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Умови 

психічного розвитку дошкільника

джерелом і зовнішньою умовою психічного розвитку 

дитини є соціальне середовище 

внутрішньою умовою 

психічного розвитку 

дитини є її психічні 

особливості

суперечності між зовнішніми та внутрішніми умовами розвитку 

психіки дитини виступають рушійними силами її психічного розвитку 



Загальні особливості психічного розвитку 

дошкільника за умов типового онтогенезу

“світ предметів” → “відкриття світу людей” (соціальні 

взаємовідносини, спілкування між людьми, їхні суспільні функції)

прагнення стати дорослим, наслідування соціальних функцій без реального 

втілення → сюжетно-рольова гра (моделювання міжособистісних 

взаємовідносин дорослих, мотиваційно-цільова та технічна сторони)

оволодіння моделюванням як 

центральною розумовою здатністю, 

інтелектуалізація, інтеграція та 

диференціація пізнавальних процесів

формування довільної та свідомої 

поведінки, супідрядність мотивів, 

диференційована самооцінка

позаситуативно-пізнавальне та п.-особистісне спілкування – необхідна умова 

організації та проведення сюжетно-рольових ігор
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власних висловлювань, дає

змогу дитині впливати на

динаміку предмета за своїм

задумом або у відповідності

до тих задач, які ставить

перед нею дорослий.

Словесне узагальнення

власних дій призводить до

виникнення та

удосконалення повноцінних

образів та оперування ними у

розумовому плані.
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Загальні особливості психічного розвитку 

дошкільника за умов дизонтогенезу та їх 

компенсація

Подолання статичності сприймання: дії з реальними предметами,

переміщення їх у просторі, зміна функціональних залежностей. Це

породжує появу спонукального мотиву для
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Спілкування як найважливіший фактор 

психічного та особистісного розвитку 

дошкільника

Форми спілкування (с.) (за М. Лісіною)

Вік: 3-4 р.

Форма: позаситуативно-пізнавальна

Роль с.: забезпечення спільної з дорослим 

та самостійної діяльності дитини з 

ознайомлення зі світом фізичних об'єктів 

Зміст потреби у с.: у доброзичливій увазі 

дорослого, співпраці й повазі

Провідний мотив с.: пізнавальний 

(дорослий приваблює як ерудит, партнер у 

дослідницькій діяльності)

Засіб с.: мовлення

Значення для загального розвитку психіки:

первинне проникнення у сутність явищ, 

розвиток наочного мислення
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Спілкування як найважливіший фактор 

психічного та особистісного розвитку 

дошкільника

Вік: 5-6 р.

Форма: позаситуативно-особистісна

Роль с.: забезпечення теоретичного і практичного пізнання дитиною світу 

соціальних явищ 

Засіб с.: мовлення

Зміст потреби у с.: у доброзичливій 

увазі, співпраці й повазі, співпереживанні 

та взаєморозумінні дорослого

Провідний мотив с.: особистісний 

(дорослий – особистість, яка багато знає, 

вміє, дотримується соціальних норм, 

строгий і одночасно добрий старший 

товариш)
Значення для загального розвитку психіки: заохочення до 

моральних цінностей суспільства, перехід до дискурсивого 

мислення (логічні умовиводи), формування готовності до школи



Походження психологічних проблем:

•несприятливі тенденції у поведінці, які ще 

не порушили норми (мають прихований 

характер);

•незнання дорослими норм розвитку

Модель оптимального спілкування дорослого 

з дошкільником

Оптимізація спілкування:

•активізація потреби у розумінні мовлення 

дорослого;

•подолання особистісних негативних проявів –

несміливості, тривожності;

•виконання різних видів діяльності

Програма взаємодії: вербальне спілкування, насичене експресивно-

мімічними засобами. Бесіди з поглядом у вічі на різноманітні теми із 

підтримкою та заохоченням ініціативи дітей.   www.logoped.in.ua

Основна функція групи ЗДО:

регулювання поведінки дитини 

щодо ровесників на основі 

соціально прийнятих норм через 

набуття соціального досвіду 

групового спілкування і взаємодії 

на правах рівності 
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Формування мислення у дошкільників 

за умов типового розвитку

наочно-дійове      ↔ наочно-образне    ↔ словесно-логічне

практичний дійовий        внутрішній план дій, засвоєння наукових

характер                    оперування образами “в умі”      знань, оперування                

мовленням, 

образами-уявленнями

Шляхи розвитку мислення:

•від сприймання до наочно-дійового мислення, а потім до наочно-

образного та логічного;

• від сприймання до наочно-образного та логічного мислення.

Єдиний процес пізнання реального світу, в 

якому може переважати то одна, то інша форма 

мислення, у зв'язку з чим пізнавальний процес 

набуває специфічного характеру, в залежності 

від зміни характеру орієнтувально-

дослідницької діяльності.



Розвиток 

пізнавально-мовленнєвої діяльності дітей 

за умов атипового розвитку

“Будь-яка вища психічна функція з'являється на сцені двічі: перший раз як

діяльність колективна, соціальна діяльність, тобто функція інтерпсихічна;

другий раз як діяльність індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення

дитини, як функція інтрапсихічна” (Л. Виготський).

способу дії, недостатня

усвідомленість дій, відсутність

словесної фіксації та узагальнення

досвіду дії, уповільнене та

фрагментарне формування образів-

уявлень, уповільнене формування

елементів логічного мислення,

ускладнення підготовки до школи,

труднощі соціалізації

Розрив між дією та словом, відсутність включення мовлення в процес

вирішення пізнавальних задач, повторення непродуктивних дій, відсутність

переносу
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Особливості сюжетно-рольової гри 

дошкільника
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Провідний засіб соціалізації, де відображається суспільний розподіл праці 

та взаємообмін результатами діяльності; позиція кожного дорослого у 

широкому соціальному контексті та координованість цих позицій різних 

людей. 
Формування свідомого

підпорядкування суспільно

заохочуваним правилам і нормам,

що становить зміст розвитку

діяльності поведінки як суттєвої

властивості особистості

На основі зовнішньої ігрової

діяльності формується

розумовий план дій (створення

ігрової ситуації, планування

сюжету, розподілу ролей)
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Навіщо знати геометричні фігури, вчитися рахувати або точно 

вимірювати? 

Свідомий, узагальнюючий характер

знань, активна взаємодія, комунікація,

позитивні емоції, практична діяльність у

переставлянні, перерахуванні, порівнянні

предметів, лічба з торканням до предмета,

на відстані, вимовляючи числівники

вголос, потім пошепки, мовчки

Щоб дошкільник зміг розгорнути сюжет гри, змоделювати ту чи ін.

ситуацію, йому необхідно зрозуміти смисл, мотиви, задачі та норми

відносин між людьми

Формування життєвої 

компетентності дошкільника через 

сюжетно-рольову гру
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Завдання сюжетно-рольової гри з математичним 

змістом дошкільнят з особливими освітніми 

потребами

• формування та закріплення кількісних, геометричних, часових,

просторових, розмірових уявлень;

• розширення уявлень про оточуючу дійсність;

• формування вміння орієнтуватися на 

запропоновану ситуацію (ігровий образ, 

математичний зміст гри, часові рамки тощо);

• навчання планувати та регулювати свою діяльність у часі в 

залежності від дій партнера по грі; 

• розвиток особистісних якостей, 

емоційно-вольової сфери

• автоматизація та диференціація звуків, 

актуалізація словника, удосконалення 

граматичних категорій, розвиток зв'язного 

діалогічного мовлення
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Сюжетно-рольова гра «Магазин» 

(«Супермаркет»)

продавець касир покупець

визначення кількості товарів (загального 

асортименту на вітрині, певної для однієї 

закупки)
цифра та кількість, відрахування предметів по 

заданому числу (лічба одиницями, двійками, пряма 

та зворотня)

вага продуктів (ваги), їх кількість (накладна), 

вартість (цінник, чек, гаманець, картка, каса), 

порівняння, запис підрахунків

логічні задачі, умовиводи: чого більше в 

магазині (супермаркеті) – печива чи 

продуктів? 

шофер
вантажник

директор

охоронець



Сюжетно-рольова гра «Пошта»
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сортувальник поштар

розкладання листів, посилок за адресами з відповідними цифрами

розрізнення порядкової та кількісної лічби

порівняння цифр, що стоять поряд

вага посилок, кількість листів, 

зазначення адреси, кількість кроків, 

орієнтування на міні-карті, плані 

шляху



Сюжетно-рольова гра «Зоопарк»
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розрізнення порядкових і кількісних числівників

логічні задачі, умовиводи: кого 

більше в зоопарку – звірів чи 

ведмедів? 

вага продуктів, загальна 

кількість тварин, кількість 

тварин одного виду, кількість 

особин у клітці

будівельник дизайнер шофер експедитор працівник

ветеринар кухар екскурсовод відвідувач



Сюжетно-рольова гра «Ательє»
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алгоритм лінійного 

вимірювання, 

довжина (ширина)

тканини, стрічок, 

мотузочків, окомір

геометричні фігури, кількісна та порядкова лічба

швачка

закрійник

модельєр
гладильниця

секретар



Сюжетно-рольова гра «Вулиця»
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Номери маршрутів, рейсів, 

вагонів, поїздів, квитків, 

номерні знаки машин, 

орієнтування на плані-схемі 

маршруту

експериментування, дієва перевірка гіпотез: 

чому велика машина не проїде по вузькій 

дорозі?

поліцейський

водій

пішохід

регулювальник



Сюжетно-рольова гра 

«Автозаправна станція»

диспетчер

закріплення назв цифр,

порівняння чисел, визначення

зв'язків і відношень між ними,

усвідомлення виразів «до» і

«після»

шофер

регулювальник

оператор 

бензоколонки
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Сюжетно-рольова гра «Залізниця»

робота з планом, простір, 

час, кількісна, порядкова 

лічба, геометричні фігури 

вартість 

квитків, 

номер поїзда, 

вагону, місця

диспетчер касир машиніст помічник машиніста

черговий 

по вокзалу

пасажир

провідник
монтер шляхів

оглядач вагонів
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рецепт – послідовність виготовлення, кількість інгредієнтів

рецептолог
водій

кухар

офіціант

відвідувач

кондитер

геометричні фігури, величини, кольори

вартість, кількість, вага

Сюжетно-рольова гра «Кафе» 

(«Ресторан»)
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Сюжетно-рольова гра 

«Ветеринарна клініка»

умовна мірка, геометричні 

фігури, кількісна лічба

ветеринар

реєстратор

лаборант

медсестра

діти з хворими тваринами (м'які іграшки)

провізор

охоронець

рецепти, розмір шприца, 

ширина, довжина бинтів
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Сюжетно-рольова гра 

«Обчислювальний центр»
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програміст

цифри, математичні знаки, 

математичні дії 

відповідальний за техніку

контролер



Сюжетно-рольова гра 

«Школа»

попереднє, наступне число, 

геометричні фігури, 

кількісна лічба, 

орієнтування на аркуші 

паперу

учитель здобувач освіти (школяр)

черговий охоронець

директор
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Фантазуйте, грайте, 

рахуйте, розвивайте 

мислення та 

мовлення дітей!


