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Постановка проблеми. З переосмисленням 

пріоритетів, цілей і завдань навчання та виховання 

дітей дошкільного віку актуальною стає проблема 

становлення дитячої особистості, виявлення та 

розвиток її здібностей, набуття досвіду пізнан-

ня. Такий підхід висвітлений у державних до-

кументах, розроблених в Україні. Зокрема, 

Національна доктрина розвитку освіти в Укра-

їні у ХХІ ст. визначає головну мету діяльності 

дошкільних закладів, яка полягає у створенні 

умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості, формуванні покоління, здатного 

навчатися впродовж життя. У законі «Про дош-

кільну освіту» і Базовому компоненті дошкі-

льної освіти в Україні визнається пріоритетна 

роль дошкільної освіти у формуванні особис-

тості дитини, розвитку її пізнавального інтересу.  

Інтенсифікація сучасного життя, розвиток і 

впровадження нових технологій у різних сфе-

рах суспільства обумовили певні реформи в 

системі та змісті діяльності освітніх інститутів, 

у тому числі закладів дошкільної освіти. Ці ре-

форми пов’язані з раннім навчанням і усклад-

ненням навчальних програм, що вимагає фор-

мування пізнавального інтересу дітей до 

шкільного віку. 

Сьогодні йде активний пошук нових форм 

співпраці з дітьми у навчальному процесі, 

звільнення їх від заорганізованості. Проблема 

пізнавальної активності дошкільників - одна з 

найактуальніших у теорії психологічної науки 

та у практиці дошкільних навчальних закладів, 

оскільки активність є необхідною умовою 

формування розумових якостей дітей-

дошкільників, їх самостійності, ініціативності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження, що розглядають теоретико-

методологічні аспекти проблеми формування 

пізнання людини (філософи: Аристотель, Г.Ге-

гель, І.Кант та інші; психологи: Д.Богоявленська, 

Н.Лейтес, М.Лісіна, В.Юркевич та інші; педагоги: 

Л.Арістова, О.Брежнєва, Л.Буркова, В.Кузь, В.Ло-

зова, М.Матюшкін та інші) охарактеризовують 

«формування» як процес і результат цілеспрямо-

ваних та стихійних впливів соціальної дійсності на 

особистість з урахуванням індивідуальних, осо-

бистісних можливостей, неповторності. Поряд з 

цим аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми формування пізнавальної діяльності 

дитини дозволяє зазначити, що незалежно від 

того, як розуміється сутність поняття  «пізнаваль-

ний інтерес» Л.Артемова, Д.Богоявленська, М.Матюшкін, 

М.Поддьяков, О.Проскура, К.Щербакова, Г.І.Щу-

кіна та інші, підкреслюють їх виняткову важли-

вість у розвитку особистості, хоча залишається 

значна кількість нерозв’язаних проблем та 

необхідність визначення нових перспективних 

засобів, які стимулюватимуть як загальний 

розвиток особистості, так і її пізнавальний інтерес. 

Мета статті. Аналіз різних наукових підхо-

дів до проблеми формування пізнавальних інте-

ресів дітей старшого дошкільного віку в навча-

льно-ігровому середовищі. 

Основні результати дослідження. Форму-

вання інтересу в дітей дошкільного віку є над-

звичайно актуальною педагогічною проблемою 

ще й тому, що вирішення її дозволяє цілеспря-

мовано використовувати об’єктивні та суб’єк-

тивні можливості процесу навчання. Це, з одно-

го боку, сприяє пошуку нових вимог до відбору 

навчального змісту, напрямів взаємодії вихова-

теля та дитини, засобів тощо, з іншого – удоско-

налює сам процес навчання. Як відомо, інтерес у 

навчанні стимулює пізнавальну активність уч-

нів і тим самим спрямовує розвиток розумової, 

психічної та соціальної сфери особистості, 
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створює умови для формування творчої 

навчальної діяльності дитини дошкільного віку. 

За предметною спрямованістю розрізняють 

інтереси пізнавальні, професійні, естетичні, на-

укові та ін.; за дієвістю – пасивні і активні (С.Ру-

бінштейн, О.Ковальов); за широтою – різносто-

ронні і обмежені (О.Ковальов); за глибиною – 

глибокі і поверхневі (А.Раєвський); за ступенем 

стійкості – стійкі і нестійкі (П.Іванов). Теорія 

інтересу розглядається в працях цілого ряду 

психологів і педагогіки: Б. Ананьєва, М. Бєля-

єва, Л. Божовича, А. Маркової, С. Рубінштей-

на, В. Мясищева, М. Цвєткова, Г. Щукіної і ін. 

В загальному, дослідники пояснюють велику 

різноманітність інтересів багатством уявлень 

людини про предмети навколишнього світу, та 

різноманітними емоційними враженнями, які 

виникають у процесі їх сприймання. Суттєвим є 

наукове положення: феномен «інтерес», який 

сам по собі має тенденцію розвитку в той самий 

час несе величезні можливості, які сприяють 

всебічному розвитку дитини. За твердженням 

науковців інтереси дітей необхідно виховувати, 

розвивати, в іншому випадку – інтереси 

згасають [3, с.16]. 

Інтерес особистості до навчання є 

індивідуальною характеристикою.  

Пізнавальний інтерес – це емоційно усвідомлена, 

вибіркова спрямованість особистості, яка звер-

нена до предмета й діяльності, пов'язаної з ним, 

що супроводжується внутрішнім задоволенням 

від результатів цієї діяльності.  

Характерними ознаками пізнавального інте-

ресу є динамічність, поступальний рух, перехід 

від явища до сутності, встановлення глибоких 

зв’язків, оволодіння закономірностями. Названі 

ознаки прояву пізнавального інтересу формую-

ться і виявляються поступово. Збудником 

інтересу можуть бути природа, певний вид 

діяльності, соціально-історичне явище, а також 

людина, з якою пов’язаний суб’єкт [5]. 

Інтелектуальна, вольова і емоційна сторони 

пізнавального інтересу складаються не його 

частини, а єдине взаємозв’язане ціле. Ядром 

пізнавального інтересу є мисленнєві процеси. 

Важливою особливістю пізнавального 

інтересу є те, що центром його буває така 

пізнавальна задача, яка потребує від людини 

активної, пошукової або творчої діяльності. 

При цьому в пізнавальному інтересі знаходить 

своє вираження ряд важливих для навчання і 

розвитку моментів: 

1. В ньому виражена єдність об’єктивної і 

суб’єктивної сторін пізнавальної діяльності. 

Всі об’єктивно цікаві явища оточуючого світу 

узагальненні в знаннях, знаходять своє вира-

ження в пізнавальному процесі тільки тоді, ко-

ли набирають для учня об’єктивну значущість 

(А. Лєонтьєв, Н. Добринін). 

2. В ньому найбільш відчутно проявляється 

закономірність переходу зовнішнього у внут-

рішнє, що складає сутність розвиваючого нав-

чання. Саме пізнавальний інтерес є своєрідним 

лакмусовим папірцем, що дозволяє перевірити 

і відчути вплив всіх затрачених в навчальному 

процесі засобів, оцінити стан учнів, виклика-

ний застосуванням їх знань. 

3. В ньому в органічній єдності представлені 

всі важливі процеси для особистості: інтелек-

туальні, емоційні, вольові. В пізнавальному інте-

ресі знаходить своє вираження «думка-воля», 

«думка-участь», «думка-переживання» (С. Рубінштейн), 

і це представляє для навчального процесу значну 

цінність. 

4. Під його впливом активізується вся пізна-

вальна діяльність в цілому і психічні проце-

си,що лежать в її основі: сприймання, увага, па-

м’ять, уява; діяльність стає продуктивнішою [10, c.177]. 

Велике значення має емоційна насиченість змісту 

навчального матеріалу, використання різнома-

нітних форм демонстрацій та ілюстрацій техніч-

них засобів, яскравих фактів, що підтверджують 

значущість тих чи інших засобів, явищ, подій, 

відкриттів у різноманітних галузях людських знань, 

законів і закономірностей розвитку природи і 

суспільства. 

Необхідно відмітити і основні вимоги до 

процесу формування пізнавального інтересу: 

- підготовка ґрунту для появи 

пізнавального інтересу – створення умов які, 

сприяють виникненню потреби в даних 

знаннях і відповідному виді діяльності; 

- створення позитивного ставлення до 

навчального предмету та до діяльності; 

- організація діяльності, за якої формується 

справжній пізнавальний інтерес. 

Головна умова формування інтересу – це 

розуміння дитиною змісту і значення 

виучуваного; для цього вчитель повинен 

поставити перед собою чітку педагогічну мету: 

в чому він повинен сьогодні переконати учнів, 

як розкрити їм знання даного питання в наш час 

і найближчу для дітей перспективу. 
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Друга важлива умова збудження інтересу – 

це наявність нового як у змісті виучуваного, так 

і в самому підході до його розгляду. Не можна 

повторювати відомі істини на одному і тому са-

мому пізнавальному рівні: треба розширювати 

горизонти пізнання учнів, виявити, відшукати в 

добре відомому питанні нове, раніше не відоме, 

але істотне для глибшого розуміння матеріалу. 

Третя умова виховання інтересу – це емо-

ційна привабливість навчання. Треба прагнути, 

щоб здобуті на уроках знання викликали в уч-

нів емоційний відгук, активізували їх моральні, 

інтелектуальні та естетичні почуття. 

Четверта умова виховання інтересу – це 

наявність оптимальної системи тренувальних 

творчих прав і пізнавальних завдань до відпо-

відної «порції» програмного матеріалу. Під сис-

темою тренувальних вправ і пізнавальних зав-

дань будемо розуміти найдоцільніше їх чергу-

вання і виконання в кількості, необхідній та 

достатній для засвоєння учням певного матері-

алу, придбання потрібних знань, умінь й навичок. 

У дошкільному дитинстві пізнавальний 

інтерес виникає й розвивається не сам собою, а 

лише за умови спілкування з близькими 

дорослими, які є прикладом для наслідування. 

Пізнавальні ж здібності дитини насамперед 

характеризуються пізнавальною активністю, 

можливостями розв’язувати пізнавальні 

завдання, зокрема проблемні, виходити за межі 

заданого, перетворювати його, застосовуючи 

при цьому різні способи і засоби [12, с.120].  

Розвиток пізнавального інтересу у дитини є 

обумовленим позицією дорослого. Уважне 

ставлення дорослих до пізнавальної потреби 

дітей, організація відповідних проблемних 

ситуацій, сприяє становленню впевненості дитини 

у своїх власних силах, а це зумовлює оптимальний 

розвиток її пізнавальної сфери, адже пізнавальний 

інетерес – це і потреба пізнання, й спонукувана 

нею пізнавальна діяльність. 

Про те, чим дитина зацікавлена і якою є її 

прагнення пізнавати певні явища, свідчать 

чотири показники (за М. Годовиковою): 

1) увага й особливий інтерес до предмета; 

2) емоційне ставлення до нього (подив, 

замилування, нерозуміння, грайливість, 

стурбованість); 

3) дії, спрямовані на краще розпізнавання 

будови предмета, розуміння його 

функціонального призначення. Загальна 

кількість таких дій – передусім їхнє розмаїття й 

зміна одних типів іншими, паузи, під час яких 

дитина розмірковує про цей предмет, свідчать 

про інтенсивність обстеження; 

4) постійний потяг до предмета навіть тоді, 

коли його немає. 

Формуючись і розвиваючись, пізнавальний 

інтерес переходить ряд етапів, які належить 

враховувати у роботі з дітьми. Динаміка його 

розвитку така. 

Перший етап. Пізнавальний інтерес має 

споглядальний характер. Переважає емоційний 

структурний компонент. Завдання вихователя: 

викликати інтерес, зацікавити дитину. 

Другий етап. Пізнавальний інтерес має 

оцінний характер. Переважає пізнавальний 

компонент. Завдання вихователя: 

розширювати обсяг інформації.  

Третій етап. Пізнавальний інтерес має 

дійовий характер. Переважає вольовий 

структурний компонент. Завдання вихователя: 

розвивати свідоме ставлення до пізнання. 

Особливістю роботи дошкільного закладу є 

створення навчально-ігрового середовища як 

провідного чинника розвитку дитини за її інте-

ресами. Добір предметів, які оточують дітей, 

має сприяти розвиткові їхньої діяльності відпо-

відно до динаміки і збагачення зацікавлень [4, с. 43]. 

Організовувана вихователем діяльність має за-

хоплювати малих, дарувати їм радість, викли-

кати задоволення. Важливо виховувати у них 

пізнавальні інтереси і потреби; вчити оволоді-

вати загальними способами дій при розв’язанні 

практичних або пізнавальних завдань; поступово 

підводити до самостійного винайдення цих спо-

собів; формувати самоконтроль за виконанням 

своїх дій, який передбачає: впізнання відомого 

змісту, спровоковане відтворення його (прямі 

відповіді на запитання вихо-вателя), самостійне 

відтворення, творче вибіркове використання ві-

домого змісту в нових умовах. Забезпечить її 

організація навчально-ігрового середовища – інфор-

мативного й різнобічного, комплексного і тема-

тичного, динамічного і мобільного, дієвого і 

невичерпного, варіативного і близького до по-

буту дітей, здатного задовольняти потребу у 

новому. Таку змогу дають програми виховання 

і навчання дошкі-льнят, які ставлять завдання 

обладнати центри самостійної активної 

діяльності, де діти можуть у вільний від занять 

час чимось зайнятися на свій розсуд. 

Для створення такого середовища вихова-

телі мають знати функціональні можливості 
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ігрового матеріалу, вміти формувати ігротеку 

групи, розподіляти її на осередки (центри, ку-

точки). Варто також подбати про відповідність 

іграшок вікові дітей, характеру їхньої 

діяльності, про правильне комплектування 

ігрових наборів. Основні вимоги до обладнання 

ігрових осередків (куточків, центрів): 

 Усі іграшки , матеріали, атрибути, предмети 

– замінники об’єднуються за функціональними 

ознаками відповідно до різних видів предметно 

– ігрової діяльності дітей (сюжетно 

відображувальної, будівельної, рухливої тощо). 

 Більшість дидактичних матеріалів, іграшок 

та картинок мають бути поліфункціональними, 

тобто використовуватися по – різному, залежно 

від мети діяльності.  

Усі іграшки, незалежно від їхньої класифі-

каційної приналежності, групуються так, щоб 

вони відповідали за розмірами одна одній, зрос-

тові дітей і стаціонарному предметному ото-

ченню, в якому малята зазвичай граються [9].  

Отже, грамотно науково-обгрунтовано 

організоване навчально-ігрове середовище є 

джерелом розвитку пізнавального інтересу 

особистості дитини. 

Пізнавальний інтерес виступає перед нами 

як сильний засіб навчання.  Активізація пізна-

вальної діяльності дитини  без розвитку його 

пізнавального інтересу не тільки важка, але прак-

тично і неможлива. Ось чому в процесі навчання 

необхідно систематично порушувати, розвивати 

і зміцнювати пізнавальний інтерес дітей старшого 

дошкільного віку і як важливий мотив навчан-

ня, і як стійку рису особистості, і як могутній 

засіб навчання, що  підвищує його якість [7, с.27].  

Але пізнавальний інтерес до навчального 

матеріалу не може підтримуватися весь час 

тільки яскравими фактами, дивувати щоразу 

чимось новим. Ще К. Д. Ушинський писав про 

те, що предмет, для того щоб стати цікавим, 

повинен бути лише частково новим, а частково 

знайомий [7, c. 28].  А у старших дошкільників 

основним засобом пізнання все ж залишається 

гра. Роль гри в життя і розвитку дитини 

усвідомлювали і відзначали в усі часи діячі 

педагогічної науки. «У грі розкривається перед 

дітьми світ, розкриваються творчі здібності 

особистості. Без гри немає і не може бути 

повноцінного розумового розвитку »- писав 

В.А. Сухомлинський   [11, с. 127]. 

У дошкільній освіті таким засобом є гра. 

Активізація пізнавальної діяльності за допомо-

гою гри здійснюється через виборчу спрямова-

ність особистості дитини на предмети і явища 

навколишньої дійсності. Систематично зміцню-

ючись і розвиваючись пізнавальний інтерес стає 

основою позитивного ставлення до навчання, 

підвищення рівня успішності. Пізнавальний 

інтерес позитивно впливає не тільки на процес і 

результат діяльності, але і на протікання пси-

хічних процесів - мислення, уяви, пам'яті, уваги, 

які під впливом пізнавального інтересу набувають 

особливу активність і спрямованість [1, с.13]. 

Ігрові технології навчання – це система 

взаємопов’язаних елементів, які представляють 

собою комплекс вибіркового використання 

складових, де взаємодія та взаємовідносини 

набувають характеру взаємодії компонентів, 

спрямованих на досягнення запланованого 

дидактичного результату [9, c.40].  

Структурна модель ігрового навчання 

об’єднує в собі слідуючі складові: 1) суб’єкт 

педагогічної взаємодії; 2) об’єкт педагогічної 

взаємодії; 3) предмет по сумісній їх діяльності; 

4) мета навчання; 5) засоби ігрової комунікації. 

Ігрова діяльність (гра) – різновид активної дія-

льності дітей, у процесі якої вони оволодівають 

суспільними функціями, відносинами та рідною 

мовою як засобом спілкування між людьми. Ігро-

ва діяльність є свого роду дитячим моделюван-

ням соціальних відносин. При вмілому і правиль-

ному керівництві з боку дорослих, ігрова діяль-

ність формує емоційну, моральну та інтелектуа-

льну сфери дитини, розвиває її уяву, сприяє фі-

зичному вдосконаленню, виховує у дітей волю до 

дії та здатність до гальмування – якості, необхідні 

людині в трудовій і суспільній діяльності [6]. 

Умовно виділяють три класи ігор: 

1) ігри з ініціативи дитини (творчі); 

2) ігри з ініціативи дорослого з готовими 

правилами (дидактичні, рухливі); 

3) народні ігри (створені народом) [8]. 

Творчі ігри становлять найбільш насичену 

типову групу ігор дошкільнят. Творчими їх 

називають тому, що діти самі визначають мету, 

зміст і правила гри, відображаючи здебільшого 

навколишнє життя, діяльність людини та 

відносини між людьми. 

За змістом та способами ведення ігри з прави-

лами поділяють на дві групи: дидактичні та рухливі. 

Дидактичні ігри сприяють, головним чином, 

розвиткові розумових здібностей дитини, 

оскільки містять розумове завдання, саме в 

розв'язанні якого й полягає сенс гри. Вони також 
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сприяють розвитку органів чуття дитини, уваги, 

пам'яті, логічного мислення. Зауважимо: хоча 

дидактична гра - ефективний метод закріплення 

знань, вона аж ніяк не повинна перетворюватися 

на навчальне заняття. 

Рухливі ігри важливі для фізичного вихо-

вання дошкільнят, оскільки сприяють їхньому 

гармонійному розвитку, задовольняють потребу 

малюків у русі, сприяють збагаченню їхнього 

рухового досвіду. 

Народні ігри - це ігри, які походять з давніх-

давен, їх побудовано з урахуванням етнічних 

особливостей (хороводи, забави, ігри з народ-

ною іграшкою тощо). Вони - невід'ємна складо-

ва життя дитини в сучасному дошкільному зак-

ладі, важливе джерело засвоєння загальнолюд-

ських цінностей. Розвивальний потенціал цих 

ігор забезпечується не тільки наявністю відпо-

відних іграшок, а й особливою творчою аурою, 

яку має створювати дорослий. 

Висновки і пропозиції. Навчально-ігрове 

середовище дає можливість дошкільнику в 

живій, захоплюючій формі познайомитися з 

широким колом явищ навколишньої дійсності, 

активно відтворити їх у своїх діях, вона є одним 

з найбільш продуктивних засобів формування 

пізнавального інтересу, сприяє розумовому 

розвитку. Правильне включення ігор в процес 

розвитку, допомагає скорегувати роботу з 

формування пізнавальних інтересів старших 

дошкільників, зробити її більш ефективною 

Отже, процес формування у дітей 

пізнавального інтересу потребує знань 

педагога про індивідуальні прояви, нахили і 

можливості вихованців, творчого підходу до 

стимулювання їхньої діяльності. 
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