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ВСТУП 

 

Глобальні проблеми людства екологічного, економічного, соціального 

характеру актуалізують пошук нових стратегій, які б окреслювали орієнтири 

співбуття людини і природи, дозволили реагувати на виклики сьогодення, 

вибудовували шлях до гармонізації взаємин людини, природи і суспільства. У 

цьому контексті в останні десятиліття активно обговорюється і досліджується 

на міждержавному рівні стратегія сталого розвитку, здійснюються конкретні 

кроки щодо її впровадження.  

Згідно із сучасним трактуванням сталий розвиток – це загальна 

концепція щодо встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу у 

безпечному і здоровому довкіллі. Концепцію сталого розвитку учені вважають 

найперспективнішою ідеологією ХХІ століття і навіть третього тисячоліття, яка 

здатна забезпечити збалансований розвиток цивілізації. Вона поєднує три 

основних складники: економічний, соціальний та екологічний, узгодженість 

між якими та пошук механізмів їх взаємодії – одне з надважливих завдань, що 

стоїть перед людством. 

Освіті відводиться особливе місце у впровадженні ідей сталого розвитку. 

Воно пов’язане насамперед з екологізацією економічного мислення населення 

нашої планети, зі зміною ставлення до стійкого розвитку цивілізації і 

формування ціннісної основи, яка б забезпечила перехід до стійких моделей 

споживання і виробництва, що не виходить за рамки асиміляційного потенціалу 

екосистем, забезпечує підвищення ефективності та стійкості використання 

ресурсів і виробничих процесів за умови скорочення масштабів екологічної 

деградації. Саме освіта здатна озброїти людей цінностями, знаннями, уміннями 

і навичками, необхідними для втілення концепції на практиці.  

Особлива увага у реалізації цілей на шляху до сталого розвитку 

суспільства приділена дошкільній освіті. Це зумовлено тим, що перші роки 

життя людини є найбільш сприятливими для розвитку переконань і цінностей, 
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які закладають основу її особистості. Ці перші цінності визначають етичну та 

моральну поведінку протягом усього життя. У контексті впровадження 

задекларованих положень в Україні було розроблено і введено в дію парціальну 

програму для дітей дошкільного віку «Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку» (авт. Н. Гавриш, О. Пометун). Програмою передбачено вирішення 

таких завдань: формування в дошкільників початкових уявлень про дії і 

поведінку, орієнтованих на сталий розвиток в екологічній, економічній і 

соціальній сферах повсякденного життя; сприяння усвідомленню дітьми 

необхідності збереження ресурсів планети і країни, стійкого способу власного 

життя й особистої причетності до майбутнього суспільства і природи; розвиток 

у дітей навичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, 

мотивації та пробудження до дій в цьому напрямі [8, с. 2-3]. 

Із прийняттям нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні (2021 р.) проблема формування в дошкільників навичок, орієнтованих 

на сталий розвиток, актуалізувалася на всеукраїнському рівні у широкому 

масштабі. Ці навички визначені Стандартом як обов’язковий освітній результат 

педагогічної роботи за освітнім напрямом «Дитина в природному довкіллі». 

Вони виявляються у сформованості в дітей початкових уявлень про сталі дії і 

поведінку, усвідомленні необхідності збереження ресурсів планети й особистої 

причетності до цього; розвиненості ефективних звичок соціальної поведінки, 

економного споживання ресурсів та збереження природи [2]. Таким чином, 

назріла потреба у проведенні комплексних досліджень щодо розробки 

організаційно-педагогічних та методичних засад ефективного формування у 

дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток. 

Варто зазначити, що в Україні та світі вже наявні певні напрацювання з 

цієї проблеми. Зокрема, авторами парціальної програми «Дошкільнятам – 

освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш та О.Пометун розроблено загальну 

концепцію впровадження цієї стратегії у практику діяльності закладів 

дошкільної освіти, а також методичні основи її реалізації. Низка науковців 

активно долучаються до дослідження означеної проблеми у теоретичній і 
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практичній площині (О.Безсонова, В.Кудіна, М.Мелманн, Л.Присяжнюк, 

О.Саприкіна та ін.). Значною мірою пошуку шляхів розв’язання проблеми  

сприяють наукові розвідки вчених, присвячені питанням формування у дітей 

дошкільного віку природничо-екологічної компетентності (Г.Бєлєнька, 

Н.Горопаха, В.Маршицька, Н.Лисенко, С.Ніколаєва, З.Плохій, О.Половіна, 

Н.Рижова, М.Роганова, О.Соцька, Г.Тарасенко, Н.Яришева та ін.). 

Таким чином, теоретичний аналіз продемонстрував значне зацікавлення 

дослідників означеною проблемою. Утім новизна самої проблеми, недостатня її 

розробленість та незначний досвід її практичної реалізації спричинили вибір 

нами теми дослідження: «Формування у старших дошкільників навичок, 

орієнтованих на сталий розвиток». 

Об’єкт дослідження: процес еколого-природничої освіти дітей старшого 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови ефективного 

формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий 

розвиток. 

Мета дослідження: визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні 

умови ефективного формування у дітей старшого дошкільного віку навичок, 

орієнтованих на сталий розвиток, та спроєктувати методи, прийоми і форми їх 

реалізації в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

 вивчити науково-методичну літературу з означеної проблеми з метою 

здійснення дефінітивного аналізу вихідних понять дослідження;  

 проаналізувати досвід упровадження програми «Дошкільнятам – освіта 

для сталого розвитку» у закладах дошкільної освіти України; 

 визначити критерії та показники, з’ясувати рівні сформованості у дітей 

старшого дошкільного віку готовності до еколого-доцільної поведінки 

в природі; 
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 теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування 

у дітей старшого дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий 

розвиток, спроєктувати методи, прийоми і форми їх реалізації в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

Гіпотеза дослідження: результативність процесу формування у старших 

дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток, забезпечується такими 

організаційно-педагогічними умовами: 

 забезпечення комплексного педагогічного впливу на особистість 

дошкільника на основі інтеграції взаємодоповнювальних сфер сталого 

розвитку: соціальної, економічної й екологічної; 

 формування активної позиції дитини та моделей її поведінки на основі 

використання педагогіки емпаурменту; 

 застосування активних форм і методів у роботі зі старшими 

дошкільниками в контексті діяльнісного підходу; 

 залучення батьків вихованців до реалізації стратегії сталого розвитку. 

Для досягнення мети, розв’язання поставлених завдань використано 

сукупність взаємодоповнювальних наукових методів дослідження: 

 теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, 

конкретизація, порівняння та зіставлення різних поглядів, що зробили 

можливим обґрунтування теоретичних засад досліджуваної проблеми, 

визначення сутності базових дефініцій дослідження, з’ясування 

організаційно-педагогічних умов формування у старших дошкільників 

навичок, орієнтованих на сталий розвиток; 

 емпіричні: включене спостереження, бесіди, аналіз виконання 

пропонованих завдань з метою визначення рівнів сформованості у 

дітей старшого дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий 

розвиток; математична обробка результатів діагностики. 

Експериментальною базою дослідження став КЗ «ЗДО №10 ВМР» 

(м. Вінниця). 
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Апробація результатів дослідження здійснювалась протягом усього 

періоду виконaння дослідження. Основні положення дипломної роботи 

висвітлювaлися нa нaуково-прaктичних конференціях: V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як 

індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими 

освітніми потребами» (V школа технологій інклюзивної освіти)» (Вінниця, 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 17-18 листопада 2021 року), VІ Міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування 

творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової 

освіти» (Вінниця, 6-7 липня 2022 р.). 

Зa результaтaми дипломного дослідження опубліковaно стaттю:  

1. Шклярук Владислава, Гуцол Юлія. Віртуальна екскурсія у формуванні 

природничих компетентностей молодших школярів : контекст сталого 

розвитку. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів 

VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського, 06-07 липня 2022 р.) / за ред. Н. О. Пахальчук, 

О. П. Демченко ; Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені 

Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2022. Вип. 11. 

С. 327-330. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (58 джерел) і 6 додатків. Обсяг роботи 

становить 88 сторінок, основний зміст висвітлено на 63 сторінках. 
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