликані грою зміни в психіці дитини знаходять своє 

відображення у всіх сферах психічного розвитку дитини: комунікативній, 

пізнавальній, емоційно-вольовій, мотиваційній, особистісній. 

Здійснений аналіз досліджень дозволив виокремити особливості розвитку 

психічних процесів дітей в ігровій діяльності, які відображені в таблиці 1.  

 

 

 

 

 

 

Гра 
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Таблиця 1 

Особливості розвитку психічних процесів дітей старшого дошкільного 

віку в ігровій діяльності 

 

Психічні 

процеси 

Характеристика особливостей розвитку психічних 

процесів у грі 

Дослідники 

Емоційна 

сфера 

У грі дитина відчуває задоволення і переживає глибокі 

емоції. 

К. Бюлер, 

І. Сікорський 

Мотиваційна 

сфера 

Гра старшого дошкільника спрямована на реалізацію його 

біологічно обумовлених потреб, найважливішою серед 

яких є бажання стати дорослим і чинити так, як діють 

дорослі. Дає вміння орієнтуватися в реальних життєвих 

ситуаціях, програючи їх неодноразово у своєму 

вигаданому світі, дає психологічну стійкість, знімає 

рівень тривожності, виробляє активне ставлення до життя 

і цілеспрямованість у виконанні поставленої мети. 

Д. Ельконін, 

О. Леонтьєв, 

З. Фрейд, 

А. Черков, 

В. Штерн 

Пізнавальна 

сфера 

Гра має значний вплив на: 

 розвиток інтелектуальної сфери, завдяки опори цієї 

форми діяльності на моторику, оскільки дитина постійно 

діє, експериментує з предметами; 

 розвиток наочно-образного та логічного мислення – 

дитина оперує не конкретними предметами, а їх образами 

та уявленнями, встановлює прості причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями та явищами; 

 можливість створювати нові оригінальні образи і діяти 
з ними у внутрішньому плані уяви; 

 розвиток дитячої фантазії, переносячи одні функції 
предмета на інші. 

Д. Ельконін, 

В. Роменець, 

І. Сікорський, 

В. Штерн 

Особистісна 

сфера 

Дитина старшого дошкільного віку сприймає себе як 

окрему особистість, пізнає свої можливості як партнера 

по грі, своє ставлення до ролей; усвідомлює себе 

активним суб’єктом ігрової діяльності та учасником 

дитячого угруповання; моделює людські стосунки; 

перетворює себе і навколишнє середовище; глибоко 

занурюється у власні вигадки і живе в них. 

Л. Божович, 

В. Еріксон, 

В. Леонтьєв, 

Н. Непомняща, 

Дж. Селлі, 

І. Сікорський, 

Л. Славіна 

Комунікативна 

сфера 

Гра активізує мовлення старшого дошкільника в процесі 

його спілкування з дорослими та іншими дітьми. Ігрова 

ситуація вимагає від кожної дитини здібностей до 

комунікації, що виявляються у вирішенні конфліктів та 

проблем, що виникають у міжособистісних стосунках з 

однолітками. 

Б. Ананьєв, 

Л. Виготський, 

В. Зеньківський 

Вольова сфера Старший дошкільник оволодіває нормами поведінки у 

процесі гри, підпорядковує свою поведінку вимогам 

суспільної, колективної обстановки. 

Л. Божович, 

Л. Славіна 

 

Висновок. Результати проведеного аналізу психологічних досліджень 

дозволяють відзначати багатовекторний вплив гри на дитину старшого 
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дошкільного віку, з позиції її сприяння гармонійному розвитку, удосконаленню 

психічної сфери, актуалізації сутнісних потреб і можливостей особистості, 

формування орієнтації у моральних ставленнях і засвоєннях норм моральної 

поведінки.  
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Щоденні реалії та виклики майбутніх змін становлять кожного з нас  

перед необхідністю  їх передбачення  і відповідної підготовки. 

З розвитком гуманістичних тенденцій у суспільстві особливої 

актуальності набуває впровадження концепцій особистісного, діяльнісного та 

системного підходу при вирішенні комплексних завдань саморозвитку та 

самовдосконалення особистості педагога.  

Проблема створення умов для професійного саморозвитку майбутніх 

фахівців завжди була і залишається актуальною, оскільки організація 

навчально-виховного процесу вимагає від них орієнтації та адаптації в швидко 

змінному світі та здатність до його перетворення. Для цього потрібна 

підготовка, яка вимагає формування знань і якостей особистості, що конче, 

необхідна для виконання професійної  діяльності педагога [2, с. 44]. 

Відомо, що саморозвиток є засобом самовдосконалення і становлення 

професіонала [3, с. 18], задоволення його пізнавальних і духовних потреб, 

розкриття і вдосконалення  природних задатків та здібностей. Зумовлюючими 

силами саморозвитку є професійно трудові, матеріальні, соціально-статутні й 

духовні потреби [4, с. 21]. 

Саморозвиток сучасного педагога – це багатокомпонентний особистісно і 

професійно значущий процес, що сприяє формуванню індивідуального стилю 

його професійної діяльності, допомагає осмисленню власної самостійної 

діяльності, є засобом самовдосконалення становлення професіонала [3, с. 18]. 

Знання педагогом свого індивідуального стилю і опора на нього в своїй 

професійний діяльності та у прагненні до саморозвитку не призведе до успіху 

без здатності його коректувати, добудовувати, удосконалювати себе. 

Формувати стиль можна лише збагачуючи свою особистість,усвідомлюючи і 

розвиваючи свої найбільш сильні і оригінальні сторони, активізуючи 

педагогічну творчість [5, с. 50]. 

Нинішній стан суспільства вимагає підвищення якості підготовки 

фахівців – усіх галузей, в тому числі іноземної мови та біології. 
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Жодна реформа не відбудеться якщо педагог не реформує себе. Фахівець 

зобов’язаний змінювати своє мислення у світі, який постійно змінюється. 

Систематичний «зворотний зв'язок» у роботі зі студентами буде сприяти 

покращенню методичної  майстерності фахівців іноземної мови і біології та 

вдосконаленню їх освіти [1, с. 190]. 

Вдосконалення професійних умінь викладачів іноземної мови та біології 

відбувається шляхом самоосвіти – самостійної діяльності їх із вдосконалення 

наявних та набуття нових спеціальних психолого-педагогічних і методичних 

знань та їх творчого використання в процесі практичної діяльності. 

Потреба у саморозвитку нерозривно пов’язана з виробленням у 

викладачів іноземної мови та біології певної системи умінь у них, необхідних 

для здійснення цілеспрямованої діяльності, зокрема, самостійно орієнтуватися 

у педагогічній літературі, проводити  бібліографічний пошук  літературних 

джерел, необхідних для самостійної роботи, цілеспрямовано виділяти, 

систематизувати і критично осмислювати провідні положення у самостійно 

вивчених джерелах, проводити аналіз і узагальнення наукових даних з теми, яка 

вивчається, літературно опрацьовувати й оформляти їх, складати бібліографію 

до виконаної роботи, регулярно стежити за розвитком педагогічної науки, 

творчо застосовувати самостійно набуті педагогічні знання у практичній 

діяльності [6, с. 48]. 

У сучасних умовах велику роль відіграє вміння викладачів 

використовувати у своїй роботі Інтернет за допомогою якого педагог має 

можливість володіти останньою новою інформацією в галузі новітніх 

технологій, забезпечує унікальні можливості для співпраці та обміну досвідом, 

дають змогу позбутися ізольованості від колег, що працюють в інших містах і 

країнах. Серед різноманітних служб Інтернету для саморозвитку викладачів є 

всесвітня мережа, електронна пошта, списки розсилки, групи новин, веб-

форуми, аудіо, відео конференції тощо. 

 Отже, виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок про те, 

що творча індивідуальність педагога складається із здібності до саморозвитку, 
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яка містить самобутній професійний світогляд, пошук свого призначення і 

смислу життя, бачення перспектив і шляхів свого творчого зростання, здатність 

створювати щось нове, яскраве, оригінальне, а сучасні технології та створення 

необхідних педагогічних умов допоможуть підняти викладання цих предметів 

на якісно новий рівень, що відповідатиме сучасним вимогам підготовки 

фахівців. 
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ІГРАШКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО 

ВІКУ 

Молявчик Л. С., 

студентка педагогічного факультету 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 

 академія  імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Україна  

Важливим завданням виховання є становлення та розвиток мовлення 

дітей раннього віку. Мова нерозривно пов’язана із розвитком усіх психічних 

процесів (сприймання, пам'ять, мислення) і слугує основою цілеспрямованої 

діяльності дитини. Зазначимо, що іграшка    незмінний супутник дитини з 

перших днів народження, котрі спеціально створює дорослий у виховних цілях, 

щоб підготувати малюка до входження в суспільні відносини. Гарна іграшка 

спонукає дитину до роздумів, ставить перед нею різні ігрові завдання, що 

сприяє розвитку пізнавальних процесів у дітей раннього віку. Гра як самостійна 

дитяча діяльність формується в ході виховання і навчання дитини, вона сприяє 

освоєнню ними досвіду людської діяльності. Іграшка в даному випадку 

виступає як своєрідний еталон тих предметів, дізнатися призначення яких і 

освоїти різні дії, з якими належить дитині раннього віку. Іграшка надзвичайно 

важлива для розвитку особистості дитини в цілому, адже вона завжди була 

дієвим засобом розвитку психіки і широко використовувалася у народній 

педагогіці для соціального виховання та залучення дитини до життя дорослих. 

Наразі варто окреслити особливості використання іграшки, як засобу розвитку 

мовлення дітей раннього віку, оскільки розвиток мовлення здійснюється під 

впливом навколишнього середовища і насамперед під активним впливом 

дорослих, взаємодії дитини з іграшками.  

Наукові розвідки Є. Косаковської присвячені вивченню досвіду 

організації ігрової діяльності дітей в умовах суспільного виховання та в сім'ї 
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засвідчив, що не може бути однакового підходу для всіх вікових періодів 

раннього віку щодо створення та відбору іграшок, а обов'язково повинні 

враховуватися вікові закономірності розвитку ігрової діяльності. М. Крупська 

досліджувала особливості використання іграшки для ознайомлення дітей з 

навколишньою дійсністю та їхнього сенсорного розвитку. Д. Менджерицька 

наголошує, що іграшка допомагає вихованню у дітей інтересу до праці, сприяє 

формуванню допитливості, допитливості. Вчена Г. Урунтаєва підкреслювала у 

власних працях, що головне завдання дорослих полягає в тому, щоб навчити 

дитину діяти з іграшками, а для цього педагогові треба знати, як 

використовувати іграшку, як засіб психолого-педагогічної роботи [4, с. 54]. 

Становлення на розвиток мовлення дітей раннього віку досліджували як 

психологи, так і відомі педагоги, письменники, вчені різноманітних галузей: 

П. Згуровський, І. Кононова, Р. Тонкова – Ямпольська, М. Касаткін, І. Нечаєва, 

В. Бельтюков, А. Салаханова, М. Кольцова, О. Гвоздєв, В. Сікорський, 

К. Чуковський та ін. Як стверджував Г. Розенгарт-Пупко, раннє дитинство 

щодо розвитку мовлення дітей поділяється на два періоди: підготовчий                    

(1-й місяць – 1,5-2 роки) та період оформлення самостійного мовлення               

(1,5-2-3 роки) [2, с. 45]. Кожен із вказаних періодів має свої особливості та 

відіграє важливу роль у становленні та розвитку мовлення дітей раннього віку. 

Враховуючи наявні дослідження, особливості використання іграшок, як засобу 

розвитку мовлення дітей раннього віку ще не було предметом окремого 

дослідження. Мета статті – охарактеризувати іграшку, як засіб розвитку 

мовлення дітей раннього віку. 

Як зазначають В. Бенера та О. Швець, «рідна мова є базисною основою 

навчання і виховання дітей. Опанування рідною мовою починається з раннього 

дитинства в сім’ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення її 

триває в закладах дошкільної освіти, школі, упродовж життя» [9, с. 6]. 

А. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини... Якою буде 

дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання 

майбутнього діяча відбувається перш за все в грі...» [1, с. 11]. Отже, гра, її 
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організація – ключ в організації виховання, а жодна гра не може обійтися без 

іграшки. Іграшка – це предмет, який використовується у грі і сприяє розвитку 

психічних процесів дитини [1; 7; 8]. У ранньому віці дуже активно відбувається 

мовленнєвий розвиток і формування основних рухових здібностей дитини. 

Саме в цей період необхідно приділити значну увагу розвитку рухових та 

інтелектуальних здібностей у їх широкому зв’язку між собою. У сучасному 

світі дуже розповсюджені розвиваючі іграшки, які видають звуки: іграшковий 

смартфон, дитячий ноутбук, музична ферма та інші. Вчені проаналізували 

активність мовлення дітей під час ігор з цими дитячими ґаджетами     діти мало 

розмовляють і видають надто малу кількість звуків, менше розмовляють і 

погано йдуть на контакт з дорослими. Під час розглядання картинок у книжках 

малюки є найактивнішими.  

Дослідження доводять, що кращого розвиваючого ефекту для розвитку 

мовлення дитини раннього віку можна досягти в тому випадку, коли діти 

граються традиційними іграшками та розглядають яскраві книги. Але при 

цьому не потрібно виключати живого спілкування з дорослими, адже ніякі 

електронні іграшки не замінять батьків. Костянтин Ушинський писав:                              

« Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та 

видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, 

почуттів, художніх образів, логіку й філософію мови…» [1]. Дитина навчається 

висловлювати свої почуття, думки, логічно думати, а також пізнавати 

навколишній світ. Все це обов’язково допоможе їй орієнтуватися у життєвих 

процесах. Проте, щоб засвоювати ці знання, потрібно розвивати свою мову. 

Мовлення – це процес використання конкретної мови конкретною людиною за 

характерними для даної мови законами, правилами [3, с.13]. Розвиток мовлення 

– цілеспрямоване формування у дітей певних мовленнєвих навичок і вмінь 

(правильної звуковимови, доречного добору або словосполучення слів чи 

інших мовних і позамовних засобів, використання слів у відповідній 

граматичній формі тощо), які забезпечують функціонування процесу мовлення 

відповідно до мовних норм [3, с. 38-39]. 
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Перший рік життя     це підготовчий період, який, у свою чергу, 

поділяється на три етапи. Перший етап     емоційне спілкування дитини з 

дорослим     охоплює період від 1-го до 5-6-ти місяців життя. Другий етап 

підготовчого періоду (від 6-ти до 11-12-ти місяців) характеризується розвитком 

розуміння мовлення дорослих. Виникає новий тип спілкування дорослого з 

дитиною     спілкування на основі розуміння мовлення дорослого. Третій етап 

підготовчого періоду (10-12 місяців    2-й рік життя) характеризується 

розвитком самостійного мовлення, появою перших слів.   

Використання в практиці роботи з дітьми раннього віку іграшок є одним з 

ефективних способів сприяння розвитку мовлення, логічного мислення, пам’яті 

у дітей. Іграшки різних видів фольклору допомагають мені в доступній формі 

ознайомити дітей з навколишнім середовищем, ввести їх у доросле життя, 

збагатити словник, позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей. 

Використання при цьому пісень, потішок, забавлянки, скоромовок і відіграють 

важливу роль у передачі знань про навколишню дійсність, у формуванні 

дитини в її розвитку рідного мовлення. Тому при виборі іграшок, потрібно 

обов’язково звертати увагу на вік своєї дитини. Адже відповідно до віку, вони 

розвивають мовлення дітей..  

До початкових іграшок педагог-дослідник Аркін відносить: звукові 

іграшки     тріскачки, бубонці, брязкальця і т.д.; рухові іграшки     дзиґа, м'яч, 

змій, примітивні варіанти більбоке; зброя     лук, стріли, бумеранги; образні 

іграшки     зображення тварин, ляльок. мотузочку, з якої роблять різні, часом 

мудрі фігури [1; 7; 8]. 

У таблиці 1 подамо опис іграшок та їхній вплив на розвиток мовлення на 

конкретних вікових етапах раннього дитинства. 
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Таблиця 1.  

Приклади іграшок, що доцільно використовувати на різних вікових 

періодах раннього дитинства 

[складена на основі опрацювання джерел 1; 2; 5; 6; 8; 9] 

№ 

з/п 
Вік дитини Особливості розвитку мовлення 

Види іграшок, які розвивають 

мовлення дитини 

1. 

1 рік – 1 рік 

3 місяці 

Починається активний розвиток і 

дослідження навколишнього світу. У 

дитини проявляється прагнення до 

самостійності. 

Необхідно розвивати рухову і 

мовленнєву активність, а також операції 

мислення: порівняння, узагальнення, 

аналіз. 

Пірамідки, кубики, іграшки-

вкладиші, музичні інструменти. 

Вимоги: іграшки складаються з 

різних частин, які можна 

збирати і розбирати. 

2. 

1 рік 3 

місяці – 1 

рік 6 місяців 

Продовжується розвиток мовлення, 

заохочення мовленнєвої активності, 

розвиток дрібної моторики (розстебнути 

– застебнути ґудзики різними способами) 

дитини. Розвиток мислення. 

Розвиваючі килимки та книжки, 

кубики, іграшки з сюрпризом. 

Вимоги: іграшки, що 

дозволяють узагальнювати 

предмети за ознаками 

подібності, величини, кольору. 

Назви тварин, рослин, одягу. 

3. 

1 рік 6 

місяців – 1 

рік 9 місяців 

Продовжується активне пізнання 

навколишнього світу дитиною. 

Необхідно розвивати активне 

використання предметів за іншим 

призначенням, самостійну гру, розуміння 

емоцій. 

Іграшки, що відображають 

реальні ситуації і предмети 

навколишнього світу, тварин. 

Вимоги: іграшки, що вимагають 

показати і назвати кольори, 

форму, дії. 

4. 
1 рік 9 

місяців – 2 

роки 

Триває активний соціальний розвиток. 

Необхідно розвивати розуміння форми, 

кольору, розміру. 

Пірамідки, кубики, книжки. 

Вимоги: іграшки, що можна 

групувати за формою, 

кольором, розміром. 

5. 

2-3 роки 

Спостерігається активний соціальний 

розвиток дитини. Вона уже вміє 

взаємодіяти з іншими дітьми. 

Необхідно розвивати дрібну моторику, а 

також уміння розрізняти форми, кольори, 

розміри. 

Книжки, іграшки створенні 

самостійно, іграшки-формочки. 

 

Перший рік життя є часом знайомлення малюка з різними видами 

транспорту, розповісти про можливості і призначення кожного транспортного 

засобу. Не варто вважати машинки, паровози і літаки марними іграшками. Вони 

відмінно розширюють кругозір, розвивають моторику викликають нові емоції у 

малюка. Такі іграшки повинні бути сертифіковані, з якісного пластику, без 

дрібних знімних деталей. Існує також безліч розвиваючих лабіринтів, 
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пірамідок, модулів, музичних будиночків. Кожен з них має свої переваги та 

особливості. 

М. Красногорський вважає, що другий рік життя є періодом бурхливого 

розвитку мови дитини, словника, тому дуже важливо створити для дітей цього 

віку високий розвивальний потенціал мовного середовища. Якщо дитина 

матиме поруч з собою оточення, в якому вона може навчитися вільно 

зв’язувати своє мовлення, то і результати в майбутньому будуть теж успішними 

[1; 3; 8]. Окрім чималої кількості іграшок, які можна придбати у іграшковому 

магазині, можна створити свої власноруч без зайвих витрат та надмірних 

зусиль. Вони є надзвичайно цікавими та корисними для розвитку малюків. 

Вони розвивають і сенсорику, і мовлення, і психічні процеси. Розвиваючі 

іграшки, зроблені своїми руками з підручних засобів, займуть малюка набагато 

краще, ніж мультфільм, а користі від них набагато більше. А робити їх зовсім 

нескладно, головне безпечного для дитини. За допомогою клубочка з ниток та 

деталей з фетру можна створити цікаві іграшки, наприклад, родину їжачків. 

Малюки повинні розставляти їжачків за розмірами, при цьому засвоюючи 

поняття «більший»     «менший», а також розрізняти кількість «багато»     

«один». Також вирізаються квадратики різних кольорів (наприклад, жовтий, 

синій, червоний, зелений) і створюються ємності, це можуть бути звичайні 

пластикові стаканчики з кришечкою. В кришечці вирізається отвір і на 

стаканчику наклеюється відповідний колір. Діти повинні розділити по 

стаканчиках квадратики, закинувши їх у отвір ємності відповідного кольору. 

Вони збагачують словник назвами кольорів і вивчають геометричну фігуру – 

квадрат. 

Розвиток розуміння мовлення, за Г. Люблінською, виявляється в тому, що 

дитина: правильно співвідносить слово з предметом (дією, ознакою) незалежно 

від ситуації; знайоме слово набуває узагальненого характеру. Під час взаємодії 

з іграшками. Дитина вчиться співвідносити власні дії з конкретної іграшкою, 

вивчає нові ознаки іграшки, поповнює свій словниковий запас. Найістотнішим 

у психологічному аспекті для «малого мовлення», за С. Рубінштейном, є те, що 
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воно відкриває своєрідний спосіб «узагальнення», за яким визначається 

значення перших слів, які вживає дитина. У «малому мовленні» слова ще не 

виконують означальної функції у повному розумінні цього слова. «Мале 

мовлення» засвідчує несформованість предметної свідомості [1; 2; 5; 7; 8]. 

Оволодіння мовленням має важливе значення для різних сторін 

психічного розвитку дитини. У процесі мовлення відбувається передавання 

дитині суспільного досвіду, керівництво її діяльністю з боку дорослих. Під 

впливом мовлення перебудовуються психічні процеси дитини. Використання в 

практиці роботи з дітьми раннього віку іграшок є одним з ефективних способів 

сприяння розвитку мовлення, логічного мислення, пам’яті у дітей. Іграшки 

різних видів фольклору допомагають мені в доступній формі ознайомити дітей 

з навколишнім середовищем, ввести їх у доросле життя, збагатити словник, 

позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей. Використання при 

цьому пісень, потішок, забавлянок, скоромовок  і відіграють важливу роль у 

передачі знань про навколишню дійсність, у формуванні дитини в її розвитку 

рідного мовлення, тому при виборі іграшок, потрібно обов’язково звертати 

увагу на вік своєї дитини, адже відповідно до віку вони розвивають мовлення 

дітей. 
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Із кожним роком використання в освітньому процесі нових технічних 

засобів стає все популярнішим. На сучасному етапі розвитку техніки створені 

спеціальні навчальні матеріали та програми для дітей дошкільного віку. Такі 

засоби мають універсальні дидактичні можливості: вони дають змогу навчати 

дітей мови і розвивати мовлення в діалоговому режимі з урахуванням їхніх 

індивідуальних і вікових можливостей. На жаль, у вітчизняній дошкільній 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programa-ukrainske-doshkillya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programa-ukrainske-doshkillya.pdf
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лінгводидактиці відсутній досвід використання технічних засобів у освітньому 

процесі. Безумовно, у практиці навчання дошкільників використовували 

діафільми, навчальні відео, навчальне телебачення і навіть художні фільми. 

Проте це є швидше винятком, ніж правилом. Головним недоліком є те, що 

мовна та культурна дійсність у технічних засобах відтворюється умовно. Із-

поміж численних видів медіатехнологій, які набули нині широкого 

застосування, найпопулярнішими серед дошкільників, безумовно, є 

мультфільми. На жаль, значна кількість новостворених мультфільмів негативно 

впливають на формування у дітей соціальних установок і цінностей. Тож 

надзвичайно гостро нині постала необхідність здійснення соціального 

контролю ціннісного змісту мультфільмів. 

Відзначимо, що, як наприкінці минулого століття, так і сьогодні, 

мультиплікаційна індустрія переживає не найліпші часи. Вітчизняних 

мультфільмів створюють замало, тому звільнену нішу на ринку медіапродукції 

посіли американські та японські мультфільми, що розраховані на іншу 

аудиторію, ментальність, несуть у собі елементи іншої культури. На думку 

фахівців, більшість сучасних мультфільмів можуть мати небезпечні для дітей і 

суспільства наслідки. Низка мультфільмів і мультсеріалів відверто пропагують 

антисоціальну поведінку, неповагу, цинізм, жорстокість до людей, 

дискредитують статус дорослих, спонукають до здійснення протиправних дій 

тощо. Яскравим прикладом цього є здійснений російським науковцем Ольгою 

Араптановою аналіз кількох серій мультфільму «Маша і Ведмідь», що охоплює 

аспекти структурного, сюжетного аналізу, аналізу медійних стереотипів, 

культурної міфології, персонажів медіатекстів, автобіографічного, 

семіотичного, ідеологічного і філософського, етичного, естетичного та 

герменевтичного аналізів. На думку науковця, головні герої не виховують 

добрими вчинками, а подають негативні приклади, що руйнують дитячу 

психіку [8, с. 39]. І. Малай охарактеризувала особливості роботи з мультиками, 

наголошуючи на позитивних та негативних моментах їхнього впливу на 

особистість дошкільнят. [4, с. 20-21]. 
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Мета дослідження: охарактеризувати  мультфільми, як засіб розвитку 

дітей передшкільного віку. Із-поміж усіх медіатехнологій найпопулярнішими 

серед дошкільників, безумовно, залишаються мультиплікаційні фільми. Фахівці 

виокремлюють кілька принципів дії механізму формування в дітей соціальних 

установок і цінностей під впливом мультиплікаційних фільмів, зокрема: •  

інформування     підвищення обізнаності дітей про довкілля, формування 

первинних уявлень про добро і зло, еталони хорошої і поганої поведінки; •  

ідентифікація     засвоєння соціальних установок і цінностей шляхом 

зіставлення себе з персонажами мультфільмів; •  імітація     копіювання 

поведінки, наслідування героїв мультфільмів [8, с. 36-37]. 

 Сюжети мультфільмів    стандартні ситуації, у які потрапляють діти 

в повсякденному житті, у процесі спілкування з іншими членами суспільства. 

Вони демонструють соціальні норми, правила, тендерні ролі, цінності й моделі 

поведінки тощо. Відтак діти відтворюють сюжети, закріплюючи способи дії в 

тих чи тих ситуаціях. Сучасні мультимедіатехнології дають змогу поєднувати 

різні види представлення інформації: текст, статичну й динамічну графіку, 

відео- та аудіозаписи в єдиний комплекс, що дає дитині змогу активно брати 

участь у різних видах діяльності. Під час перегляду відеоматеріалів зоровий 

аналізатор полегшує дитині сприймання й розуміння мовлення на слух. Такі 

зорові опори, як: органи мовлення, жести, міміка, кінеми тощо, підкріплюють 

слухові відчуття, полегшують внутрішнє промовляння. Отже, вихователь під 

час проведення заняття з навчання мови та розвитку мовлення має можливість: 

•  створювати мовленнєве середовище; •  інтенсифікувати процес, 

поєднуючи форму, організацію, темп заняття і сенсорний вплив на дитину з її 

реальними можливостями щодо сприймання й перероблення інформації; •  

ефективно реалізувати принципи навчання, що виховує, тому що телеекран дає 

змогу зробити процес засвоєння пропонованого матеріалу більш живим, 

цікавим, проблемним, переконливим і емоційним, оскільки інформація за 

допомогою відео подається у двох планах: сенсорному і субсенсорному (один із 
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проявів несвідомого); •  контролювати сприймання та засвоєння інформації, 

вносити свої корективи у процес навчання за допомогою відео [8, с. 37]. 

Результати ґрунтовного аналізу теоретичних і практичних доробок 

науковців і практиків дають підстави стверджувати, що сучасне 

медіадидактичне забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних 

закладах    недосконале. Пропонуємо авторську технологію застосування 

відеосюжетів із мультфільмів як засіб навчання мови й розвитку зв'язного 

мовлення старших дошкільників, для якої розроблено систему тематичного 

планування. Коротко охарактеризуємо концептуальні підходи до реалізації 

технології та певні рекомендації щодо її втілення. Найсприятливіша технологія 

роботи з мультфільмами передбачає формування у дітей таких умінь: 

організовано й усвідомлено сприймати інформацію; спостерігати, 

класифікувати, обирати; аналізувати й резюмувати отриману інформацію; усно 

висловлювати думки щодо побаченого [8, с. 41]. 

Це зумовлено певними причинами. По-перше, тому що екранні засоби 

для сучасної дитини є звичайними й улюбленими, зустріч із ними приносить їй 

радість. По-друге, використання відео в навчанні мови та розвитку мовлення 

допомагає й дорослому розкривати свої творчі здібності. По-третє, 

використання екранних засобів дає змогу дорослому розширити варіативність 

ситуацій у межах відпрацьованої лексико-граматичної теми (якщо йдеться про 

організований процес навчання), привносячи щоразу щось нове, що викликає 

інтерес у дитини і дає імпульс для вербального висловлювання. А отже, дає 

змогу повніше здійснювати комунікативну спрямованість процесу навчання 

мови й розвитку мовлення. Навчання мови та розвиток мовлення неможливі без 

опори на принцип наочності. Наочність є засобом навчання, що забезпечує 

оптимальне засвоєння освітнього матеріалу, виявляється ефективним прийомом 

розвитку пам'яті, утворює основу розвитку творчої уяви та мислення і є 

джерелом набуття знань. Мовна наочність охоплює мовленнєву діяльність 

дорослого й дитини, її можна застосовувати на кожному занятті незалежно від 

його етапу, цілей і завдань. Вона реалізує комунікативну спрямованість заняття, 
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від ступеня її використання залежить показник щільності спілкування на 

занятті.[3; 4; 5; 8] 

Одними з найбільш популярних мультфільмів стали мультиплікації від 

студії Дісней, вони запропонували малюкам розвиваючі мультики під назвою 

«маленькі Ейнштейни» і «Клуб Міккі Мауса». Якщо говорити про Клуб Міккі 

Мауса, то цей мультфільм підійде тим малюкам, яким щойно виповнилося два 

роки, саме тут герої розповідають про квіти, малюк може дізнатися нові форми 

і фігури, герої навчають дитини першим азам читання і рахунки. А ось другий 

мультфільм зможуть зрозуміти дітки трохи старшого віку, Ейнштейни 

зачіпають такі теми, як географія, культура та мистецтво. Прикметно, що якщо 

батьки хочуть навчити дитину рахунку, допомогти вивчити нові форми і 

кольору, а також прищепити любов до тварин і природи, то варто показати 

малюкові мультфільм під назвою «Дієго, вперед!». У цій мультиплікації 

хлопчик на ім`я Дієго подорожує зі своєю сестричкою і намагається допомогти 

самим різним тваринам. Ще один мультфільм    «Даша слідопит» підійде 

малюкам від 3-х років. Дуже популярні у малюків від двох років розвиваючі 

мультики для дітей від 2-х років для розвитку мови про машинки, наприклад, 

один з найбільш популярних мультфільмів – «Робокар». Варто додати до інших 

мультфільмів і ще один популярний дитячий мультик    «Бебі Ейнштейн». Ця 

мультиплікація прекрасно підійде малюкам молодшого віку від двох до трьох 

років, а ось старшим дошкільникам були запропоновані декілька частин цього 

ж мультфільму про тварин, геометрію і фігури. У Росії також була випущена 

ціла серія мультфільмів для дітей, зокрема, мультиплікаційна постановка 

«Уроки тітоньки Сови». Цей мультфільм підійде дітям старше трьох років, 

можна знайти цей розвиває мультик для дітей від 2-х років для розвитку мови 

на ютуб і подивитися його з дитиною в онлайн режимі. 

Саме в мультику «Уроки тітоньки Сови» Сова, як учитель, розповідає 

діткам про різноманіття природи, про красу мистецтва, і про правила безпеки, 

які повинні знати діти. Все ж у цього мультфільму є невеликий мінус, як кажуть 

психологи, краще щоб Сова не розповідала як учитель, а була співучасником 



65 
 

цього мультика. Якби Сова теж навчалася, то малюкам було б цікавіше 

дивитися цей мультфільм. Одним з найпопулярніших російський мультфільмів 

після «Маші і Ведмедя» можна вважати мультиплікаційну постановку 

«Фіксики». Цей мультфільм підходить діткам у віці від 4-х до 5-ти років. У 

ньому показана дружба маленьких чоловічків, які допомагають один одному у 

важких ситуаціях і завжди прийдуть на допомогу. Крім особистих відносин, 

«Фіксики» розповідають дітям, як лагодити той чи інший прилад, а також 

пояснюють, що з технікою потрібно бути дуже обережним. 

У таблиці 1 наведемо зразки україномовних мультфільмів для дітей 

дошкільного віку. 

Таблиця 1. 

Аналіз наявності україномовних мультфільмів для дітей перед шкільного 

віку 

( за аналізом http://www.kozakorium.com/naykraschi-ukrayinski-multfilmy-

top-50-naybilshyy-spysok/ ) 

№ з/п Україномовні мультфільми Рік виходу 

1.  «Світла особистість» 2001 

2.  «Йшов трамвай дев’ятий номер» 

 
2002 

3.  «Було літо» 

«Ведмедик і той, що живе в річці» 

 

2003 

4.  «Будиночок для равлика» 

«Злидні» 

 

2005 

5.  «Чого в лісі не буває» 

«Жив собі чорний кіт» 

«Курка, яка несла всяку всячину» 

2006 

6.  «Лис Микита» 2007 

7.  «Чарівний горох» 2008 

8.  «Микита Кожум’яка» 

«Козаки. Футбол» 
2016 

9.  «Викрадена принцеса» 2017 

10.  «Мама поспішає додому» 

«Мавка. Лісова пісня» 
2018 

 

Критеріями добору мультфільмів з точки зору їх придатності для 

використання як засобу навчання мови і розвитку мовлення визначено такі: 
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емоційна та мовленнєва насиченість, сюжету мультфільму; відповідність 

структури текстів мультфільму можливостям дитячого сприймання й 

розуміння, співвіднесеність їх із дитячим досвідом і пережитими подіями; 

динамізм фільму, гострота й експресивний розвиток сюжету, захопливі для 

дитини події; яскравість, оригінальність, та індивідуальність зображення 

героїв     вони запам'ятовуються; зв'язок фільму з реальною життєвою ситуацією 

дитини, її відносинами з довкіллям; пробудження бажання наслідувати 

позитивного героя, зокрема його благородство й успішність [8, с. 40]. Базові 

правила при використанні мультфільмів у роботі з дітьми перед шкільного 

віку:  1. Мультфільм     не замість батьків, а разом з батьками. 2. Чим більше в 

житті дитини будь-якого віку екрану, тим більше повинно бути занять 

«об'ємних»     ліплення, аплікації, ігри в піску, з крупами, малювання та ін. 3. Це 

складно, але важливо намагатися не показувати мультфільми дітям під час їжі. 

Ми так «збиваємо» харчові настройки. 4. Новий мультфільм дитина дивиться 

тільки разом з дорослим [1; 6; 7].  

Наприклад, «Свинка Пеппа»    мультфільм, створений британськими 

мультиплікаторами спеціально для сімейного перегляду. Головні його герої     

це кумедна свинка-малятко     Пеппа і її сім'я. Серії мультфільму короткі, до 

п'яти хвилин, а значить, при дозованому показі, вони не 

перенавантажуватимуть навіть найменших глядачів. Під дозованим показом я 

пропоную розуміти не більше 3-4-х серій, таким чином, ваш малюк проведе 

біля екрану телевізора до 20 хвилин в день, що цілком допустимо.[9] 

Мультфільм про свинку Пеппу наповнений різноманітністю сюжетів, в 

яких розкриваються типові побутові ситуації: прогулянки з сім'єю, веселі 

пригоди в закладі дошкільної освіти, забавні посиденьки з друзями і милі 

казуси, що відбуваються в гостях у бабусі і дідуся і під час прогулянок. І, як 

будь-яка дитяча казка, цей мультик може допомогти дитині за допомогою світу 

фантазій заглянути в світ сімейних і соціальних взаємин, адаптуватися в 

побутових ситуаціях, навчити варіантам взаємодії з оточуючими і навіть 

придбати нові навички. Наприклад, дитина з радістю почне промовляти нові 
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слова, почуті від мульт-героїв, або ж наслідувати їх в поведінковому плані, 

буде приміряти на себе ту чи іншу роль або ж наділяти якостями героїв членів 

сім'ї, друзів і вихователів закладу дошкільної освіти. 

Ми провели анкетування батьків з метою з’ясування їхнього ставлення до 

використання мультфільмів. Наведемо описи окремих відповідей. 

От що думають сучасні батьки про мультфільм «Свинка Пеппа»: 

(мама 2-х річного сина – Марія): «В цілому Свинка Пеппа мені подобається. 

Але є деякі моменти, які мене бентежать. Наприклад, Папа Свин якийсь 

незграбний і мало що вміє робити (не вміє лагодити комп'ютер, розвалює стіну, 

коли вішає картину і т.д.), в той час як Мама Свинка і працює успішно, і 

автомобіль водить. Мені здається, що це трохи неправильно, так як для дитини 

це може стати нормою. Тато в очах дітей завжди повинен бути сильним, 

сміливим і все вміти». Мама 1,5-річної дочки Лізи - Оля: «Я дозволяю іноді 

дочці дивитися Пеппу. Але дивимося ми практично завжди англійською. Історії 

повчальні і досить корисні. Все там ввічливі і добрі, завжди говорять «спасибі», 

«будь ласка», ніхто нікого не ображає і всі дружать. До того ж, пастельні не 

яскраві кольори, мені здається, не впливають сильно на психіку дитини, на 

відміну від більшості інших мультфільмів. Серії короткі, тому завжди можна 

дозувати перегляди. Загалом, Пеппу я, як мама, цілком схвалюю» [9] . 

Через перегляд мультфільмів можливе неправильне формування 

інстинкту самозбереження, неусвідомлене підштовхування дитини до суїциду    

герої можуть по кілька разів вмирати і воскресати; надлишок агресії та 

насильства на екрані; повна безкарність    поганий вчинок персонажа не 

карається, а іноді навіть вітається     у дітей може сформуватися стереотип 

уседозволеності; немає чіткої межі між добром і злом.[1; 2; 6; 7] 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отож, використання 

мультфільмів для розвитку мовлення дітей має як позитивне. Так і негативне 

значення. З позитивного, то так це те, що дитина знайомиться з багатьма 

речами та об’єктами навколишньої дійсності, розвиває свій світогляд, 

пізнавальні процеси, поповнює словниковий запас, вчиться будувати 
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висловлювання за зразком головного чи другорядного героя. З негативного,  то 

це те, що деякі сучасні мультфільми характеризуються особливо низьким 

рівнем мовленнєвої культури. Вони містять грубі, жаргонні слова, 

неприпустимі для слуху дитини, почувши які один раз, дитина запам’ятовує та 

використовує у власному мовленні. Дорослим слід ретельно обирати 

мультфільми для дітей та дозувати тривалість їхнього перегляду. 
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 Для достижения определенной мечты каждый человек, в процессе 

своей деятельности, должен иметь конкретную систему целей, определить 

ресурсы для их достижения, владеть обширной информацией для принятия 

единственно правильного решения [1,3 ]. Итак, будущий результат 

деятельности индивидуума зависит не только от уровня усвоенных знаний и 

приобретенных умений, но и от правильного и своевременного восприятия и 

адекватной обработки информации. В свою очередь, скорость и адекватность 

специализированных восприятий информации и принятия решений зависит от 

уровня квалификации и состояния «спортивной формы» человека [2, 6]. Как 

отмечает В. С. Келлер [4], неполная и неверная информация ухудшает 

результативные характеристики деятельности. А.В.Родионов [5] отмечает, что 

неадекватность восприятия информации в напряженной производственной 

ситуации сужает объем, ухудшает распределение переключения и 

концентрацию внимания. 
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 В сегодняшних условиях, которые характерны потребностью в 

усвоении большого массива скоротечной и меняющейся информации, 

умственной работы студентов присуща значительная интенсивность учебно-

познавательной деятельности. Весьма существенным является и тот факт, что 

умственная деятельность проводится в условиях выраженной гипокинезии, 

негативно влияющая на динамику умственной усталости студентов [2]. 

Учебный процесс – тяжелая и напряженная работа, которая выполняется в 

условиях дефицита времени на фоне резкого снижения двигательной 

активности. Повысить умственную работоспособность студентов можно только 

увеличением их двигательной активности путем выполнения физических 

упражнений во время занятий спортом. 

 Содержание проекта спортивной самоподготовки студентов – 

будущих специалистов в области агропромышленного производства (АГП), 

следует разрабатывать с широким учетом специфики условий их будущей 

работы. Такой подход содержит не только значительную теоретическую 

новизну, но и приобретает весомое практическое значение. 

 Профессиональная деятельность специалистов АГП, например 

инженеров-механиков, инженеров-землеустроителей, агрономов, экологов, 

зоотехников, экономистов и др. многообразна. Поэтому соответствующими 

должны быть и критерии отбора комплекса методов и методик их физической 

подготовки, а главное – спортивной самоподготовки, самосовершенствования. 

Профессиональная деятельность работников АГП происходит в сложных 

климатических и санитарно-гигиенических условиях. Их работе присущи такие 

особенности, как: значительная продолжительность рабочего дня в течение 

года, повышенная загазованность помещений, контакт с ядохимикатами, 

высокая двигательная активность, передвижения с использованием различных 

транспортных средств, чередование работы в помещениях и на воздухе. С 

другой стороны, для работников-администраторов (руководители, менеджеры, 

экономисты, бухгалтеры), часто работа в поле или в производственных 

помещениях, не занимает столько рабочего времени, как пребывание в тесных 
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помещениях кабинетов, при незначительной подвижной активности. Поэтому 

мы можем констатировать значительный разброс условий труда и физических 

нагрузок работников агропромышленного комплекса: от максимально-сложных 

до минимально-динамических. 

 Собственно, в этих условиях спортивная самоподготовка 

приобретает решающее значение для становления личности специалиста АГП и 

его будущей деятельности в целом. С одной стороны, занятия физическими 

упражнениями положительно влияют на укрепление здоровья, формируют 

физические и психофизиологические, особенно, волевые, качества личности, с 

другой – является незаменимым средством повышения профессиональной 

квалификации. Ценность самоподготовки студентов, будущих специалистов 

АГП, заключается не только в разработке и последовательности реализации 

индивидуальной стратегии и общей тактики самосовершенствования, а в 

интеграции приобретенных ими научно-спортивных знаний и их воплощение в 

выбранной специальности, и образ жизни. Следовательно,  в технологические 

новации в едином научно-техническом пространстве. Здесь первостепенную 

роль играет, как правило, стратегия жизни, то есть избранные жизненные 

ориентиры и устоявшиеся принципы. Вокруг нее «крутятся» и необходимая 

тактика поведения и механизм принятия решений на каждом жизненном этапе, 

а также интеграция приобретенных жизненных знаний, относительно той 

информации, что поступает постоянно, а значит - восприятие и внедрение 

необходимых инноваций, которые постоянно случаются на жизненном пути. 

Все это логично «выливается» в последовательность принятия решений и 

коррекцию поведения на жизненном пути. 

Механизм обработки информации является сложной функциональной 

системой, в которой двигательные компоненты играют важную роль. И 

поэтому не случайно, например, ведущие японские строительные компании 

создают особые строительные бригады, которые только тем и занимаются, что 

организуют между собой соревнования, ставят рекорды по скорости 

строительства, проводят для этого специальные тренировки. Генеральные 
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менеджеры таких проектов очень тщательно рассматривают такие новации, 

анализируют. А удачные и пригодные в данной области - внедряют в 

производство, т.к. каждая из них может сократить ту или иную 

технологическую операцию на доли секунды. Тренер-преподаватель в ВНЗ 

должен разработать свою модельную и методическую концепцию, которая 

условно состояла бы из шести взаимосвязанных составных частей: анализ, 

сравнение, построение процесса, его реализация-воплощение, контроль за 

ходом подготовки, результат проекта. Модель, во-первых, учитывает уровень 

поступления и достоверность спортивной самоподготовки студентов, во-

вторых, направлена на достижение определенной цели. Основной массив 

теоретического материала целесообразно подавать когда будет материал для 

анализа, сравнения и закрепления знаний. Кроме этого, оценивается состояние 

физической подготовленности студенчества [6], на основе которого возможен 

прогноз дальнейшего спортивного роста путем самоподготовки. Главная цель в 

управлении информацией в проектах спортивной самоподготовки студентов 

заключается в ее чрезвычайном воздействии на сознание молодого поколения и 

вдохновляющего действия. У будущего специалиста появляется осознание 

того, что, опираясь на знание методики спортивной тренировки, определенного 

объема знаний по физиологии человека и освоив в практическом режиме 

технологий самоподготовки, у него есть реальная возможность менять не 

только самого себя, но и других людей, достигать весомых результатов в 

любом направлении деятельности, воплощая в жизнь свои замыслы и мечты. 
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Сучасне суспільство вимагає від кожної людини безперервного 

підвищення рівня своїх знань, умінь, навичок, набуття нових компетентностей 

та досвіду. Сьогодення потребує не просто фахівця певної галузі, а 

професіонала, який саморозвивається і самореалізується в житті й професії. 

Вища освіта, що готує майбутніх фахівців, дотримуючись кредитно-модульною 

системи організації  навчання, визначає самостійну роботу студентів однією з 

провідних форм підготовки висококваліфікованих професіоналів. Мету 

удосконалення самостійної роботи студентів пов’язують не стільки з уміннями 

орієнтуватися у величезному потоці інформації, поповнювати знання, скільки з 

розвитком самостійної активності як головної умови подальшого самонавчання 

і самореалізації у професійній діяльності [1, с.71].  

Питання організації самостійної роботи розглядалися в працях 

А.М. Алексюка, Г.П. Бевза, Н.В. Бордовскої, С.У. Гончаренка, М.І. Жалдака, 
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З.І. Слєпкань, В.Ф. Шаталова та ін. Аналіз наукової літератури виявляє на 

сьогоднішній день декілька підходів щодо місця і ролі самостійної роботи в 

навчальному процесі. В основному фахівці тлумачать поняття «самостійної 

роботи» як: форму організації навчального процесу (О.Г. Мороз, C.М Дяченко, 

Л.А. Кандибович); метод навчання (Ю.К. Бабанський, І.Я. Лернер, А.В. Усова); 

засіб навчання (П.І. Підкасистий); специфічний вид навчально-пізнавальної 

діяльності (Р.А. Низамов). Нам імпонує думка тих педагогів (З.Н. Курляд, 

Р.І. Хмелюк, А.М. Алексюк, Г.С. Костюк та ін.), які вказують, що вона є чи не 

єдиним способом виховання самостійної пізнавальної активності. 

Наявні проблеми організації та практичної реалізації самостійної роботи 

студентів, у тому числі й у процесі вивчення математичних дисциплін, потреби 

практики підготовки майбутніх вчителів математики зумовлюють актуальність 

нашого дослідження. 

У процесі здобуття вищої освіти, шляхом сучасної організації кредитно-

модульної форми навчання, самостійну роботу студентів здебільшого 

розглядають в якості провідної форми організації навчання. Вона реалізується з 

урахуванням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей 

студентів під час індивідуальної чи колективної навчальної діяльності як в 

аудиторії, так і у позааудиторній роботі без участі викладача, але за його 

задумом та під його опосередкованим керівництвом [2, с.67]. Діяльність 

викладача й студента в межах кредитно-модульної системи навчання змінилася: 

викладач надає на лекціях лише певну частину матеріалу за робочою 

програмою дисципліни і не менше 50% навчального матеріалу виноситься на 

самостійне опрацювання студентами. Проте саме ефективна організація 

усвідомленої активної самостійної роботи студентів в аудиторії сприяє їх 

подальшій самостійній роботі в позааудиторний час. 

Зазначимо, що самостійна робота студента-математика в аудиторії та 

позааудиторна самостійна робота мають бути пов’язані між собою, утворювати 

певну організаційну цілісність, нести міждисциплінарне навантаження, 

застосовувати інноваційні методи використання інформаційно-комунікаційних 
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технологій (й у тому числі дистанційні методи навчання) з метою розвитку 

особистості студента та надання йому можливостей професійної 

самореалізації [3; 4]. 

Організація самостійної роботи студентів обов’язково має ґрунтуватися  

на принципах гуманізації, індивідуалізації, диференціації, проблемності, 

інтеграції та модульності надання навчального матеріалу.  

У процесі навчання за кредитно-модульною системою, коли роль 

самостійної роботи важко переоцінити, головним напрямом зусиль з боку 

викладача, на нашу думку, має бути розвиток таких компонентів особистісних 

якостей студентів як інтелектуально-мотиваційного та особистісно-оцінного. 

Про ефективну організацію самостійної роботи можна говорити за умов, якщо 

через вивчення навчального матеріалу відбувається цілеспрямований розвиток 

інтелектуальної, мотиваційної, вольової сфери та Я-концепції  майбутнього 

фахівця як особистості. Це нелегко відстежити, але певні вимірники існують і 

надають змогу оцінити різні форми організації самостійної роботи, з вищої 

математики у тому числі. 

Ми вважаємо, що планування та підготовку до організації самостійної 

роботи слід розпочинати з розробки системи контролю з курсу вищої 

математики, форм морального стимулювання студентів та інформаційно-

методичного забезпечення. Це може бути, наприклад, такий алгоритм: 

- підготовка контролюючих тестів за певною темою вищої 

математики для вхідного контролю, мета якого перевірити залишковий рівень 

знань студентів і з’ясувати їхню готовність самостійно опрацювати матеріал 

відповідної теми; 

- доведення результатів вхідного контролю до відома студентів і 

розроблення плану індивідуальної роботи для ліквідації прогалин в знаннях;  

- визначення критеріїв оцінювання роботи студентів та доведення їх 

до відома студентів; 

- визначення періодичності контролю; 
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- відпрацювання системи інформування студентів про їхні здобутки 

при опрацюванні матеріалу; 

- підготовка банку професійно-орієнтованих завдань, основою яких є 

задачі прикладної спрямованості з курсу вищої математики,  зокрема за певною 

темою, наприклад, «Диференціальне та інтегральне числення»; 

- групування завдань у блоки по темах, які вивчаються у курсі вищої 

математики; 

- розробка варіантів контрольних робіт, контролюючих тестів [5]; 

- створення необхідного інформаційно-методичного забезпечення 

для успішного опрацювання студентами тем курсу, винесених на самостійне 

опрацювання; 

- складання графіку індивідуальних консультацій. 

Нами було розроблено дидактичні матеріали для організації самостійної 

роботи студентів з теми «Диференціальне та інтегральне числення», яку обрано 

не випадково, оскільки саме вона є дуже важливою для формування 

математичної компетентності студента та достатньо складною для 

опрацювання. Розроблені дидактичні матеріали містять текстову частину 

(теоретичний матеріал) та комплекс індивідуальних завдань для самостійної 

роботи студентів за темою «Диференціальне та інтегральне числення».  

Ефективне формування досвіду самостійної роботи студентів вищих 

навчальних закладів можливе лише за умов забезпечення оптимального 

поєднання аудиторної та позааудиторної роботи, застосування новітніх методів 

та технологій організації самостійної пізнавальної, наукової діяльності 

студентів, урахування специфіки вивчення навчальних дисциплін. 

Вищеописана організація самостійної роботи студентів на різних етапах 

кредитно-модульної системи навчання сприяє підвищенню результативності 

навчання, запобігає формалізму у засвоєнні знань, розвиває пізнавальну 

активність, саморозвиток студента як особистості та майбутнього 

професіонала. 
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Специфіка організації навчального процесу з фізичного виховання зі 

студентами пов'язана з крайньою неоднорідністю цього контингенту. Роки 

перебування у ВНЗ – важливий етап формування особистості майбутнього 

фахівця. Вирішальна роль в комплексній системі навчально-виховного процесу 

належить саме фізичному вихованню [4]. Фізична культура студентів є 

нерозривною складовою вищої гуманітарної освіти. Вона виступає якісним і 

суммирующим заходом комплексного впливу різних форм, засобів і методів на 

особистість майбутнього фахівця в процесі формування його професійної 

компетенції. Результатом цього процесу є рівень індивідуальної фізичної 

культури кожного студента, його духовність, рівень розвитку професійно-

значущих здібностей. Метою фізичного виховання сьогодні є сприяння 

підготовці гармонійно розвинених висококваліфікованих фахівців, задоволення 

об'єктивної потреби в освоєнні системи спеціальних знань, придбанні 

професійно-значущих умінь. Однак з огляду на катастрофічну ситуацію зі 

станом здоров'я молоді, необхідно змінити пріоритетність завдань у фізичному 

вихованні студентів в навчальний час, де на перше місце слід поставити 

рішення, перш за все, оздоровчих завдань [3, 5]. 

Необхідність вирішення задач з оцінки  рухової підготовленості, 

вивчення взаємозв’язку показників антропометричного і функціонального 

стану, визначенню домінуючого і низького рівня фізичної підготовленості 

студентів передбачає організацію процесу управління [3]. Проте аналіз 

спеціальної літератури показує, що існуючі методи організації фізичного 

виховання не сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості значної 

кількості студентів.  

Від змісту і форми проведення навчального процесу залежить якість 

фізичного виховання, що є важливим фактором покращення функціонального 

стану та здоров’я студентів. Результати досліджень щодо ефективності 

педагогічного функціонування процесу фізичного виховання складають основу 

декількох тисяч публікацій в різноманітних наукових журналах, а також праць 

ряду наукових конференцій, монографій, збірників і практичних методик [3-5].  
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Слід наголосити на необхідності побудови занять зі студентами в 

навчальний час за прикладом кондиційного тренування, де нормування 

фізичних навантажень повинно здійснюватися відповідно до рівня фізичного 

здоров'я. Таким чином, забезпечується індивідуальний підхід до фізичного 

виховання і пріоритетність концепції здоров'я студентів, оптимального рівня їх 

фізичної підготовленості. Таким чином, аналіз наукової літератури свідчить, що 

в наш час спостерігається стійке погіршення стану здоров'я і фізичного 

розвитку студентської молоді. Тому розробка установами охорони і здоров'я 

формуючих технології в фізичному вихованні студентів вимагає подальшого 

розвитку для свідомого залучення до активної рухової діяльності.  

Під час нашого дослідження передбачалося вивчити ступінь впливу 

методики, яка передбачала застосування скандинавської ходьби у навчальному 

процесі, що не вимагало великих енергетичних витрат, але при цьому задіяло 

більше м'язових груп, ніж класична ходьба. Велика перевага в тому, що 

займатися можна в будь-якому місці, в будь-яких умовах і за будь-якої фізичної 

підготовки. Науковцями доведена ефективність занять скандинавською 

ходьбою. Отже засвідчено, що підтримується тонус м'язів одночасно верхньої і 

нижньої частин тіла; тренується близько 90% всіх м'язів тіла; зменшується тиск 

на коліна і хребет, що важливо для людей, що мають проблеми з суглобами; 

покращується робота серця і легень (збільшується ЧСС на 10-15 уд/хв у 

порівнянні зі звичайною ходьбою); покращується відчуття рівноваги і 

координації; ідеальна для виправлення постави та вирішення проблем шиї і 

плечей [3]. 

Дослідження, в якому брали участь студенти 1 курсу різних факультетів в 

загальній кількості 50 чоловік, було проведено на базі Запорізького 

національного університету. Студентів розділили на 2 групи (контрольну і 

експериментальну). До складу контрольної групи (КГ) увійшли 30 студентів, 

які займалися на заняттях з фізичної культури за загальною методикою. До 

складу експериментальної групи (ЕГ) увійшло 20 студентів, які застосовували 

даний альтернативний вид спорту у навчальному процесі. Оцінка рівня 
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фізичного здоров'я здійснювалася за допомогою експрес-оцінки за методикою 

Л.Г. Апанасенко під час якої студенти були розділені на групи, відповідно до 

рівня їх здоров'я (високий, вище середнього, середній рівень, нижче середнього, 

низький) [1, 2]. 

На початку експерименту достовірних відмінностей між показниками 

студентами обох досліджуваних груп за всіма тестами не відзначено. В 

результаті проведеного експерименту нами визначено, що контингент студентів 

експериментальної групи в кінці дослідження був представлений рівнями 

здоров'я – від низького до високого. Серед студентів експериментальної групи 

– 1 студент (5%) з низьким загальним рівнем фізичного здоров'я, 3 студенти 

(40%) з рівнем нижче середнього, вище середнього – 6 (30%) і 9 (45%) – із 

середнім. Серед студентів контрольної групи – 6 студентів (20%) з низьким 

рівнем фізичного здоров'я, 7 студентів (23%) з рівнем нижче середнього, вище 

середнього – 5 (17%) і 12 (40%) – із середнім рівнем. 

Так під впливом використання засобів скандинавської ходьби в 

організації занять з фізичного виховання кількість студентів експериментальної 

групи за рівнями здоров'я нижче середнього і низького зменшилася з 35% до 

20%, а кількість студентів з рівнем здоров'я вище середнього зросла на 20%. Не 

змінилася кількість студентів з високим рівнем здоров'я. У контрольній групі 

студентів зміни були менш виражені. Кількість студентів КГ з низьким і нижче 

середнього рівнями здоров'я зменшилася на 13% і 14%. Кількість студентів з 

рівнем здоров'я вище середнього зменшилася на одну людину. 

В кінці дослідження загальна оцінка рівня здоров'я студентів ЕГ вже 

відповідала середньому рівню, а в КГ рівень здоров'я залишився на тому ж рівні 

(нижче середнього). За індексом маси тіла у студентів контрольної і 

експериментальної групи не виявлено достовірних відмінностей. У студентів 

експериментальної групи він дорівнював 375,65 ± 0,30 у.о., що відповідало 0 

балів. Результатами дослідження була підтверджена його актуальність в 

напрямку пошуку шляхом підвищення ефективності процесу фізичного 
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виховання студентів засобами скандинавської ходьби, як одного з ефективних 

шляхів підвищення оптимального рівня їх рухової активності. 
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Постановка проблеми. Правильне формування словника дошкільників 

служить засобом повноцінного спілкування і розвитку особистості.  Лексика як 

найважливіша частина мовної системи має величезне загальноосвітній і 

практичне значення. Багатство сформованого словника дошкільнят є ознака 

високого розвитку мови. При порушеннях, у процесі формування словника 

дошкільників, лексичного запасу мова дітей не можна вважати достатньо 

розвиненою. Враховуючи педагогічний потенціал предметних картинок  у 

процесі лексичної роботи, ми вважаємо, що особливості використання 

предметних картинок у даному напрямку мовленнєвого розвитку є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням мовного 

розвитку займалися такі видатні психологи, педагоги та лінгвісти як                              

К. Ушинський, Л. Виготський, В. Виноградов, О.  Запорожець, А. Леонтьєв,                      

С. Рубінштейн, Ф. Сохін тощо. Вивченню особливостей засвоєння дітьми 

лексики присвячені також дослідження М. Алексєєвої, О. Богатирьової,                        

А. Іваненко, Н. Іванової, В. Логінової, Ю. Ляховського, Н. Савельєвої, А. Смаги 

та ін  Враховуючи наявні дослідження, питання, що стосуються особливостей 

використання предметних картинок у процесі лексичної роботи з молодшими 

дошкільниками були предметом дослідження лише А. Богуш, тому ми 

вважаємо за доцільне, опираючись на її праці та інші дослідження розкрити 

дану тематику. 

Мета статі: охарактеризувати особливості використання предметних 

картинок у процесі лексичної роботи з молодшими дошкільниками. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній методиці словникова робота 

розглядається як цілеспрямована педагогічна діяльність, яка забезпечує 

ефективне освоєння словникового складу рідної мови. Розвиток словника 

розуміється як тривалий процес кількісного накопичення слів, освоєння їх 

соціально закріплених значень і формування вміння використовувати їх у 

конкретних умовах спілкування.  

В. Логінова уточнила методику збагачення словника на основі 

ознайомлення дітей з предметами, їх ознаками і властивостями, матеріалами, з 
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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 [4, с. 28]. 

Лексична робота з дітьми дошкільного віку   це робота над вирішенням 

завдань словникової роботи з дітьми дошкільного віку. На сьогодні прийнято 

виділяти чотири основні завдання такої роботи:  

По-перше, збагачення словника новими словами, засвоєння дітьми раніше 

невідомих слів, а також нових значень ряду слів, вже є в їхньому лексиконі. 

Збагачення словника відбувається, в першу чергу, за рахунок загальновживаної 

лексики (назви предметів, ознак і якостей, дій, процесів та ін.)  

По-друге, 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.  

По-третє, 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 мова 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 [2, с. 5]. 

 Нове слово має увійти до словника в поєднанні з іншими словами, щоб 

діти звикли вживати їх у потрібних випадках. Слід звертати увагу на уточнення 

значення слів на основі протиставлення антонімів і зіставлення слів, близьких 
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за значенням, а також на засвоєння відтінків значень слів, на розвиток гнучкості 

словника, на вживання слів у зв'язного мовлення, у мовній практиці.  

По-четверте, усунення з промови дітей нелітературних слів (діалектні, 

просторічні, жаргонні). Це особливо необхідно, коли діти знаходяться в умовах 

неблагополучного мовного середовища.  Всі розглянуті вище завдання 

взаємопов'язані і вирішуються на практичному рівні, без вживання відповідної 

термінології.  

Важливу роль у здійснення словникової роботи відводиться предметним 

картинкам. Предметні картинки   це дидактичний матеріал з невичерпними 

ігровими  розвиваючими можливостями. 

Предметні картинки потрібні для розвитку мови і пізнавальних процесів 

(мислення, пам'яті, уяви, сприйняття); для ознайомлення з предметами, які ви 

не маєте можливості продемонструвати дитині в реальному житті; для 

організації спокійного дозвілля дитини: коли на вулиці погана погода, ввечері 

перед сном тощо. 

Заняття з картинкою, як і інші види занять з розвитку мовлення, 

проводять з підгрупами дітей. Це дозволяє вихователю краще виконати 

поставлені завдання, залучити всіх дітей до розглядання картинки, проводити 

бесіди з її сюжетом. Ділять дітей на підгрупи залежно від рівня мовного 

розвитку. 

Організація дітей на занятті з картинкою може бути різною. Наприклад, 

для розгляду сюжетної картинки або окремих предметних картинок дітей 

розсаджують на стільчиках півколом. Відстань між стільцями і картками 

залежить від її розміру: чим менше картинка, тим ближче до неї садять дітей. 

Коли навчання вимагає практичної діяльності з малюнками, дітей розсаджують 

за столами (дидактичні ігри з предметними картинками: овочі, квіти, одяг, 

меблі тощо) [1, с.17]. 

Картинку підбирають залежно від мети заняття. Наприклад, щоб 

розширити уявлення дітей про тварин та їхні характерні ознаки (у кози довгі 

роги, у коня     грива), повадки (голуб, метелик     летять     білка, кролик, собака     
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гризуть      півник, горобець, курка     клюють   білка гризе горішки, кролик   

морква, собака    кістка), використовують предметні картинки, на яких 

зображені ці тварини. Для закріплення уявлень про рослини, транспорті, одязі 

та інших речах ужитку розглядають картинки, на яких зображені квіти, овочі, 

фрукти, пасажирський, вантажний транспорт. 

З метою вправи дітей у правильному проголошенні окремих слів, звуків, 

наприклад шиплячих, підбирають картинки із зображенням кішки, шапки, 

чашки, машини     звуку [р]    корова, курка, ворона, горобець, риба і т.д. 

Для закріплення вражень від Новорічного свята або Свята мам на занятті 

показують картинку «Новорічне свято в саду» або «Привітаємо наших мам».  

Задля розширення уявлень дітей  про працю матері, бабусі, виховувати 

почуття любові до них, використовують такі картинки: «Мамо купає дитину», 

«Мама наряджає дочка», «Бабуся шиє», «Сім'я». 

А. Богуш [2]  зазначає, що заняття з предметними картинками на 

третьому році проводяться у вигляді дидактичних ігор і спрямовані на 

формування у дітей узагальнень, впізнавання і називання властивостей, 

якостей, ознак предметів. Діти можуть добирати до цілого предмета його 

частини, до окремих частин знайти предмет, або ж до дівчинки з лопаткою 

дібрати картинки з верхнім зимовим одягом. Широко використовуються серії 

картинок для розповідей із продовженням: лялька роздягається, лялька у ванні, 

лялька спить, лялька одягається, лялька на прогулянці, лялька обідає і т. ін. 

Предметні картинки вводять у тексти дидактичних ігор. Це такі ігри з 

картинками, як «Одягаємо ляльку на прогулянку», «Чим нагодуємо ляльку?», 

«Хто що робить?», «Відгадай і назви», «Подаруємо ляльці іграшку» і т. ін. На 

перших заняттях доцільно використовувати й картинки, і реальні предмети чи 

іграшку, з якими б діти могли виконувати різноманітні дії, що зображені на 

картинках. Більш складні заняття з предметними картинками проводять як 

дидактичні ігри на класифікацію і групування предметів [6; 9; 10]. 
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З метою формування узагальнень можна використовувати серію занять з 

предметними картинками, яку В. Петрова назвала «Люсині картинки» (ім'я 

можна замінити на будь-яке інше     Оксанині, Марічкині, Яринчині й т. ін.). 

Науковці наголошують, що діти насамперед засвоюють побутову 

лексику: назви частин обличчя, тіла; назви іграшок, посуду, меблів, їжі (А. 

Богуш, В. Логінова, І. Неіюмняща, В. Яшина). Поступово словник дитини 

збагачується у зв'язку з ускладненням процесу пізнавальної діяльності, 

пов’язаної із використанням різних тематичних серій предметних картинок 

природознавчою, суспільною, емоційно-оцінною лексикою, словами, що 

позначають час, простір, кількість, величину. У граматичному відношенні це    

іменники, дієслова, прикметники, прислівники, числівники, займенники тощо. 

З обов'язкового  лексичного запасу дитини дошкільного віку можна виокремити 

такі основні групи: 

1) слова, що позначають конкретні поняття     назви дій, предметів, ознак, 

якостей; 

2) слова, що позначають абстрактні, видові, родові, узагальнюючі 

поняття. Засвоєння цієї групи слів можливе лише на основі формування знань 

понятійного характеру, тобто засвоєння слів першої групи; 

3) значення багатозначних слів, антонімів, синонімів, смислових відтінків 

слів і словосполучень; 

4) образні слова та слова з переносним значенням [6, с. 34]. 

На заняттях з картинками поглиблення знань про предмет формується 

цілісне уявлення дитини про нього: встановлюється зв'язок між призначенням 

предмета та його будовою, матеріалом, з якого він зроблений; визначаються 

видові особливості предмета. До методики проведення занять ставляться такі 

вимоги (за Є. Михєєвою): 

• пізнавальна діяльність має гуртуватися на практичних завданнях, з 

домінуванням ігрових прийомів; 

• предмети мають бути добре знайомі дітям (ті, призначення яких їм 

відоме і, які вони вже використовували); 
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• додаткові предмети слід добирати так, щоб у них не вистачало певної 

деталі, що робить їх непридатними для діяльності; спрямовувати увагу дітей на 

визначення, якої частини не вистачає, та спроби пояснити причини цього; 

• діти мають активно діяти з предметами, мотивувати свій вибір, 

обираючи потрібне; керівництво пізнавальною і мовленнєвою діяльністю 

вихователь здійснює шляхом вказівок стосовно необхідних дій і запитань                  

[9, с. 3]. Отож, предметні картинки – універсальний педагогічний інструмент, 

можливості якого майже не вичерпні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отож, лексична робота 

відіграє важливу роль у процесі розвитку особистості дитини. Використання 

предметних картинок вихователем дітей дошкільного віку під час такого роду 

роботи має потужний вплив на становлення та розвиток мовлення дитини, тому 

заслуговують на увагу. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у описі 

методики розвитку зв’язного мовлення дошкільників засобами предметних 

картинок. 
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