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Євченко Яна Борисівна, 
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В Україні триває розбудова нової національної системи дошкільної освіти, 

яка принципово відрізняється за ідеологією, змістом, особливостями організації 

від системи дошкільного виховання радянських часів. Удосконалюється її 

законодавчо-нормативна база. В державних документах (Закони України «Про 

освіту» (2017 р.), «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про охорону дитинства» 

(2001 р.); Державний стандарт дошкільної освіти (2021 р.) [1]; програми 

виховання й розвитку дітей дошкільного віку,  зокрема освітня програма для 

дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2020 р.) [5] тощо) затверджено сучасний 

суспільний ідеал освіти дітей раннього й дошкільного віку, гуманістичну 

парадигму визнання самоцінності раннього й дошкільного дитинства.  

У сучасних вітчизняних нормативно-правових документах, психолого-

педагогічній літературі в галузі дошкільної освіти, ранній вік висвітлюється як 

своєрідний період в розвитку людини, в якому діти оволодівають культурно-

фіксованими способами користування предметами й мовленням, що зумовлює 

необхідність взаємодії з оточуючими людьми та спілкування з ними. Ранній вік 

є унікальним, стратегічно важливим для всього подальшого розумового, 

фізичного, мовленнєвого й емоційного розвитку дитини, найсприятливішим 

періодом формування багатьох психічних функцій. 

В Державному стандарті дошкільної освіти (2021 р.) [1] сенсорно-

пізнавальна компетентність (у комплексі з логіко-математичною й 

дослідницькою компетентностями)  визначається однією з основних 

компетентностей, яку необхідно сформувати в межах освітнього напряму 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» в дітей дошкільного віку та основи 

якої потребують формування на ранньому етапі розвитку дитини.  

 Сенсорно-пізнавальна компетентність – це актуалізація пізнавальної 

активності дитини, її спостережливості, винахідливості в умовах довкілля; 

орієнтування в сенсорних еталонах, їх видах, ознаках, властивостях; оволодіння 

прийомами аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, порівняння тощо.  

Завдання, зміст, результати формування сенсорно-пізнавальної 

компетентності окреслюються в програмах виховання й розвитку дітей раннього 

й дошкільного віку, зокрема в освітній програмі для дітей від двох до семи років 

«Дитина» (2020 р.) [5]; програмі розвитку дитини від народження до шести років 
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«Я у світі» (2019 р.) [13] тощо. 

 Вперше системно наукові положення про провідну роль виховних впливів 

дорослого на розвиток дитини раннього віку обгрунтували в тридцяті роки 

минулого століття В. Бєхтєрєв, М. Щєлованов. Теоретичні засади дидактики 

раннього дитинства були закладені М. Щєловановим, Н. Аксаріною, які 

наголошували на необхідності забезпечення націленого планомірного впливу, не 

задовольняючись лише вільним форматом активності дітей. Н. Аксаріною, С. 

Новосьоловою та іншими фахівцями в дидактиці раннього дитинства визначені 

провідні принципи освіти дітей раннього віку (використання наочності в 

поєднанні зі словом; активності й посильної самостійності дітей; планомірності; 

повторності; емоційності тощо). 

Теоретичні засади феномену раннього дитинства в ХХІ столітті закладено в 

дисертаційних дослідженнях І. Макаренко [7], В. Паніної [8], О. Саприкіної [10], 

Н. Шкляр [12]. Автори розглядають окремі аспекти організації раннього 

розвитку дітей в умовах різних типів закладів дошкільної освіти, представляють 

результати вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей раннього 

віку.  

У вивченні досліджуваної проблеми вченими також приділено увагу таким її 

аспектам: моделюванню освітнього процесу, організації роботи, створення й 

використання освітнього середовища в групах раннього віку (С. Васильєва, Н. 

Гавриш, В. Рагозіна) [4]; методиці розвитку мовлення й навчання рідної мови 

дітей раннього віку (А. Богуш, Н. Малиновська) [2]. У ряді робіт висвітлюються 

особливості розвитку психічних процесів у дітей раннього віку (Г. Смольникова) 

[11]; особливості виховання й розвитку дитини третього року життя (Л. Кузьмук) 

[9]; сутність та умови педагогічного супроводу особистісного зростання дітей в 

ранньому віці (О. Кононко) [6]; цілісного підходу до розвитку й виховання дітей 

раннього віку (О. Бурковська) [3]. 

Таким чином, результати аналізу теоретичних засад освіти дітей раннього 

віку  надають змогу констатувати наявність наукової бази щодо можливості 

вирішення досліджуваної проблеми. Проте аналіз педагогічної практики 

свідчить, що відповідно до застарілих нормативів діяльність педагогів часто 

зорієнтована на групові форми роботи з дітьми раннього віку. Багатьом 

вихователям важко оволодівати діалоговим форматом міжособистісної взаємодії 

з малюками, забезпечувати переважання індивідуальних форм педагогічної 

роботи з дітьми та організації їх взаємодії.  

Отже, проблема педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку є 

досить складною, недостатньо дослідженою. В результаті чого педагоги-

практики нерідко переносять методику виховання дітей більш старшого 

дошкільного віку в освітній процес малюків, що згубно позначається на їх 

розвитку. Актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір 

теми дослідження, його мету, об’єкт, предмет та завдання. 

Тож мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці педагогічних умов ефективного формування основ 

сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної 

освіти. Об’єктом дослідження визначено формування основ сенсорно-
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пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти. 

Предметом дослідження є педагогічні умови формування основ сенсорно-

пізнавальної компетентності  дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання дослідження: 

дослідити теоретичні й методичні засади формування основ сенсорно-

пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти; 

виявити критерії, показники й схарактеризувати рівні розвитку основ сенсорно-

пізнавальної компетентності дітей раннього віку; визначити й обгрунтувати 

педагогічні умови ефективного формування основ сенсорно-пізнавальної 

компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти; 

експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування 

основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах 

дошкільної освіти . 

Вважаємо, що наукова новизна дослідження полягатиме в системному аналізі 

стану проблеми формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей 

раннього віку в закладах дошкільної освіти; визначенні й теоретичному 

обгрунтуванні педагогічних умов й методичного супроводу ефективного 

формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності  дітей раннього віку в 

закладах дошкільної освіти; доповненні сутності базових понять дослідження, 

зокрема змісту його основного поняття «основи сенсорно-пізнавальної 

компетентності дітей раннього віку».  

Практичне значення дослідження заключатиметься в упровадженні 

педагогічних умов ефективного формування основ сенсорно-пізнавальної 

компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти; розробці й 

експериментальній перевірці методичного супроводу формування основ 

сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної 

освіти; розробленні й упровадженні в практику підготовки майбутніх фахівців у 

галузі дошкільної освіти авторської освітньої програми «Формування основ 

сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної 

освіти» та навчально–методичного посібника «Формування основ сенсорно-

пізнавальної компетентності дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти».   
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