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ПРІОРИТЕТНІ ЦІННОСТІ ДОШКІЛЬНОГО 

ДИТИНСТВА 

Анотація. У статті зібрані матеріали про ключові компетентності 

Нової української школи у системі STEM-освіти, подана характеристика 

методики Л. Шелестової, К. Крутій щодо до напрямків STREAM–освіти. 
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Головна мета STEM-освіти – це реалізація державної політики з 

урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля: посилення 

розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності 

на всіх освітніх рівнях створення науково-методичної бази для 

підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності 

науково-педагогічних працівників.  

Ключові компетентності Нової української школи гармоніюють у 

системі STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації 

особистості і як фахівця, і як громадянина. Використання провідного 

принципу STEM-освіти – інтеграції –дає змогу здійснювати: модернізацію 

методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів 

природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та 

формування навчальних компетентностей якісно нового рівня, якіснішу 

підготовку молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти. 

STEM-освіта дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні 

проблеми майбутнього. Під керівництвом доктора педагогічних наук 

Крутій К. Л.,розробляється парціальна програма з STREM-освіти дітей на 

етапі дошкільного дитинства. Перспективними напрямками досліджень у 

аспекті педагогічного супроводу технології STEM визначено гендерний 

підхід,питання формування мовного інтелекту,формування дослідницької 

компетенції у дітей дошкільного віку. 

Здійснюючи навчальний процес у педагогічному коледжі, готуючи 

майбутніх вихователів, викладачі зоорінтовують увагу студентів на тому, 

що STREAM-освіта – базова сходинка до STEAM і STEM. Даний факт 



зазначає науковий співробітник Міжнародного наукового навчального 

центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН 

України Ірина Стеценко [3, с. 8]. Цей напрям освіти інтегрує в собі 

завдання з формування в дітей загальних наукових уявлень про 

світ,розвиток уміння експериментувати,конструювати;навчання дітей 

основам опрацювання змісту тексту,грамоти,різних видів мистецтв. 

Саме такий інтегрований підхід реалізують студенти під час 

педагогічної практики : створюють умови і організовують пізнавальні 

інтерактивні казки (з циклу занять з конструювання), залучають дітей до 

виконання завдань з фракталами, надають дітям можливість бути в ролі 

винахідниками – творцями фарталів, попрацювати з папером, 

крупами,кінетичним піском,експериментувати і радіти своїм  відкриттям  

Дошкільний вік – це важливий період розвитку всіх психічних 

функцій:мови,мислення,емоцій,механізмів контролю довільних рухів,за 

які відповідають вищі структури головного мозку. Все це пов’язано з 

грою. Розумовий розвиток дошкільників характеризується формуванням 

образного мислення,яке дозволяє йому думати про предмети,порівнювати 

їх в думці навіть тоді,коли він їх не бачить. Однак логічне мислення ще не 

сформувалося. Цьому перешкоджає егоцентризм і невміння на змінах 

об’єктів. 

У розвитку мислення дошкільника істотну роль відіграє оволодіння 

дітьми способами наочного моделювання тих чи інших явищ. Наочні 

моделі,в яких відтворюються істотні зв’язки і відносини дитини з 

найважливішою умовою формування внутрішнього,ідеального плану 

розумової діяльності. 

В організації засвоєння дошкільниками знань про простір,про явища 

живої і неживої природи,у навчанні їх початкам математики і грамоти і в 

інших видах навчання,особливо ефективним виявляється використання 

наочних моделей. Діючи з наочними моделями,діти легко розуміють такі 

відносини речей і явищ,які вони не  в змозі засвоїти ні на основі 

словесних пояснень,ні при дії з реальними предметами. 

Наступним кроком занурення студентів до напрямків STREAM–

освіти стане опанування «розвивальним читанням за методикою 

Л. Шелестової, яку рекомендує в «Освітніх курсах» доктор педагогічних 

наук,професор Катерина Крутій та науковий співробітник,керівник 

Дошкільної академії «УнікУм»,інституту обдарованої дитини НАПН 

України Таїсія Грицишина [1, с. 3]. Сьогодні завдання викладача 

педагогічного коледжу – розкрити переваги методики:вчити дітей читати 

легше, цікавіше, зі значно більшою користю для їх загального розвитку. 

Методика розвивального читання, яку пропонує Л. В. Шелестова, 

підпорядкована завданням загального розвитку дитини. Цей підхід 

відповідає сучасним дидактичним вимогам і тенденціям психолого-

педагогічної і медичної наук. 



Знайомимо з посібниками «Вчимося читати. Частина 1», та «Вчимося 

читати. Частина 2», які схвалені Міністерством освіти і науки України для 

використання у дошкільних навчальних закладах, поєднані процеси 

інтелектуального, мовленнєвого, сенсорного розвитку дітей, розвитку 

чуттєвої сфери, дрібної моторики і задоволення їхніх вікових потреб, з 

одного боку, та навчання – з другого. За допомогою навчально-

розвивального посібника діти легко та із задоволенням зможуть навчаються 

читати. Ігрові вправи зацікавлять дітей яскравими малюнками, на яких 

зображені привабливі та кумедні тваринки, метушливі птахи, усміхнені 

діти та безліч різних кольорових предметів, які захоплюють веселими 

барвами й казковими сюжетами. Граючись, діти отримають знання про 

кольори та їх відтінки, предмети побуту, навчаться класифікувати 

предмети, систематизувати й аналізувати, робити прості узагальнення. 

Посібник зручний для дітей та дорослих; для дітей – це робочий зошит з 

оволодіння процесом читання, для дорослих – посібник з питань 

організації та методики навчання. Саме цю методику навчання читання 

будуть використовувати студенти під час державної педагогічної 

практики. Сподіваємось, що це допоможе відійти від усталених методів та 

прийомів в ознайомленні дітей дошкільного віку із звуками та буквами, а 

в подальшому – і в оволодінні навичками читання та письма. Щоб краще 

ознайомити дітей із буквами та складами, малят долучать до виготовлення 

ігрового матеріалу. Діти отримають можливість вирізати і наклеювати 

будь-які склади. У процесі ігор із буквами та складами діти постійно  

будуть повторювати  їх, конструювати слова, проявляти елементи 

словесної творчості. 

Звичайно, не проста це справа, коли навчаєшся сам і вчиш дітей. Але 

скільки студенти отримують насолоди у разі фіксації перших маленьких 

краплинок успіху у новому напрямі освіти STREAM: появи елементів 

нестандартного інженерного мислення, винахідницьких здібностей у 

маленьких дошкільнят. 

Базові дошкільні навчальні заклади м. Лисичанська завжди 

демонструють рівень освітянської культури та створюють умови для 

розвитку особистості дошкільника, впроваджують, розповсюджують 

інформаційно-комунікативні технології, що сприяють взаємодії та 

взаєморозумінню між усіма суб’єктами освітянського простору: дітьми, 

батьками, педагогами. І новий напрям освіти STREAM не є виключенням. 
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