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ВСТУП 

 
 

Актуальність дослідження. Гуманізація процесу освіти висуває на 

перший план проблему вивчення та оптимізації розвитку потенційних 

можливостей кожної дитини та підготовки підростаючого покоління до 

самостійного життя. Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні (2021 р.) остаточно закріпила зміни у визначенні статусу дитини. 

Сьогодні визнається її безумовна цінність та унікальність: дитину необхідно 

цінувати, а не оцінювати [1, с. 30]. 

Період від народження до вступу до школи є, за визнанням фахівців 

всього світу, віком найбільш стрімкого фізичного та психічного розвитку 

дитини, початкового формування фізичних та психічних якостей, необхідних 

людині протягом усього наступного життя, якостей та властивостей, які 

роблять її людиною. Дошкільний вік – найважливіший період у розвитку 

дошкільника. Саме в цей час відбувається перехід дитини до нових відносин 

з дорослими, однолітками, предметним світом. Особливістю цього періоду, 

що відрізняє його від інших, наступних етапів розвитку, є те, що він 

забезпечує саме загальний розвиток, що служить фундаментом для набуття 

надалі будь-яких спеціальних знань та навичок та засвоєння різних видів 

діяльності. 

Діяльність зростаючої людини є складною системою, де різні види, 

типи, форми знаходяться в ієрархічних зв’язках, ускладнення яких 

відбувається в міру загального розвитку діяльності. До однієї з 

найважливіших закономірностей цього розвитку відноситься постійний 

процес розширення сфери діяльності, сукупності різних її видів. 

Практична діяльність виникає історично у процесі становлення 

людства як специфічний спосіб задоволення життєвих потреб. В рамках 

практичної діяльності в ранньому віці відбувається інтенсивний психічний 

розвиток дитини за декількома напрямками, серед яких головними є наочно- 

дійове мислення, мова, початок символічної гри, самосвідомість. Предметно- 
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практична діяльність, як одна з найважливіших форм діяльності дитини, є 

первинною по відношенню до розвитку багатьох психічних процесів. 

Освоюючи досвід предметно-практичної діяльності, дитина вчиться 

«прислухатися» до своїх відчуттів, почуттів, думок, оцінювати її 

результативність з погляду задоволення потреб і користі оточуючих. Саме 

через пізнання себе, ціннісне ставлення до себе дитина вчиться виробляти 

різні поведінкові стратегії, що дозволяють її побачити доцільність і 

значимість результатів своєї діяльності та поведінки. 

У наукових дослідженнях останніх десятиліть проблема єдності 

пізнавальної діяльності стає дедалі чіткішою. Цілий ряд робіт переконливо 

свідчать: теоретичні види діяльності не тільки займають провідне  місце в 

інтелектуальних видах праці, а й визначають успіх практичної діяльності 

(П.Гальперін, С.Кобильницька, Г.Костюк та ін.). У свою чергу, успішному 

оволодінню новими розумовим діям допомагають дії зовнішні, матеріальні. 

Вони дають можливість невидимі внутрішні дії зробити  видимими 

та  зрозумілими. Особливого значення набуває такий перевід розумових 

дій у  зовнішній, матеріальний план у розвитку дітей дошкільного віку, 

оскільки практична діяльність стає ключовою у розвитку мислення 

дитини [53, с. 102].   Дослідження вітчизняних психологів О.Запорожця, 

С.Максименка показали, що дитина дошкільного віку здатна розумно і 

послідовно міркувати, робити висновки, якщо вона спирається на достатній 

практичний досвід дій з предметами. 

Сучасна система вітчизняного дошкільного виховання дедалі більше 

орієнтується на інноваційні стратегії у пошуку підходів, вкладених у 

гуманістичну, особистісно-орієнтовану модель організації педагогічного 

процесу. У той же час практика показує, що умови нормального розвитку 

дитини виявляються порушеними внаслідок відсутності необхідної 

індивідуальної психолого-педагогічної уваги до унікальності, неповторності 

особистості кожної дитини, що призводить до негативних результатів 

соціалізації, що виявляється у порушенні ходу та темпу нормального
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розвитку. В даний час у системі дошкільного виховання недостатньо уваги 

приділяється вивченню та аналізу потенційних можливостей особистості 

дитини, передумов гармонійного психічного, фізичного та духовного розвитку. 

Виходячи з цього, велике значення набуває проблема пошуку такої технології 

навчання, при якій педагог не займається «натягуванням» вихованців до 

певного рівня засвоєння знань, не примушує їх вивчати заданий матеріал, але 

надає допомогу в їхньому розвитку. І тоді метою навчання є саморозвиток 

особистості та самореалізація без обов’язкової програми, без примусу [47, с.21]. 

Такий підхід у вихованні та освіті вже має свій відбиток у системі 

виховання, яка розроблена італійською педагогинею М.Монтессорі. 

Призначення освітнього процесу М.Монтессорі вбачає у створенні 

оптимальних психолого-педагогічних умов для вільного прояву дітьми своїх 

природних, сутнісних сил у ході освоєння в навколишньому середовищі за 

допомогою властивої їм активності, світосприйняття та розвитку власного 

«Я». 

Об’єкт дослідження – формування у дітей раннього віку навичок 

«практичного життя». 

Предмет дослідження – шляхи формування у дітей раннього віку 

навичок «практичного життя» за технологією М.Монтессорі. 

Мета дослідження – емпірично дослідити стан сформованості у дітей 

раннього віку навичок «практичного життя» та теоретично обґрунтувати 

шляхи формування таких навичок за технологією М.Монтессорі. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити концептуальні засади технології 

саморозвитку М.Монтессорі. 

2. Вивчити психологічні особливості розвитку дітей 2-3 років. 

3. Розробити критерії, показники і діагностувати рівні сформованості 

навичок «практичного життя» у дітей раннього віку. 
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4. Виокремити та обґрунтувати шляхи формування навичок 

«практичного життя» у дітей раннього віку за технологією М.Монтессорі. 

5. Запропонувати практичні  рекомендації щодо використання в 

освітньому процесі ЗДО вправ, які б сприяли  формуванню навичок 

«практичного життя» у дітей раннього віку. 

Методи дослідження: 

Теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення психолого- 

педагогічної літератури з проблеми дослідження. 

Емпіричні методи: спостереження, діагностичні завдання, вивчення та 

аналіз продуктів діяльності дітей. 

Математичні методи: якісне та кількісне порівняння показників, 

обробка результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на 

базі КЗ «ДНЗ №1 ВМР». У ньому взяло участь 22 дитини раннього віку 5 

дітей – 2р.1м., 7 дітей – 2р.3м., 3 дитини – 2р.4м., 7дітей – 2р.8м., групи №13 

«Веселі курчатка». 

Апробація результатів дослідження. Результати дипломного 

дослідження апробувались на: VІ Міжнародній науково-практичній Інтернет- 

конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (м. Вінниця, 2022 р.); 

I Міжнародній науково-практичній конференції (м. Осака, Японія, 19-22 

жовтня 2022 р.). 

Основні теоретичні положення та практичні результати магістерського 

дослідження були відображенні у двох публікаціях: 

1. Кривошея Т., Гелик О. Розвиток у дітей раннього віку навичок 

самостійності: аспект застосування технології М.Монтессорі. Актуальні 

проблеми формування творчої особистості педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VI 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. 

М. Коцюбинського, 2022р.) / за ред. Н.Пахальчук; Вінницький державний 
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педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля», 2022. Вип. 11. С.102-106. 

2. Кривошея Т., Гелик О. Формування у дітей раннього віку 

навичок самообслуговування. Science and tehnology: problems, prospects and 

innovations: proceedings of I Іnternational scientific and practical conference / 

editor M.Komarytskyy: CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022. P. 166-175. 

Структура дипломної роботи: 

Дипломна робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку 

використаних джерел (75 найменувань) та 8 додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 106 сторінок, основний зміст викладено на 77 сторінках. У тексті 

вміщено 3 таблиці та 22 рисунка. 
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