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У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми активізації 

пізнавальної активності дітей шостого року життя. Охарактеризовано 

основні засоби активізації пізнавальної активності дошкільників. 
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The article deals with the analysis of scientific investigations on the problem of 

sixth year children’s cognitive activity activation. General means of pre-school 

children’s cognitive activity activation are characterized.  
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Постановка проблеми. Останнім часом практики і вчені спостерігають 

таку невтішну тенденцію: діти старшого дошкільного віку перестають бути 

чомучками, а дорослі перестають бути для них одним з основних джерел 

інформації. Зниження рівня пізнавальної активності напередодні вступу до 

школи, звичайно, не може не турбувати. 



Отже, треба шукати засоби, які допомогли б повернути допитливість, 

інтерес, зробити дітей активними й небайдужими учасниками пізнавального 

процесу. [2, с. 7-9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі пізнавальної 

активності, способам і методам активізації навчальної діяльності були 

присвячені дослідження Л.І.Божович, А.А.Вербицького, Л.С.Виготського, 

П.І.Гальперіна, В.В.Давидова, В.С.Ільїна, О.Н.Леонтьєва, О.К.Маркової, 

А.М.Матюшкина, А.В.Петровського, Г.А.Цукерман, Л.М.Фрідмана, 

Т.І.Шамової, Г.М.Щукиної, Д.Б.Ельконіна, І.С.Якиманскої.  

Особливості розвитку пізнавальної активності у дошкільному віці, умови й 

методи її формування у різних напрямах вивчені на роботах Т.М.Землянухиної, 

Д.Б.Годовікової, Е.Э.Крігер, М.І.Лісіної, Т.А.Павловець, Т.А.Серебрякової, 

С.П.Чумакової. Однак питання розвитку пізнавальної активності старших 

дошкільнят у процесі проведення занять у дошкільній установі вимагають 

подальшої розробки.  

В.Е.Краснопольський у своїй дисертації внаслідок аналізу різних підходів 

(П.С.Атаманчук, М.С.Головань, Н.М.Зверєвої, Л.О.Іванової, М.Я.Ігнатенко, 

В.Ф.Кушиної, В.І.Лозової, В.О.Онищук, А.Г.Сологуба, Т.І.Шамової, 

В.Ф.Шморгуна, Г.І.Щукиної) до визначення поняття пізнавальної активності 

доходить висновку, що активізація навчально-пізнавальної діяльності – процес, 

направлений на мобілізацію вчителем (за допомогою спеціальних заходів) 

інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил дітей, розвиток здібності 

подолати труднощі, активну самостійну роботу. 

Пізнавальна активність за правильної педагогічної організації діяльності 

вихованців і систематичної і цілеспрямованої виховної діяльності може і має 

стати стійкою рисою особистості дошкільника і має неабиякий вплив на його 

розвиток. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (Л.Аристова, В.Лозова, 

П.Підкасистий, І.Харламов, Т.Шамова, Г.Щукіна та інші) засвідчив, що немає 

єдиного погляду на сутність пізнавальної активності особистості. Деякі вчені 



(Д.Вількєєв, Н.Половнікова, Г.Щукіна та інші) пов’язують її з розумовим 

напруженням, інтелектуальною діяльністю, інші дослідники (І.Харламов, 

Т.Шамова та інші) – із виявом морально-вольових зусиль. Більшість учених 

(Л.Аристова, М.Данилов, А.Матюшкін, П.Підкасистий та інші) розглядають 

пізнавальну активність як перетворювальну діяльність і творче ставлення 

індивіда до процесу пізнання. 

З опорою на психолого-педагогічні дослідження (Л.Божович, В.Давидов, 

Д.Ельконін, Л.Занков, О.Іонова, С.Максименко, Р.Штайнер та інші) з’ясовано 

вікові особливості старших дошкільників (емоційно-образне мислення, 

мимовільність пам’яті та уваги, допитливість, потреба в активності) та розкрито 

особливості пізнавальної активності дошкільників як рису особистості дитини, 

що характеризує її позитивно-емоційне ставлення до пізнавальної діяльності, 

передбачає інтерес та енергійність у пізнанні нового, а також визначає якість 

навчальної діяльності дитини (наявність знань про способи розв’язання 

завдань, прагнення до вибору способів діяльності, здатність до завершеності 

навчальних дій). 

Установлено, що засоби формування пізнавальної активності в науковій 

літературі розглядаються у вузькому і широкому розумінні. У вузькому 

розумінні (Ю.Бабанський, Ч.Куписевич, Н.Мойсеюк, В.Оконь, В.Онищук, 

М.Скаткін, М.Фіцула та інші) засоби навчання – це матеріальні об’єкти та 

знаряддя діяльності. А в широкому розумінні (В.Гмурман, Г.Коджаспірова, 

Ф.Корольов, В.Краєвський, І.Лернер, В.Лозова, Б.Наумов, Н.Тарасевич та інші) 

– мова йде про весь процес навчання і, таким чином, основними засобами 

розвитку пізнавальної активності виступають (М.Антонюк, І.Вікторенко, 

Л.Лісіна, Н.Лобко-Лобановська, В.Лозова, О.Неліна та інші): зміст навчального 

матеріалу, що передбачає використання якісної цікавої інформації, фактів, 

пов’язаних із закономірностями, з розкриттям причин явищ, наявність нового у 

змісті матеріалу; форми організації; методи і прийоми навчання; методи 

контролю навчально-пізнавальної діяльності; сприятливий мікроклімат 

навчального процесу. 



Постановка цілей статті. В межах даної публікації буде 

охарактеризовані основні засоби активізації пізнавальної активності дітей 

старшого дошкільного віку у процесі вивчення англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення іноземної мови не має стати для 

дитини джерелом труднощів та втоми. Важливо пам'ятати: головним в цьому 

процесі є формування та підтримання інтересу до вивчення англійської мови. 

[1, С.18-22]. 

Тому для активізації пізнавальної активності дітей під час вивчення 

англійської мови необхідно використовувати відповідні засоби навчання. 

Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального 

процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені 

цілі навчання. 

До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, 

дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, навчальні кабінети, 

лабораторії, ЕОМ, ТБ та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання 

можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди. 

В науці немає загальноприйнятої класифікації дидактичних засобів. Ми 

послуговуємося класифікацією польського дидакта В.Оконя, в якій засоби 

навчання розташовані відповідно до наростання можливості замінювати дії 

учителя й автоматизувати дії учня.  

До простих засобів він відносить наступні групи: 

· словесні: підручники, навчальні посібники і под. 

· візуальні: реальні предмети, моделі, картини і под. 

Складні засоби поділяються на: 

· механічні візуальні пристрої: діаскоп, мікроскоп, кодоскоп та інші.  

· аудіальні: програвач, магнітофон, радіо. 

· аудіовізуальні: звуковий фільм, телебачення, відео. 

· засоби, які автоматизують процес навчання: лінгвістичні кабінети, 

комп'ютери, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі. 



Деякі із цих засобів навчання можуть використовуватися у процесі 

навчання дітей старшого дошкільного віку англійської мови для активізації у 

них пізнавальної активності. 

Підручники допомагають створити якісний навчально-методичний 

комплект, який  використовують вчителі для навчання англійській мови дітей 

дошкільного віку. 

Прості візуальні засоби також займають не аби-яке місце серед засобів 

активізації пізнавальної активності дітей. Зразки і колекції матеріалів, рослин, 

овочів та фруктів, а також реальні предмети, які оточують дитину, можуть 

нести цікаву інформацію для дітей. 

Програвач, магнітофон, радіо демонструють дітям цікаві віршики, римівки, 

скоромовки англійською мовою. Також діти вивчають безліч пісень, загадок з 

допомогою цих засобів навчання. Практика показує, що діти активні, коли 

чують аудіозаписи, коли виконують різноманітні рухи під час 

фізкультхвилинок, слова яких звучать англійською мовою. 

Звукові фільми та відео є дуже розповсюдженим засобом активізації 

інтересу дітей до вивчення англійської мови. Існує безліч відео, які вчать дітей 

правильній вимові, допомагають опанувати лексичним та граматичним 

матеріалом. Зазвичай персонажі цих відео знайомі дітям. Це герої казок та 

мультфільмів. Тому діти залюбки дивляться відео, і, таким чином вивчають 

іноземну мову.  

Комп'ютер (ЕОМ) як ефективний технічний засіб навчання, нажаль, може 

використовуватись не в кожному ДНЗ, але також є засобом активізації 

пізнавального інтересу у дітей шостого року життя. Сучасні діти дуже швидко 

оволодівають технічними пристроями, тому якщо вивчення англійської мови 

буде відбуватися з допомогою комп'ютера, вони з великим інтересом будуть 

сприймати новий матеріал. 

Найефективнішим способом організації активної пізнавальної діяльності 

дітей є проблемне навчання. Суть його полягає в тому, що під час вивчення 

нового матеріалу вчитель створює таку ситуацію, коли запропоноване 
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навчальне завдання діти не можуть розв’язати за допомогою наявних у них 

знань, а повинні здобути нові знання, оволодіти новими прийомами навчальної 

діяльності, що в свою чергу вимагає від них обдумування, міркування. 

Результат проблемного навчання полягає не лише в набутті глибших і міцніших 

знань або оволодінні новими прийомами навчальної діяльності, а й у тому, що 

мислення дітей набуває нових якостей, зокрема стає глибшим, жвавішим, 

гнучкішим.  

Для проблемного навчання слід добирати навчальний матеріал, який 

потребує знання процесів утворення і розвитку (зміни) об’єктів, явищ, процесів 

про причинно-наслідкові зв’язки, залежності. У процесі гри під час занять дітям 

доцільно пропонувати виконати різні вправи, де їм доводиться порівнювати 

предмети, знаходити звичайне та незвичайне в особливостях, властивостях 

предметів, робити логічні висновки та умовиводи. Таким чином пізнавальна гра 

ставить дошкільнят в умови пошуку. Вони ставляться критичніше до власних 

знань і матеріалу, який вивчається.  

Щоб навчання дошкільників іноземної мови було успішним, педагог не 

лише мотивує їхню мовленнєву діяльність, зацікавлює, а й вміло заохочує, і 

позитивно оцінює дитячу мовленнєву старанність. 

Гра, як провідна форма діяльності дітей на занятті з англійської мови 

вимагає від педагога-організатора передбачити те, чи захочуть діти гратися у 

пропоновану їм гру, і що має бути зроблено для того, щоб зацікавити їх. 

Серед основних мотивів ігрової діяльності є зацікавленість, задоволення, 

позитивні емоції, що супроводжують почуття радості. Дитина постійно прагне 

до діяльності, спілкування, але має можливість задовольнити цю потребу тільки 

в грі. Це головний фактор, який спонукає дітей до гри. 

Зацікавленість, що виникає під час гри, пов’язана з бажанням отримати 

позитивні емоції. Тобто, емоції виступають як мотив будь-якої діяльності, 

зокрема ігрової. Де емоції, там активність, увага, уява, мислення, творчість. 



Позитивні емоції дають змогу розуму відпочити і розвантажитись. Гра, як 

зазначає Л.С. Виготський, ″робить навчальний процес привабливим і цікавим та 

веде за собою розвиток″. [3, С. 31] 

Так як гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку, ми вирішили 

детальніше зупинитись на грі як засобу активізації пізнавальної активності 

дітей. Науковці виділяють два типи ігор:  

· із фіксованими, відкритими правилами; 

· із прихованими правилами (у яких правила приховані в нормах 

поведінки конкретних соціальних ролей). 

Перший тип акцентує увагу на об’єктах впливу гри і поділяє їх на: 

· психочуттєві (сенсорні), які сприяють розвитку гостроти сприймання, 

мислення і пізнання навколишнього світу , що є основою для набуття знань, 

умінь; 

· рухливі, які здійснюють фізичний розвиток дитини, формують такі 

необхідні фізичні якості, як спритність, гнучкість, силу, швидкість, 

координацію рухів; 

· соціальні, які сприяють соціалізації дитини в процесі спілкування, 

виконанню необхідних правил, виробленню моральних якостей; 

· розважальні, які сприяють відпочинку, емоційному задоволенню, 

естетичній насолоді. 

Другий тип ігор базується на змісті та способах проведення ігор. 

Відповідно до цього типу ігри поділяються на такі види: 

·  рухливі; 

· малорухливі; 

· інтелектуальні; 

· музичні; 

· сюжетно-рольові; 

· забави, атракціони; 

· конкурси тощо. 



У дидактичних іграх, створених педагогікою (в тому числі й народною), 

ігрова діяльність спеціально планується і пристосовується для навчальних 

цілей.  

Дидактичні ігри — різновид ігор за правилами. Дидактичні ігри, які 

використовуються в дошкільному навчальному закладі, виконують різні 

функції: активізують інтерес та увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, 

кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння і навички, тренують сенсорні 

вміння, навички тощо. Правильно побудована цікава дидактична гра збагачує 

процес мислення індивідуальними почуттями, розвиває саморегуляцію, тренує 

вольові якості дитини. Не варто оцінювати дидактичну гру лише з позицій 

навченості дитини. Її цінність передусім у тому, що вона виконує роль 

емоційної розрядки, запобігає втомі дітей, знижує гіподинамію. Якщо 

вихователь часто використовує цікаві дидактичні ігри, дошкільники раптом 

роблять відкриття: "Мені подобається думати, дайте мені таке завдання, щоб я 

поламав голову", тобто зароджується інтерес до розумової праці. 

У навчальному процесі ігрова діяльність має форму дидактичної гри, 

ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи. Дидактичні ігри можуть: 

•   бути тільки в словесній формі; 

•   поєднувати слово й практичні дії; 

•   поєднувати слово й наочність; 

•   поєднувати слово і реальні предмети. 

Правила дидактичної гри діти сприймають як умови, що підтримують 

ігровий задум; їх невиконання знищує гру, робить її нецікавою. Без заздалегідь 

визначених правил ігрові дії розгортаються стихійно, і дидактичні завдання 

можуть лишитися невиконаними. Тому правила гри задаються вихователем до 

її початку і мають навчальний та організуючий характер. 

Усі ці типи ігор можна застосовувати під час занять і в повсякденній 

діяльності задля викликання та підтримання інтересу дітей до вивчення 

англійської мови. 



Різноманітні ігрові ситуації створюють сприятливу емоційну атмосферу на 

заняттях, роблять процес навчання цікавим і захоплюючим, викликають у дітей 

бадьорий робочий настрій, допомагають засвоїти навчальний матеріал. 

Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких вирішується те чи інше розумове 

завдання, підтримують та посилюють інтерес до навчального предмета.  

Висновок: Пізнавальна активність визначається як стан, що передує 

діяльності і породжує її, як міра діяльності, як риса, якість особистості, як 

умова розвитку та результат виховання. 

Формування пізнавальної активності дошкільників здійснюється в процесі 

навчання, де розвиваються пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприймання, 

уява, пам'ять, увага, мислення, мовлення. 

Правильно організована навчальна діяльність пізнавально-пошукового 

типу при використанні дидактичних ігор на заняттях, продумане керівництво 

нею з боку педагога викликає у дітей інтерес до навчального процесу, розвиває 

активність і самостійність. Самостійно і свідомо усвідомлюючи явища 

дійсності, діти вчаться робити власні висновки, самостійно вирішувати 

завдання. Це формує в них інтерес до навчання. 
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