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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Серед ознак особистісного становлення та 

розвитку дітей старшого дошкільного віку суттєве місце займає пізнавальна 

сфера. Завдяки пізнавальній сфері дитина вступає у життєво необхідні 

відносини з природним довкіллям і в спілкування з людьми, що є основою 

засвоєння культурного досвіду людства, необхідною умовою формування 

розумових якостей, її самостійності, творчості та ініціативності. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набуває проблема формування індивідуальних 

особливостей пізнавальної сфери старших дошкільників, що є однією з 

пріоритетних у педагогічних дослідженнях, оскільки її успішне розв’язання 

дає можливість суттєво підвищити ефективність корекційної освіти у закладах 

дошкільної освіти (ЗДО). 

Дошкільний вік ‒ оптимальний період для розвитку пізнавальної сфери. 

На етапі дошкільного дитинства особливе значення має розвиток образних 

форм пізнання навколишнього світу ‒ сприймання, пам’яті, мислення, уяви. 

Пізнавальна сфера є соціально значущою складовою якістю особистості 

й починає формуватися у дошкільному віці в різних видах діяльності. Тому 

одним із найважливіших напрямів у роботі логопеда і вихователя з дітьми 

дошкільного віку є розвиток їхньої пізнавальної сфери. 

Стратегічним завданням освіти дітей з особливими освітніми потребами 

(ООП), починаючи з дошкільного віку, має бути забезпечення розвитку 

базових потенційних компетентностей та особистісних якостей, що сприяють 

формуванню творчих здібностей, продуктивного та критичного мислення; 

розвиток сенсорних, інтелектуальних і технічних здібностей, інтересів дітей, 

допитливості та пізнавальної мотивації; формування пізнавальних дій, 

сенсорної культури, культури пізнання та цінностей пізнання. 

Метою навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти має 

бути розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, що потребує 

особливої уваги до процесу засвоєння дітьми програмового матеріалу. Саме за 



процесом та особливостями його перебігу слід судити про ефективність 

пізнавальної сфери дошкільнят. Ось чому так важливо знати, що і як дитина 

робить, щоб засвоїти матеріал, адже саме від особливостей її пізнавальної 

сфери залежить, що і як вона засвоює. Завдяки пізнавальним психічним 

процесам діти дошкільного віку одержують знання про навколишній світ та 

про себе, засвоюють нову інформацію, запам’ятовують, розв’язують певні 

завдання. Серед них виділяють відчуття і сприймання, пам’ять, мислення, 

уяву. Необхідною умовою протікання психічних процесів є увага. Мова і 

мовлення постають одним із засобів мислення та розуміння. Науково-

психологічний підхід вимагає аналітичного розгляду процесів пізнання, однак 

у реальному житті всі вони взаємопов’язані. 

Теоретико-методологічні основи даної проблеми закладені у 

дослідженнях, які проводили А. Адлер, Н. Бабич, Л. Божович, О. Брежнєва, 

Л. Виготський, В. Голицин, О. Запорожець, С. Козачук, М. Лісіна, С. Ладивір, 

І. Литвиненко, О. Люблінська, М. Марусинець, Л. Мар’яненко, Т. Піроженко, 

Т. Ткачук, Г. Стадник, Т. Шах та інші дослідники. 

Загальні положення про значення пізнавальної сфери у дітей у 

сучасному освітньому процесі розглядаються у роботах українських 

дослідників О. Брежнєвої, Л. Божович, С. Козачук, С. Ладивір, 

М. Марусинець, Л. Мар’яненко, О. Меньшикової, Б. Мухацької, 

Л. Солодовник, Г. Стадник, Т. Ткачук тощо. 

Проблема формування пізнавальної сфери дітей у різних аспектах 

широко відображена у працях психологів та педагогів І. Білої, Л. Виготського, 

С. Козачук, С. Ладивір, І. Литвиненко, М. Матюшкіна, Т. Ткачук, І. Товкач та 

інших. 

Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку 

вивчали А. Адлер, О. Брежнєва, Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський, 

Д. Годовікова, В. Голіцин, О. Долинна, О. Низковська, С. Жейнова; 

В. Курносова; С. Козачук, Г. Костюк, С. Ладивір, М. Лісіна, Л. Лохвицька, 

М. Марусинець, О. Сорокіна, В. Суржанська, І. Товкач та інші дослідники. 



Індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу вивчали 

Л. Венгер, А. Демидова, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Кондратова, 

К. Крутій, Т. Грицишина, С. Ладивір, Т. Піроженко, Л. Шумей. 

Методологічну основу пізнавального розвитку дітей вивчали Т. Гризик, 

О. Долинна, О. Низковська, Н. Єпанчинцева, Ю. Кулюткін. 

Пізнавальний інтерес як базову характеристику пізнавальної сфери 

досліджували А. Адлер, Л. Божович, Л. Захаревич, В. Лозова, О. Писарчук, 

Г. Стадник, Т. Ткачук та інші. 

Питанням сутності пізнавальної активності як вектора творчості дітей 

дошкільного віку присвячені роботи І. Білої, Н. Ваганової, С. Ладивір, 

Т.  Піроженко, Н. Поддьякова та інших. 

Типологія стилів пізнавальної сфери вивчалась Т. Гусєвою, 

В. Суржанською та іншими вченими. 

Оптимізація пізнавальної сфери старших дошкільників була предметом 

наукових досліджень В. Буряк, А. Демидової, Л. Захаревич, В. Круглікова, 

Є. Платонова, Ю. Шаронова. 

Роль педагога та особистісних чинників у розвитку пізнавальної сфери 

старших дошкільників досліджували О. Вовчик-Блакитна, Н. Гавриш, 

Л. Захаревич, О. Запорожець, Т. Піроженко, Г. Стадник. 

Водночас, недостатньо розробленими залишаються питання щодо 

характеристики психологічних особливостей пізнавальної сфери; визначення 

комплексної системи оптимальних психолого-педагогічних умов розвитку 

пізнавальної сфери у дітей дошкільного віку з ООП. 

Беззаперечний зв’язок мислення та розвитку мовлення дозволяє 

розглядати індивідуальні особливості розвитку пізнавальної сфери дитини 

старшого дошкільного віку в процесі мовленнєвої діяльності та реалізувати 

особистісно зорієнтований підхід у їх особистісному зростанні, оскільки стає 

можливим проведення розвивальної роботи з кожною конкретною дитиною, 

враховуючи її інтереси, можливості, нахили, розкриваючи її мовленнєві 

здібності. Однак, існує протиріччя між нагальною потребою розвитку 



пізнавальної сфери старших дошкільників з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей та відносним обмеженням використання засобів мовленнєвої 

діяльності з цією метою. 

Значущість та недостатня розробленість теоретичних і прикладних 

аспектів порушеної проблеми зумовили вибір теми наукового дослідження 

«Педагогічні умови розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження: охарактеризувати індивідуальні особливості 

розвитку пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку та обгрунтувати 

психолого-педагогічні умови підвищення ефективності її розвитку в 

мовленнєвій діяльності. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження: 

1. Провести теоретичний аналіз проблеми розвитку пізнавальної сфери 

дітей старшого дошкільного віку. 

2. Визначити психолого-педагогічні умови формування пізнавальної 

сфери дітей старшого дошкільного віку з ООП. 

3. Провести діагностику пізнавальної сфери старших дошкільників в 

умовах дошкільного закладу. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити методику розвитку 

пізнавальної сфери старших дошкільників з ООП. 

Об’єкт дослідження – пізнавальна сфера дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – індивідуальні особливості розвитку 

пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз психолого-педагогічних 

досліджень, вивчення логопедичної та психолого-педагогічної документації з 

проблеми дослідження, теоретико-організаційне моделювання); емпіричні 

(бесіди, спостереження, збір інформації, анкетування); педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи, 

статистична обробка результатів експерименту). 



Експериментальна база. 

Експериментальна робота проводилася на базі комунального закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Веселка» Чечельницької селищної ради 

Гайсинського району Вінницької області. 

Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні змісту понять 

«пізнавальна сфера» і «пізнавальна активність», у розширенні та поглибленні 

наукових уявлень щодо змісту та особливостей взаємозв’язку між 

структурними компонентами пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного 

віку при диференціації емоційно-мотиваційних, процесуально-операційних, 

контрольно-оцінних ознак у процесі мовленнєвої діяльності; у представленні 

психолого-педагогічних характеристик груп дітей з різним рівнем розвитку 

пізнавальної сфери, що проявляється у мовленні. 

Практичне значення дослідження полягає у створенні психолого-

педагогічних умов розвитку пізнавальної сфери старших дошкільників з ООП 

з урахуванням індивідуальних особливостей; визначенні шляхів 

впровадження названих умов у практику роботи закладів дошкільної освіти; 

розробці системи психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільних 

закладів освіти із зазначеної проблеми. Матеріали дослідження можуть 

застосовуватися у практиці роботи дошкільної ланки освіти. 

Апробація результатів дослідження. 

Основні результати дослідження доповідалися на регіональному 

науково-практичному семінарі «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній 

роботі» (Умань, 11 листопада 2021 року). 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Ворожбит Т. П., Синьоока В. О. Особливості розвитку пізнавальної 

сфери дітей мультимедійними методами. Вісник Освітньо-наукового центру 

сімейно-центрованих практик / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини ; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань : Візаві, 2022. 

С. 80‒83. 



Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи – 

82 сторінки друкованого тексту. Робота містить дві таблиці та один рисунок. 

У списку використаних джерел 74 найменування. 

  



ВИСНОВКИ 

На підставі проведеного аналізу літературних джерел та власного 

експериментального дослідження з проблеми розвитку пізнавальної сфери у 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами ми можемо зробити 

наступні висновки. 

1. Проведено аналіз науко-методичної літератури стосовно проблеми 

розвитку пізнавальної сфери у дітей дошкільного віку. 

Пізнавальна сфера – це потреба дошкільників у пізнавальній діяльності, 

активному прояві інтересу до себе та соціуму; це здатність цікавитися 

невідомим, виявляти готовність до розв’язання проблемних ситуацій; 

здійснювати аналіз, порівняння, синтез, узагальнення; вміти аргументувати та 

приймати правильне рішення; володіти елементарними формами 

дослідництва, експериментування та винахідництва. 

Доцільно оптимально використовувати інноваційні технології для 

формування пізнавальної сфери старших дошкільників, оскільки форми та 

методи роботи, які вони передбачають, є найефективнішими. 

Встановлено, що технології стрім-освіти у педагогічному процесі 

доцільно розглядати як технології формування та розвитку розумово-

пізнавальних і творчих якостей дітей. Це інтегрований підхід до освіти, що 

передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, 

читання, письма, математики, мистецтва; акцентує увагу на вивченні точних 

наук, виховує культуру креативного мислення. 

2. Визначені психолого-педагогічні умови формування пізнавальної 

сфери дітей старшого дошкільного віку з ООП у закладах дошкільної освіти: 

‒ створення освітнього середовища з урахуванням особливостей 

вікового та індивідуального розвитку дошкільників; 

‒ компетентність фахівців навчального та корекційного процесів; 

‒ уміння колективу ЗДО здійснювати психолого-педагогічний супровід 

дітей старшого дошкільного віку; 



‒ використання різних методів і засобів активізації пізнавальної сфери, 

яка забезпечує особистісно-орієнтовний розвиток дитини з особливими 

освітніми потребами; 

‒ забезпечення позитивного емоційного фону дошкільників, відчуття 

радості, позитивних емоцій від відкриттів; 

‒ взаємодія з дорослими, яка має будуватися на співпраці та творчій 

комфортній взаємодії. 

3. Проведена діагностика пізнавальної сфери старших дошкільників в 

умовах дошкільного закладу. 

За результатами констатувального етапу експерименту встановлено, що 

переважає низький рівень сформованості пізнавальної сфери старших 

дошкільників. 

Одержані результати дали змогу розробити та упровадити власну 

методику, що складалася з трьох етапів: мотиваційного, основного та 

рефлексивного. 

4. Обгрунтувана та експериментально перевірена методика розвитку 

пізнавальної сфери старших дошкільників з ООП. 

У процесі експериментальної роботи визначено низку першочергових 

інноваційних методик, дотримання яких забезпечує ефективність розвитку 

пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного 

закладу освіти. До них відносяться стрім-технології, ігротерапія, 

мультитерапія, конструкторська діяльність, художньо-естетична діяльність та 

інформаційно-комп’ютерні технології. 

Результати контрольного етапу експерименту засвідчили достатньо 

високі показники ефективності використання інноваційних засобів навчання у 

розвитку пізнавальної сфери старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

Перспективами подальшого дослідження вважаємо визначення ступеня 

ефективності інноваційних засобів навчання при роботі з дітьми, які мають 

затримку психічного розвитку. 



 

 

 

 


