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СЕКЦІЯ 2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців 

 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВЛЕННЄВОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В.В. Вітченко 

здобувач другого рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків 

 

У сучасному світі дошкільне виховання є фундаментом для забезпечення 

безперервної освіти в Україні. Останнім часом відбулися перетворення та 

трансформація у поглядах на роль освітнього процесу, ставлення до 

дошкільного періоду життя й навчання дітей раннього віку. Тому cучacне 

укpaїнcьке cуcпільcтво мaє потpебу в педaгогaх, які б зaбезпечувaли якіcний 

pозвиток тa оcвіту дітей нa cучacному pівні, cучacними методaми.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти представлена модель 

освітнього процесу, відповідно до якої у взаємодії вихователя та дитини мають 

переважати ігрові завдання, практичні дії, спостереження, а не тривалі 

пояснення, притаманні навчальній формі організації занять. Відтак важливо, 

щоб майбутні вихователі в професійній підготовці у закладах вищої освіти 

оволоділи особливими знаннями та вміннями педагогічної взаємодії, які 

дозволять їм розв’язувати професійні завдання. Це, з одного боку, опанування 

методик дошкільного виховання, а з іншого – оволодіння способами ефективної 

взаємодії дитячого простору з простором взаємозв’язків дорослого, уміння 

здійснювати не вплив, а взаємодію з дитиною для її соціалізації в контексті 

освітніх ліній. Отже вихователь-професіонал повинен бути компетентним у всіх 

сферах життя, щоб надати дітям не тільки знання, а й сформувати особистість, 

здатну до аналізу та творчого мислення. Вихователь має бути продвинутим, 

гнучким, цікавим, зарядженим та дуже компетентним. 

Відповідно до умов cьогодення одним із пpіоpитетних нaпpямів pозвитку 

вищої оcвіти є пошук шляхів оновлення зміcту й удоcконaлення технології 

оpгaнізaції нaвчaльно-виховного пpоцеcу, підвищення його ефективноcті, 

викоpиcтaння новітніх технологій нaвчaння. 

Науковці Г. Бєлєнька О. Богініч, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Коваленко, 

Т. Піроженко стверджують, що актуалізація проблеми підготовки майбутніх 

вихователів до використання сучасних технологій пояснюється кількома 

причинами, по-перше, економічними (відповідь на вимоги ринку праці, адже 

інформаційне суспільство потребує не лише системного й систематичного 

пізнання, оновлення інформації особистістю, а й активного освоєння нових 

видів діяльності професіоналом упродовж його фахової життєтворчості); по-

друге, соціокультурними (конструювання соціокультурних відносин між 

вихователями та дітьми на основі врахування особистісних та культурологічних 

факторів); по-третє, науковими (урахування нового типу раціональності для 
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осмислення духовної та матеріальної діяльності); по-четверте, освітніми 

(реалізація основних положень чинних програм розвитку дошкільників). 

У сфері навчання мови і мовлення існують певні інновації, сучасні 

методики, які допоможуть майбутньому вихователю злагоджено, цікаво 

побудувати заняття з розвитку мовлення. Серед них можна назвати такі:  

 інноваційна методика розвитку мовленнєвої компетентності 

дошкільників А. М. Богуш; 

1. технологія мовленнєво-творчого розвитку Н.В. Гавриш; 

 технологія формування мовленнєвого розвивального середовища 

А. М. Гончаренко; 

 шляхи вдосконалення зв’язного мовлення дошкільників на основі 

упровадження технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера (ТРВЗ); 

 шляхи розвитку мовлення дошкільників засобами ейдетики 

(І. Матюгін, Л. Айзенварг, Є. Антощук, І. Рибнікова, Т. Слоненко та інші); 

 технологія ранього навчання грамоти Г. Домана, О. Декролі, 

В.Ліщука; 

 складова методика навчання грамоти М. Зайцева; 

 розвиток мовлення засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій тощо. 

Так, наприклад, оволодівши прийомами мнемотехніки, майбутнім 

вихователям буде значно легше дисциплінувати дітей, навчити їх основним 

нормам і правилам поведінки в закладі дошкільної освіти, в громадському 

транспорті, дотримуватися правил гри та поліпшити роботу на заняттях з 

розвитку мовлення. Засоби мнемотехніки є надзвичайно ефективними в 

збагаченні словникового запасу дітей, під час розучування віршів напам’ять, 

переказу художніх творів, складання власних розповідей.  

Уміле використання вихователями засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) допомагає розвинути в дошкільників кмітливість, творчу уяву, 

зв'язне мовлення. На сучасному етапі надзвичайно актуальним є питання щодо 

вивчення стимулюючих можливостей використання ІКТ з метою розвитку 

мовлення дошкільників. Педагогами-практиками накопичено значний досвід 

упровадження ІКТ в логопедичну роботу, який засвідчує їх ефективність і 

доцільність застосування поряд із традиційними методами навчання.  

Оволодіння вихователем сучасними технологіями навчання грамоти 

дошкільників сприяє реалізації в освітньому процесі індивідуального та 

диференційованого підходів. 

Отже, використання інноваційних технологій у роботі вихователів 

дозволяє якісно покращити освітнє середовище, що сприяє розвитку мовлення 

дошкільників. Тому одним із важливих напрямів підготовки студентів зі 

спеціальності дошкільна освіта є ознайомлення їх із теоретичними засадами 

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку і набуття ними практичних 

умінь упровадження в систему роботи сучасних закладів дошкільної освіти 

новітніх технологій. Забезпечення такої підготовки передбачає введення в 

освітню програму ЗВО спецкурсу «Сучасні технології мовленнєвого розвитку 

дітей дошкільнорго віку». 
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