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   У зв’язку з переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 

структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування 

готовності дітей до школи.  На  сьогодні  відповідна дошкільна підготовка  

передбачає перш  за  все  розвиток пізнавальних психічних процесів та 

мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь,  формування  

мотивації  до  навчання,  належ-ний  фізичний  стан  дитини.    

    Практика засвідчує, що  провідним  у  пізнавальному  розвитку  

дошкільників  є   не  пасивне  сприймання  інформації,  а  власна  пошуково – 

дослідницька  діяль-ність.  Саме  цей  вид  дитячої  діяльності  забезпечує  

реалізацію  компетентніс-ного  та  діяльнісного  підходів  до  розвитку  

особистості,  на  основі  яких  побу-довано  зміст  Базового  компонента  

дошкільної  освіти.  

     Дослідницька  діяльність  вдало  поєднує  чуттєвість  і  діяльність,  які  в  

повному  обсязі  відповідають  особливостям  розумової  діяльності  

дошкіль-ників.  У  процесі  дослідницької  діяльності  діти  засвоюють  нові  

способи  пізнання  навколишнього  світу  у  них  формується  чітке  уявлення  

про  його багатоманітність  в  системі  взаємозв'язків  і  

взаємозалежностей,  розви-ваються  психічні  процеси,  пізнавальна  

активність.   

      В  організації  пошуково – дослідницької  діяльності  дітей  наші  

педагоги  послуговуються технологією О.Савенкова  «Організація навчально 

– дослід-ницької  діяльності  старших  дошкільників».  Цінність  цієї  

технології   полягає  у  тому,  що  діти  не  отримують  готових  знань  від  

дорослого,  а  здобувають  їх  самостійно.  Досліджуючи  певне  явище,  діти  

засвоюють  знання про  нього  у  логічній  послідовності,  виявляють  

пізнавальний  інтерес,  що  є  основою  розвитку  пізнавальної  активності. 

Однією  з  ефективних  технологій  пізнавального розвитку  дошкільників  

є  розвивальний  курс  «Логіки  світу»,  яка  спрямована на розвиток 

дивергентного мислення, уяви, творчих здібностей, гнучкості й 

оригінальності мислення. Під час занять з  використанням  розвивальних 

завдань  «Логіки  світу» дошкільнята долучаються  до  розмірковувань,  

роблять  припущення,  висловлюють  свої  судження,   перевіряють  їх  

правильність  і  таким  чином  навчаються самостійно здобувати знання й 

використовувати їх на практиці.  В цій  технології оригінальні арифметичні 

й геометричні задачі, задачі з теорії множин, математичної логіки, 



конструювання, комбінаторики подано у цікавій та легкій для сприйняття 

формі. Діти закріплюють уявлення про геометричні фігури, навчаються 

розділяти складні фігури на більш прості, порівнювати предмети за різними 

ознаками, досягати поставленої мети, використовуючи лише заданий, суворо 

обмежений набір засобів. 

Суттєвою  особливістю  використання  завдань  курсу  «Логіки  світу»  є  

перенесення акценту з результату виконаного завдання на  процес  його  

розв'язання та обґрунтування,  що є основою розвитку пізнавальної  

активності  дитини.  Дитина може знайти свій  власний  варіант  

розв'язування  завдання,  головне,  щоб  вона  могла  довести,  що  її  

розв'язання  також  можна  вважати  правильним.  Задачі курсу «Логіки 

світу» призначені  для  розвитку  мислення,  а  отже  і  пізнавальної  

активності   кожної  дитини  у  міру  її  можливостей.  За  такого  підходу  

діти  здобувають  необхідні  інтелектуальні  вміння  для  успіш-ного  

розвитку,  а  також  у  них  виникає  інтерес  до  навчання. 

     Одна  з  головних проблем,  яку  важливо  вирішити  дошкільному  закладу 

– мовленнєвий  розвиток  дітей.  Працюючи  над  цією  проблемою,  ми  

створюємо відповідні  умови, змінюємо  підходи  до    мовленнєвого 

розвитку  своїх  вихо-ванців,  серед  яких  вагоме  місце  посідає  

інноваційний  підхід  до  розвитку  дитячого  мовлення  на  основі:  теорії  і  

методики  розвитку мовлення дітей Н.Гавриш;  методики  роботи  з  

мовленнєвопасивними  дітьми   К.Крутій;  використання  символів  

(піктограм)  під  час  роботи  з  дошкільниками  за  О.Копиленко,  

В.Ткаченко.   

    Наші  вихователі  намагаються  усі  мовленнєві  заняття  будувати  так,  

щоб  забезпечити  комплексне  розв’язування  завдань  формування  

звукової  культури  мови,  лексичного  запасу,  граматичної  будови  та  

зв’язності  мовлення,  а  також  комунікативних  умінь. Та,  щоб  

розвивати  мовлення  дитини,  замало  просто  пропонувати  їй  

різноманітний  мовний  матеріал,  необхідно  ставити  перед  нею  нові  

пізнавальні  завдання,  які  потребують  використання  нових  засобів  

мовлення.   Зважаючи  на  це, вихователі  організовують  таку   мовленнєву  

діяльність  дітей,  яка   спрямовує  їх   на  перехід  від  репродуктивних  до  

креативних  мовленнєвих  дій.  Саме  до  таких  дій  і  підводить  

використання  інтерактивних  методів  і  прийомів  розвитку  дитячого  

мовлення,  адже  інтерактивні  методи  забезпечують  активне  включення  

дітей  у  процес  пізнання,  навчають  здобувати  знання,  сприяють   

розвитку  самостійності,  ініціативності   творчості,  залучають   до  

роздумів  і  міркувань,  активного  діалогу  з   обговорення   теми. 



    Систематична  робота  щодо  мовленнєвого  розвитку  дітей  з  

використанням  інтерактивних  методів  і  прийомів  дає  відчутні  позитивні  

результати.   Діти  не  бояться  висловлювати  свої  думки,  вміють   

міркувати,   мають  належний  словниковий  запас,  здатні  користуватися  

рідною  мовою  як  засобом  мовленнєвої  взаємодії  у  товаристві  людей,  

розуміти  їх  і  бути  зрозумілими,   а  саме  ці  особливості  дитячого  

мовлення  є  основою мовленнєвої  компетентності  дошкільника.  

     Застосування інтерактивних технологій у  закладі  дошкільної  освіти 

має на меті формування внутрішньої мотивації до навчання, збагачення 

знань, що спрямовано на сам процес навчання та спілкування з однолітками, 

з проявом особистісного ставлення до навчальної діяльності: цікавий зміст, 

цікава форма організації діяльності; цікавий сам процес, подобається 

здобувати знання. 

Отже, інтерактивні технології та форми роботи в дошкіллі, мають у своєму 

підґрунті спільну діяльність, яка відбувається засобами комунікації  і  

забезпечує ефективність організації процесу навчання.  

      За  своєю  природою  діти  дошкільного  віку  особливо  чутливі  до  тону  

і  настрою,  з  яким  спілкується  з  ними  вихователь  і  зустрічає  їх  вранці.  

Враховуючи  ці  особливості  дошкільнят,  наші  педагоги  ретельно  

продумують  ранковий  прийом  своїх  вихованців,  аби  створити  

позитивний  емоційний  настрій  та  налаштувати  кожну  дитину  на  

проживання  цікавого,  корисного   для  її  розвитку  дня  у дошкільному   

закладі.  З  цією  метою  плануються  і  проводяться  ранкові  зустрічі,  під  

час  яких  діти  опановують  прийоми  ввічливості,  обмінюються  

інформацією,  новинами,  навчаються    послідовно,  зрозуміло  для  

оточуючих  викладати  свої  думки, ділитися  враженнями.  Правильно  

організована  ранкова  зустріч  збагачує  дітей  душевною  теплотою  та  

повагою  одне  до  одного,  розвиває  мовлення,  увагу.  

   Головне  завдання  педагогів дошкільної  освіти – це створення такої 

освітньо-розвивального середовища, де кожна дитина могла б себе почувати 

комфортно і розвиватися у відповідності зі своїми віковими та  

індивідуальними  особ-ливостями. Сподіваємося,  що  на  таких  засадах  

буде  організовуватися  навчання  наших  випускників  і у  школі. 

 

 

 

 
 

 


