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education in 2018 against the background of the rhetoric of educational functionaries on the further unloading of programs for elementary school.
Methods. The use of documentary-and-archival,
system-and-genetic, logical-and-pedagogical methods
enabled further and more detailed elucidation of sociocultural aspects that influence the gradual changes in
the positioning of goals, objectives and outcomes of
initial education, its role in creating the child’s world
vision.
Results. On the basis of socio-cultural nature of
educational activity, an overview of factors shaping
the attitude of society to education and generating a
number of problems that affect its quality are given. It
has been shown that over the past 25 years, the role
of the linguistic and mathematical component of elementary education has been diminished with the
gradual increase in the number of academic subjects
and the reduction of the duration of the academic
year. The analysis of factors that have a negative
impact on the results of elementary education and the
unsettled university requirements for a future elementary school teacher is given.
Originality. The dynamics of elementary school
students’ educational load in language (speech) and
mathematics was traced for the first time. The tendency towards its significant reduction during the development of an independent Ukrainian school is the

attention to the study of language and mathematics
despite the unconditional recognition of all teachers
and psychologists of the dependence of the child’s
intellectual development on the mastery of his (her)
language and mathematics.
Conclusion. Узагальнення характеру впливу
соціокультурних чинників на початкове навчання
уможливило висновок щодо природи різних
ракурсів у розумінні «якості шкільної освіти». Для
подолання смислових розбіжностей у тлумаченні
«якості шкільної освіти» запропоновано звернення
до вже відомих «засобів» TIMSS і PIRLS.
Conclusion The generalization of the nature of the
influence of socio-cultural factors on primary education
made it possible to conclude on the nature of different
perspectives in the sense of "quality of school education". To overcome semantic differences in the interpretation of "quality of school education", an appeal was
made to the already known "means" of TIMSS and
PIRLS.
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ЗНАЧЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті зазначається, що гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє,
бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, уміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних,
творчих функцій у майбутньому. І скрізь, де є
гра, панує здоров’я, радість дитячого життя.
Також проаналізовано особливу цінність
гри у підготовці до різних сфер життя дитини,
та наголошується на тому, що дидактичні ігри
потрібно добирати відповідно до завдань навчально-виховного процесу.
Ключові слова: дидактична гра; діти дошкільного віку; ігрова діяльність; ігрові дії; заклад дошкільної освіти.

не місце в життєдіяльності дитини дошкільного віку, аналізує необхідність
уточнити ті особливості характеристики
дошкільника, що пов’язані з розвитком
ігрової діяльності та засвідчують компетентність дитини в її царині.
В умовах реформування освіти, коли
найвищою цінністю проголошується людина та активно запроваджується людино-центричний підхід, дошкільна освіта
покликана створити належні умови для
всебічного розвитку молодшого дошкільника. У зв’язку з цим заклади дошкільної
освіти мають стати культурно-освітніми
центрами розвитку дитини. З огляду на
це особливого значення набуває проблема впливу дидактичної гри на всебічний
розвиток дитини.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Педагогічною обробкою дидактичних ігор, відбором і пропагандою
ігрових форм як засобів виховання займалися:
А. Бондаренко, А. Давидов,
П. Лесгафт, О. Янківськата ін. Останнім
часом
дослідники
Н. Короткова,
Н. Михайленко, Л. Фоменко виявляли
зацікавленість не так феноменом гри, як
сутністю, структурою, динамікою стосу-

Постановка проблеми. Дидактичні
ігри займають значне місце в житті дитини дошкільного віку, адже саме завдяки ігровій діяльності дитині прищеплюється любов до навчання. Широка різноманітність та роль дидактичних ігор дає
підстави на їх дослідження та активне
використання у вихованні дошкільнят.
У «Базовому компоненті дошкільної
освіти» зазначено, що в дитинстві провідним видом діяльності є гра. Також він
привертає увагу педагогів до необхідності повернути ігровій діяльності її провід106
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нків, що в ній складаються. Цей напрям
наближений до сучасних концепцій дошкільного виховання.
Сучасна педагогічна наука вважає
ознайомлення дітей з предметним світом
основою всебічного розвитку дитини.
Саме заняття з ознайомлення з навколишнім довкіллям можуть забезпечити
розвиток усіх потреб дитини в емоційному спілкуванні з дорослими і однолітками, у різноманітній діяльності, у пізнанні
дійсності.
На основі аналізу робіт науковців
Л. Виготського, Д. Ельконіна, B. Мухіної
можна зробити висновок про доцільність
ознайомлення дітей дошкільного віку з
предметами з опорою на образність їхнього мислення і на провідний вид діяльності – гру, оскільки глибину сприйняття та емоційності в цьому віці може
надати тільки ігрова діяльність.
Мета статті – розкрити роль дидактичної гри у всебічному розвитку дошкільника
Виклад основного матеріалу. Дидактична гра – гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях,
активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення
пізнавальних умінь і навичок [1, с. 27].
Дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання дітьми навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність,
вносять у неї елемент цікавості.
Використовують дидактичні ігри у
навчанні та вихованні дітей усіх вікових
груп за необхідності актуалізувати їхній
досвід, повторити, уточнити, закріпити
набуті знання і уявлення про природні
явища, працю і побут людини. Вдаються
до них і після спостережень, екскурсій,
бесід та інших занять. Нерідко ігри з дидактичними матеріалами є основним
засобом навчання і виховання, за допомогою яких вихователь готує дитину
правильно сприймати предмети і явища
навколишнього світу.
Як ігровий метод навчання дидактична гра постає у двох видах:
1) власне дидактична гра. Ґрунтується на автодидактизмі (самонавчанні) та
самоорганізації дітей;
2) гра-заняття (гра-вправа). Провідна
роль у ній належить вихователю, який є
її організатором. Під час гри-заняття діти засвоюють доступні знання, у них виробляються необхідні вміння, удосконалюються психічні процеси (сприймання,

уява, мислення, мовлення). Ефективне
опанування знань і вмінь відбувається в
практичній діяльності за активізації мимовільної уваги і запам’ятовування [2, с. 19].
У формі навчання взаємодіють навчальна (пізнавальна) та ігрова (цікава)
сторони. Відповідно до цього вихователь
одночасно навчає дітей і бере участь у
їхній грі, а діти граючись навчаються.
Здатність дидактичної гри навчати дидактичній грі як і розвивати дитину через ігровий задум, дії і правила О. Усова
визначає як автодидактизм [3 с. 147].
Пізнавальний зміст навчання виявляється в його дидактичних завданнях,
які педагог ставить перед дошкільниками не прямо, як на занятті, а пов’язує їх
з ігровими завданнями та ігровою дією.
Дидактична мета, прихована в ігровому
завданні, стає непомітною для дитини,
засвоєння пізнавального змісту відбувається не навмисне, а під час цікавих ігрових дій (приховування і пошуку, загадування і відгадування, елементів змагання у досягненні ігрового результату
тощо).
Основним стимулом, мотивом виконання дидактичного завдання є не пряма вказівка вихователя чи бажання дітей чогось навчитися, а природне прагнення до гри, бажання досягти ігрової
мети, виграти. Саме це спонукає дітей
дошкільного віку до розумової активності, якої вимагають умови і правила гри
(краще сприймати об’єкти і явища навколишнього світу, уважніше вслуховуватися, швидше орієнтуватися на потрібну властивість, підбирати і групувати
предмети та ін.). Так у старшому дошкільному віці на основі ігрових інтересів
виникають і розвиваються інтелектуальні.
Дидактична гра як самостійна ігрова
діяльність можлива лише за доступності
дидактичних завдань для сприйняття
дітьми, наявності у них інтересу до гри,
засвоєння ними правил та ігрових дій,
які, у свою чергу, залежать від рівня ігрового досвіду. Такими є передумови
використання дошкільниками набутих
знань про предмети і явища навколишнього світу [4, с. 32].
Для того щоб дидактичні ігри стимулювали різнобічну діяльність і задовольняли інтереси дітей, вихователь повинен
добирати їх відповідно до освітніх програм навчання та виховання для кожної
вікової групи закладу дошкільної освіти,
враховуючи пізнавальний зміст, ступінь
складності ігрових завдань і дій. Творче
ставлення педагога до справи є переду107
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мовою постійного і поступового ускладнення, розширення варіативності ігор.
Якщо у дітей згасає інтерес до гри, вихователь ініціює спільне придумування нових ігрових завдань, ускладнення правил, включення до пізнавальної діяльності різних аналізаторів і способів дій, активізацію всіх учасників гри.
Постійний розвиток самостійних дидактичних ігор неможливий без наявності достатньої кількості ігрового матеріалу. В кожній групі мають бути різних
розмірів ляльки з комплектами одягу,
посуд, меблі, транспорт, м’які іграшки
(тварини, птахи, комахи), настільнодруковані ігри (лото, доміно, шашки,
шахи), дидактичні іграшки (матрьошки,
кубики, пірамідки та ін.), набори з природного матеріалу, картинки про природу, життя сім’ї, діяльність людей, предмети домашнього вжитку тощо.
Дидактична гра збагачує чуттєвий
досвід дитини, забезпечує розвиток
сприймання. Наприклад, розбираючи і
збираючи пірамідку, підбираючи парні
картинки, малюк вчиться розрізняти і
називати ознаки (розмір, форму, колір та
ін.) предметів. Розвиток сенсорних здібностей у дидактичній грі відбувається
разом із розвитком логічного мислення і
вміння виражати думки словами, адже
для розв’язання ігрового завдання дитині
доводиться знаходити характерні ознаки
предметів і явищ, порівнювати, групувати, класифікувати їх, робити висновки,
узагальнення. Виконання цікавих ігрових дій і правил сприяє розвитку спостережливості, довільної уваги, швидкого і
тривкого запам’ятовування.
Розв’язання дидактичного завдання
формує також і волю. Добросовісне виконання правил вимагає витримки, дисциплінованості, привчає до чесності,
справедливості, впливає на розвиток
довільної поведінки, організованості.
Зміст і правила дидактичних ігор допомагають формуванню у дітей моральних
уявлень і понять (про бережне ставлення
до предметів як продуктів праці дорослих, про норми поведінки, стосунки з
однолітками і дорослими тощо) [5, с. 58].
Ігри з дидактичними іграшками,
природним
матеріалом,
картинками
сприяють естетичному розвитку, оскільки, навчившись розрізняти кольори і
форми, дитина починає помічати, оцінювати їх. Цікава дидактична гра викликає позитивні емоції, поліпшує самопочуття. В ній зміцнюються м’язи рук,

що сприяє підготовці дітей до письма,
образотворчої діяльності тощо.
Особливості дидактичних ігор та їх
впливу на розвиток дитини свого часу
досліджували Є. Тихеєва (ігри з дидактичною лялькою, іншими іграшками, з
предметами побуту, природним матеріалом, ігри для мовленнєвого розвитку) [6],
Ф. Блехер (ігри для математичного розвитку) [7], Л. Венгер (дидактичні ігри і
вправи для сенсорного розвитку) [8],
А. Бондаренко (роль словесних дидактичних ігор у розвитку самостійності й активності мислення дитини) [9].
Дидактичні ігри використовуються
для вдосконалення знань дошкільнят про
навколишній світ - предмети, працю,
взаємозв’язки людей. Вони є немовби
проміжною ланкою між навчанням на
заняттях, у повсякденному житті і застосуванням набутих знань у самотній діяльності дітей.
Дидактична гра має свою сталу
структуру, яка відрізняє її від іншої діяльності дітей, свої правила. Ігровий задум часто виражений у самій назві грі,
іноді має форму ігрового завдання або ж
виступає у формі інтелектуального завдання, яке потребує обдумування, порівняння, зіставлення. Він викликає жвавий інтерес у дітей, збуджує їх активність. Ігровий задум інколи виступає і як
запитання (а якби?) або може мати форму загадки, в якій подані лише деякі
умови [10, с. 25].
Ігрові дії у грі можуть бути дуже різноманітними, відповідно до віку дітей. В
іграх малих дітей ігрові дії полягають у
розкладанні картинок, у наслідувальних
рухах. Ігрові дії старших дітей складніші,
бо вони вимагають взаємодій одних дітей з іншими, послідовності, черговості.
Це можуть бути й порівняння, зіставлення, описування і т. д. Правила гри виконують спосіб і послідовність дій, регулюють взаємовідносини дітей у грі. Всі
структурні елементи дидактичної гри
взаємозв’язані між собою і відсутність
одного з них руйнує гру.
Дидактичні ігри потрібно добирати
відповідно
до
завдань
навчальновиховного процесу. В молодшому віці за
допомогою дидактичних ігор можна вчити дітей пізнавати і називати предмети
та їх ознаки, розрізняти їх за формою,
кольором, величиною, розміщенням у
просторі, також робити прості узагальнення, групувати предмети за названими ознаками. Доцільно, щоб під час гри
дитина бачила реальний предмет, включаючи в його сприймання якомога біль108
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ше аналізаторів (оглянути предмети, пошукати, послухати, покуштувати тощо)
[11, с. 59].
Діти середнього дошкільного віку
здатні оволодіти узагальненими родовими поняттями (наприклад – яблуко, груша, слива – це фрукти). З ними проводять ігри на порівняння та класифікацію
предметів і їх зображень на картинках,
формування числових понять.
У старшому дошкільному віці за допомогою дидактичних ігор впорядковують сенсорний досвід дітей. Вчать точно
і швидко виділяти певні ознаки, порівнювати і групувати предмети за спільними ознаками. Для цього використовують ігри в різноманітні подорожі, ігри –
загадки тощо [Там само, с. 60].
Висновки і перспективи подальших досліджень. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують різні види дидактичних ігор: ігри з дидактичними іграшками, природним матеріалом,
настільно-друковані та словесні ігри. В
іграх з іграшками, природним матеріалом діти безпосередньо сприймають предмети. Ці ігри побудовані з урахуванням
принципу наочності, у відповідності з
прагненням дітей гратися конкретними
речами. За допомогою їх діти пізнають
різноманітні властивості предметів, порівнюють зіставляють їх. Словесні ігри
проводять без наочного матеріалу. Вони
побудовані на діях та словах гравців. Їх
використовують тільки після того, як у
дітей сформульовані певні знання, про
реальні
предмети
або
явища.
Обов’язково умовою кожної дидактичної
гри є те, щоб вона була цікавою, щоб
діти виконували всі дії з інтересом та
задоволенням [9, с. 154].
Отже, як і всі інші види ігор, дидактичні ігри стимулюють загальний особистісний розвиток дошкільників. Поєднання в них готового навчального змісту з
ігровим задумом і діями вимагає від вихователя майстерного педагогічного керівництва ними.
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THE VALUE OF AN EDUCATIONAL GAME FOR
PRESCHOOL CHILD’S COMPREHENSIVE
DEVELOPMENT

Abstract. In the article, the author points out
that the game gives a momentary joy, satisfies the
urgent needs, and also – is aimed at the future, because during the game children are formed or fixed the
properties, abilities, abilities necessary for them to
perform social, professional and creative functions in
the future. . And everywhere, where is the game,
reigns health, the joy of childhood.
It was also emphasized that the didactic game
has its own permanent structure, which distinguishes
it from other activities of children. The game plan is
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often expressed in the game's name itself, sometimes
it has the form of a game task or appears in the form
of an intellectual task that requires consideration,
comparison, and comparison. It causes lively interest
in children, stimulates their activity.
The article also analyzes the special value of the
game in preparing for different spheres of life of the
child, and it is emphasized that the didactic games

should be selected in accordance with the tasks of the
educational process.
Key words: didactic game; children of preschool
age; play activity; gaming activities; institution of preschool education.
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О ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
стандартах и программах, в которых
отмечаются также некоторые ценности,
предназначенные для включенные в систему ценностей ученика, но в этих стандартах и программах мало или совсем
нет описания четкого содержания для
формирования ценностей, ценностной
ориентации или системы ценностей
учащихся. Даже стандартные требования для целей обучения учебной дисциплины имеют характер лозунгов и обычно
игнорируются учителем в процессе изучения предмета. В то время как при наличии такого контента можно было бы
объединить цели и задачи различных
дисциплин и учителей для достижения
ожидаемого конечного результата. Здесь
также можно отметить тот факт, что
учительская среда безразлична к самому
важному аспекту образования – его целям, и они, эти цели не анализируются и
не синтезируются совместно учителями
различных учебных дисциплин, не становятся предметом такого обсуждения.
Не менее важным является тот факт,
что, в отличие от познавательного процесса,
результаты
ценностноориентированного обучения не выявляются непосредственнo, а проявляются
слишком поздно. Трудно решить, например, проблемы, связанные с проявлениями морального поведения. Часто необходимый положительный результат исходит из тесной взаимосвязи между школой, семьей и окружающей средой. То же
самое можно сказать и о психических
ценностях: выносливость, целеустремленность, настойчивость и другие волевые качества могут формироваться только через скоординированную, долгосрочную и последовательную работу учителей, родителей и т.д. Но в педагогической практике редки случи, когда два
учителя разных дисциплин работают над

Одним из важнейших тенденций гуманистического образования - углубление роли и
места ценности в учебном процессе, ее ориентация на ценности. Такой подход принято
называть ценностно-ориентированным обучением. Вообще, в зависимости от того, какую
цель следует преследовать, какие отношения
преобладают в учебном процессе – познавательные или ценностные, соответственно мы
будем характеризовать и процесс обучения.
Таким образом, при познавательной ориентации учебного процесса основной целью учебного
процесса становится познание, а основные его
отношения, в том числе отношения между
учителем и учеником, познавательные. То
есть, учитель стремится научить ученика
предмету или материалу, а ученик рассматривает предмет как когнитивный объект,
объект познания. На первый план выходят
знания, умения и навыки ученика. В случае
ориентации на ценности или ценностной ориентации обучения главная цель – формирование ценностей, на первый план выдвигаются
ценностные компоненты учебной дисциплины.
Следует отметить, что как познавательные и ценностные отношения, так и познавательные и ценностные ориентации обучения взаимосвязаны. При ценностной ориентации обучения знания и умения, например,
также рассматриваются как ценность. В
этом случае, однако, выделяются разные уровни познания – запоминание, знание, понимание,
применение и т.д. При ценностной ориентации
обучения же одним из главных целей становится познание ценностей.
Ключевые слова: ценность; ценностная
ориентация; ценностное отношение; обучение
математике;
ценностно-ориентированное
обучени; эстетические ценности; национальные ценности.

Некоторые особенности ценностно-ориентированного обучения. Рассмотрим некоторые особенности ценностно-ориентированного обучения, которые
приводят к его пренебрежению или уменьшению его роли в процессе обучения.
Прежде всего, следует отметить, что хотя
ценности как компонент содержания
образования, упоминаются в учебных
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