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Анотація 

У статті доведено, що науково-педагогічне дослідження питань виховання та 

навчання дітей дошкільного віку – це спеціально організований процес пізнання 

педагогічного середовища, педагогічних явищ, фактів, суб’єктів та об’єктів 

педагогічної взаємодії в умовах діяльності, а також зв’язків і відносин між ними, 

здійснюється воно за методологічними параметрами: проблема, тема, об’єкт, предмет 

дослідження, мета, завдання й гіпотеза. З’ясовано, що науковий апарат упродовж 

визначених етапів цього періоду зазнавав кількісних і якісних змін. Наведені приклади 

наукових публікацій вітчизняних учених підтверджують, що ефективність 

представлених наукових пошуків було досягнуто завдяки дотримування авторами 

структури програми дослідження, яка завжди складається з двох частин: 

методологічної і процедурної (методичної). 

 

Annotation 

It is proved in the article that the scientific and pedagogical investigation of the problems 

of upbringing and education of the children of preschool age is specially organized process of 

cognition of the pedagogical environment, pedagogical phenomena, facts, subjects and 

objects of the pedagogical interaction under conditions of the activities, and also the ties and 

relations among them. The cognition is put into effect in accordance with the methodological 

parameters: problem, theme, object, subject of investigation, aim, objectives and hypothesis. 

It is detected that scientific apparatus of the defined stages of the period has undergone the 

quantitative and qualitative changes. The author gives examples of the scientific publications 

of the native scientists that prove that efficiency of the presented scientific searches has been 

reached thanks to the fact that the authors keep to the structure of the program of the 

investigation, which has always consisted of the two parts: methodological and procedural 

(methodic) ones. 
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Вступ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальність наукового аналізу проблем 

виховання та навчання дітей дошкільного віку підтверджує діяльність досліджуваних і 

навчальних інститутів, кафедр, лабораторій, упровадження численних міжнародних, 

вітчизняних програм і проведення конференцій, що відіграють значну роль у створенні 

освітньої та дослідницької інфраструктури в державі й у всьому світі. Одержання 

відповіді на сучасні питання дошкільної педагогіки пов’язане зі вдумливим 

осмисленням минулого, об’єктивною оцінкою історичних реалій, вивченням 

історичних коренів, використанням накопиченого досвіду з метою розуміння новітніх 

педагогічних феноменів. 

 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими 

чи практичними завданнями 

 

1.1. Визначення категорій дошкільної педагогіки у сучасних дослідженнях  

 

Дошкільна педагогіка – порівняно молода наука. Але її загальнотеоретичні й 

практичні засади мають дуже глибокі корені. Визначенню окремих категорій як науки 

(об’єкта, предмета, мети, завдань, методологічних засад, принципів, методів вивчення 

особистості дошкільника) присвячено праці вітчизняних (Л. Артемова, А. Богуш, 

З. Борисова, Н. Георгян, О. Запорожець, В. Зінченко, Н. Кирста, О. Кононко, 

Н. Лисенко, Т. Поніманська, Д. Струннікова та ін.) і зарубіжних (Т. Бабаєва, 

С. Баранов, Л. Болотіна, С. Козлова, Т. Комарова, М. Крулехт, Т. Куликова, 

О. Солнцева, В. Титов та ін.) авторів. 

 

1.2. Історіографічний аспект проблеми 

Окремі аспекти дошкільної педагогіки як науки в Україні в другій половині ХХ ст. 

знайшли відображення в дослідженнях О. Адаменко „Розвиток педагогічної науки в 

Україні в другій половині ХХ століття (1950 – 2000 рр.)” (2006), Т. Степанової 

„Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної 

педагогіки (кінець ХІХ – ХХ століття)” (2011), І.Стражнікової „Розвиток педагогічної 

науки в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ − початку ХХІ 

століття: історіографічний контекст” (2015). 

 

2. Виклад основного матеріалу 

 

2.1. Відображення організації та змісту науково-педагогічних досліджень 

у публікаціях і дисертаціях з питань виховання дітей дошкільного віку 

 

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки в 60-х рр. ХХ ст. характеризувався 

пошуками більш досконалих форм, змістовного наповнення. Незважаючи на труднощі, 

наукова педагогіка, освітянська практика відходили від авторитарності. Науковці та 

передові освітяни прагнули оновити педагогічні технології. Провідний науковець 

Л. Артемова наголосила на тому, що в цей період у науку приходить нове покоління 

науково-методичних фахівців із дошкільної педагогіки. Своїм вагомим науковим 

доробком воно підтверджує ґрунтовні дослідження й започатковує розвиток наукових 

шкіл [1]. 
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У розвитку вітчизняної теорії виховання дітей дошкільного віку виділено два 

напрями: панування радянської парадигми виховання, формування гуманістично й 

демократично спрямованої національної парадигми виховання. Теорія виховання 

орієнтувалася на обґрунтування інваріативної авторитарної моделі виховання, на 

розробку засад гуманістично зорієнтованої системи виховання. Її розвиток відбувався 

від орієнтації досліджень на партійні настанови до орієнтації на логіку розвитку науки, 

від орієнтації на розробку окремих форм виховної роботи до обґрунтування виховних 

технологій. На зміну функційному підходу виховання прийшов особистісно 

зорієнтований підхід. Розвиток теорії виховання відбувався від вивчення та 

узагальнення досвіду роботи з дітьми дошкільного віку, виконання окремих досліджень 

до випереджальної розробки теоретичних моделей і дослідження цілісних виховних 

систем.  

У 90-і рр. ХХ ст. відбувається вивільнення теорії виховання дітей дошкільного віку 

від ідеологічних обмежень, поширення дослідницької проблематики. Аналіз 

спрямованості наукових публікацій з виховання дітей дошкільного віку (педагогіка 

раннього дитинства, зміст, форми та методи фізичного, розумового, морального, 

трудового, естетичного виховання, гра, формування якостей особистості дитини-

дошкільника, взаємодія дитячого садка та ін.) дозволяє стверджувати, що в публікаціях 

поступово змінювався науковий апарат дослідження, збільшувався теоретичний 

складник, узагальнювався накопичений емпіричний, теоретико-емпіричний матеріал. 

Розглядаючи історію розвитку системи як послідовну зміну стадій становлення й 

розвитку, сприймаємо появу в цілісній системі нових елементів і зв’язків як 

започаткування якісно нової системи, що приходить на зміну старій, тобто відбувається 

перехід від одного якісного стану до іншого, вищого. Така безперервна послідовність 

створення нових якісних станів системи і є процесом розвитку досліджуваної системи, 

у якому виокремлюється свій період становлення. Поданий алгоритм здійснення 

періодизації розвитку науки використано в цій роботі для періодизації та розвитку 

вітчизняної дошкільної педагогіки як науки. 

Значний внесок у розвиток вітчизняної теорії виховання дітей дошкільного віку 

зробили: Л. Артемова, З. Борисова, Р. Буре, Р. Жуковська, О. Запорожець, Л. Князєва, 

В. Кондратова, В. Котирло, О. Кульчицька, Т. Маркова, Д. Сергєєва, В. Нечаєва, 

Т. Поніманська, К. Крутій, З. Плохій, О. Фунтікова, Н. Аксаріна та ін.  

Отримані в ході дослідження факти дали підстави для виокремлення тематичної 

спрямованості за етапами розвитку вітчизняної теорії виховання дітей дошкільного 

віку: 1960 – 1969 рр. – роботи з атеїстичного, інтернаціонального виховання, виховання 

дитини в колективі; значна частина наукових робіт була спрямована на пошук форм, 

методів і засобів виховання щодо формування таких особистісних якостей дитини-

дошкільника, як працьовитість, дбайливого ставлення до людей, гордість, сором, 

повага до старших, організованість, самостійність, ініціативність, скромність, 

увічливість; автори публікацій і дисертацій розглядали шляхи формування ставлення, 

навичок, звичок, усвідомлення, моральних і вольових рис характеру, гуманних 

почуттів, любові, інтересу; проблеми морального, фізичного, естетичного, трудового, 

сенсорного виховання були предметом постійної уваги фахівців того часу; у 1970 –

 1984 рр. значна частина дисертацій і публікацій була спрямована на вирішення 

проблем морального, трудового, військово-патріотичного, інтернаціонального 

виховання; активно розроблялися проблеми виховання дітей у сільських дошкільних 

закладах; поширювалася увага дослідників до виховних можливостей технічних 

засобів, формування позитивних взаємин між хлопчиками та дівчатами, дитячого 

колективу, позитивного ставлення до навчання, навичок поведінки; у 1985 – 1991 рр. 

значна кількість дисертацій і публікацій була спрямована на вирішення проблем 
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трудового, морального, атеїстичного, естетичного, екологічного, ідейно-політичного 

виховання, виховання дітей раннього віку, розробку питань використання засобів усної 

народної, літературно-художньої творчості, народних традицій, мистецтва; у 1992 –

 1999 рр. поширюється увага науковців та практичних працівників до таких проблем, як 

національне, моральне, інтернаціональне, трудове виховання, формування духовної 

культури, національної самосвідомості, елементів національної культури, творчої 

активності, народознавчих уявлень, гуманних взаємин; у 2000 – 2010 рр. – формування 

духовних цінностей, першооснов національної самосвідомості, філософія дитинства, 

гуманістична спрямованість спілкування, особливості соціалізації дітей, статеве, 

економічне виховання, екологічна освіта, гуманістичне виховання, виховання 

людяності; головною тенденцією розвитку теорії виховання стає розробка систем 

виховання.  

 

2.2. Зміст і методика навчання дітей дошкільного віку у публікаціях, дисертаціях 

 

Поява спеціальних наукових досліджень у галузі вітчизняної дошкільної дидактики 

в 50-х – на початку 60-х років ХХ століття була підготовлена всім попереднім 

розвитком теорії і практики навчання дітей дошкільного віку і стала цілком 

закономірним фактом. Суттєвим внеском у теорію дошкільної дидактики стали: 

визначення сутності дошкільного навчання, його закономірностей та принципів, 

завдань та змісту освітньої роботи з урахуванням віку дітей, засобів та форм організації 

навчання, які б дозволили ефективно розв’язувати поставлені завдання, обґрунтування 

методів та прийомів навчання. Результати досліджень були покладені в основу 

створення окремих методик дошкільного навчання (60 – 80-і роки ХХ століття), що 

значно поширило та поглибило теорію і практику навчання дітей дошкільного віку: 

методики навчання дітей дошкільного віку зображувальної діяльності (І. Гусарова, 

О. Дронова, Р. Казакова, Т. Комарова, Н. Курочкіна, Є. Рогальова, Н. Сакуліна, 

Є. Фльоріна, Н. Халезова, Р. Чумічова та ін.); методики навчання рідної мови 

(Н. Аксаріна, А. Богуш, Г. Бєлякова, В. Гербова, Н. Гавриш, Р. Жуковська, О. Каверіна, 

Л. Калмикова, К. Крутій, Н. Ладигіна, Н. Луцан, Г. Ляміна, А. Максакова, 

Л. Пеньєвська, В. Петрова, Є. Радіна, О. Струміна, А. Тамбовцева, М. Щелованов та 

ін.); методики музичного виховання та навчання дітей (С. Акішев, С. Бєлкіна, 

Н. Ветлугіна, Л. Комісарова, Г. Урадовських та ін.); методики фізичного виховання та 

навчання дітей (М. Аляб’єва, А. Бикова, Е. Вільчковський, М. Кістяковська, 

О. Кенеман, С. Лайзане, Т. Осокіна, В. Фролов, Д. Хухлаєва, Г. Шалигіна та ін.); 

методики формування початкових математичних уявлень (О. Брежнєва, 

Н. Конфорович, Г. Лєушина, З. Лебедєва, Л. Метліна, З. Михайлова, Т. Степанова, 

О. Столяр, О. Фунтікова, К. Щербакова та ін.); методики ознайомлення з природою 

(С. Веретеннікова, Р. Буре, Н. Яришева та ін.). 

Отримані в ході дослідження факти дали підстави для виокремлення тематичної 

спрямованості наукових публікацій з питань навчання дітей дошкільного віку за 

етапами розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: 1960 – 1969 рр. – теоретичні 

засади та зміст процесу навчання, формування початкових математичних понять у 

дітей (кількісні відносини, кількісні оцінки величин, поняття про геометричні фігури, 

просторові уявлення, роль різних аналізаторів у розвитку навичок лічби та уявлень про 

множину, наступність в оволодінні дітьми 6 – 7 років початковими математичними 

знаннями), елементів матеріалістичного розуміння природи, навчання дошкільників 

творчої розповіді, іноземної мови, предметного малювання, малювання з натури, 

ліплення, основних рухів, читання слів, грамоти, звукового аналізу мови, рідної мови в 

дитячому садку, співу, вишивання; зміст та організація навчання в старшій та 
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підготовчій групах дитячого садка, занять та дидактичних ігор, ігор-занять, дослідів у 

дитячому садку; організація та зміст навчання дітей раннього віку, індивідуальний 

підхід до дитини; 1970 – 1984 рр. – проблема використання засобів навчання 

(дидактична гра, ознайомлення з навколишньою дійсністю, спортивні вправи, ігри з 

правилами, творчо-рольова гра, заняття, іграшки-інструменти, технічні засоби, 

комплексні завдання, екскурсії-огляди, розмови дітей у процесі гри, запитання); 1985 –

 1991 рр. – зміст і умови навчання дітей дошкільного віку, заняття як основна форма 

організації навчання дітей дошкільного віку; 1992 – 1999 рр. – методика навчання 

виразності мови, діалогу, української мови в дошкільних закладах, формування 

елементів математичних уявлень, навчання як умова активізації творчості в 

зображувальній діяльності дошкільників, порівняльний аналіз ефективності засобів 

підготовки дошкільника до письма, умови навчання рухових дій з м’ячем, навчання 

іноземної мови, диференційоване навчання; 2000 – 2010 роки – формування 

мовленнєвої активності дітей у процесі навчання англійської мови, пропедевтика 

мовних понять, формування готовності дітей до навчання в школі, елементарної 

математичної компетентності, логіко-математичних понять; особистісно зорієнтоване 

навчання, диференційоване навчання, інтегрована освіта, дитяче експериментування, 

використання різних форм організації навчання дітей дошкільного віку: бінарне 

заняття, гра-заняття, творчі заняття. 

 

Заключення 

 

Реконструкцію розвитку теорій виховання та навчання дітей дошкільного віку в 

період 1960 р. – початок ХХІ століття здійснено на основі аналізу наукових публікацій 

(дисертації, книги, статті), у яких вітчизняні науковці висвітлювали результати 

досліджень і які є основним засобом передачі наукових знань у часі й просторі. 

Доведено, що в процесі свого становлення дошкільна педагогіка структурно 

розвивалася як наука, що має не лише свої принципи, закони та закономірності, а й 

специфічні методи дослідження, свій зміст розкриває через різноманітні концепції, 

парадигми, стратегії виховання, навчання й розвитку. Дошкільна педагогіка вивчає 

особливий, дуже складний об’єкт – дитину в єдності всіх її проявів, концентрує свою 

увагу на дуже важливому боці цього об’єкта – процесах формування й розвитку 

особистості дитини. Наукова дошкільна педагогіка – це цілісна теорія виховання, 

навчання й розвитку дитини. 

Значний внесок у розвиток дошкільної педагогіки як науки в період 1960 р. – 

початок ХХІ століття зробили Н. Аксаріна, Л. Артемова, Г. Бєлякова, А. Богуш, 

З. Борисова, Р. Буре, Е. Вільчковський, Н. Ветлугіна, Н. Гавриш, В. Гербова, 

І. Гусарова, Н. Денисенко, Р. Жуковська, О. Запорожець, Р. Казакова, Л. Калмикова, 

О. Кенеман, Л. Князєва, Т. Комарова, В. Кондратова, В. Котирло, О. Кульчицька, 

К. Крутій, З. Лебедєва, Г. Лєушина, Л. Лисенко, Н. Луцан, Г. Ляміна, Т. Маркова, 

В. Нечаєва, З. Плохій, Л. Пеньєвська, Т. Поніманська, Є. Радіна, Н. Сакуліна, 

Д. Сергєєва, Ф. Сохін, О. Струміна, О. Усова, Є. Фльоріна, В. Фролов, О. Фунтікова, 

Н. Халезова, Д. Хухлаєва, К. Щербакова, М. Щелованов. 

Отримані в ході дослідження факти дали нам змогу визначити тенденції розвитку 

вітчизняної дошкільної педагогіки в період 1960 р. – на початку ХХІ століття: розвиток 

дошкільної педагогіки відбувався від орієнтації досліджень ідеологічної спрямованості 

до орієнтації на логіку розвитку науки; розвиток теорій виховання та навчання дітей 

дошкільного віку відбувався від вивчення та узагальнення досвіду роботи, виконання 

окремих досліджень до випереджальної розробки цілісних теоретичних моделей 

виховання та навчання; розвиток дошкільної педагогіки здійснювався від 
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обґрунтування авторитарних до розробки засад гуманістично зорієнтованих систем 

(відмова від функційного й розвиток особистісно зорієнтованого підходу до 

виховання); дошкільна педагогіка як наука мала обмежені можливості (І, ІІ, ІІІ етапи) 

наукової інфраструктури (незначна кількість наукових установ, педагогічних видань); 

на IV та V етапах починають поширюватися системні дослідження, у яких проблеми 

виховання та навчання дітей дошкільного віку вирішуються комплексно.  
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