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ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

У цій статті автор аналізує проблему організації антропологічного підходу в 
комунікативному розвитку та формуванні особистості дитини, виходячи з концепцій 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, автор зосереджує увагу на сучасному дослі-
дженні антропологічного підходу та вважає це необхідним у організації навчального 
процесу та розвитку подальшого навчання дитини на основі цього досвіду.
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Постановка проблеми. Формування комунікативних навичок у 
дітей – майбутніх школярів – одне з найважливіших завдань вихо-
вання, оскільки оволодіння рідною мовою та виникнення комунікатив-
них навичок тісно пов’язані з розвитком свідомості дитини, пізнанням 
навколишнього світу, розвитком усіх сторін її особистості. Проблема 
комунікативної готовності дошкільнят до навчання в школі не є новою, 
вона була і залишається актуальною, адже від її вирішення залежить 
успішність подальшого шкільного навчання. Слід також звернути увагу 
на той факт, що вирішення цієї проблеми змінюється в залежності від 
нових тенденцій у системі освіти, які відображають зміни у свідомості 
людей, що відбуваються в епоху становлення інформаційного суспіль-
ства. У наш час пріоритетною освітньою парадигмою стає гуманістична, 
а це потребує оновлення методологічних засад освіти і вимагає пошуку 
дієвих підходів до їх перегляду та удосконалення. Одним із таких підхо-
дів, на наш погляд, є антропологічний.

Аналіз досліджень. Проблеми втілення антропологічних ідей у 
сферу педагогіки вивчалися у працях Я. -А. Коменського, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо, які розробляли принцип природовідповідності, відзначали 
доцільність вільного і природного розвитку дитини. Згодом дослідження 
з антрополого-педагогічної проблематики зумовили виникнення окре-
мої науки – педагогічної антропології, основоположником якої вважа-
ють К. Д. Ушинського. На його думку, педагогіка не може обмежитися 
лише знаннями про виховну діяльність. Їй необхідні знання про людину 
із різних сфер пізнання. Ці знання майбутні педагоги повинні засвоїти у 
контексті «антропологічної підготовки» [5]. У другій половині ХІХ ст. – 
початку ХХ ст. розвивалася школа педагогів-антропологів (Н. І. Пиро-
гов, Ю. І. Айхенвальд, Б. М. Бим-Бад, В. А. Вагнер, М. І. Демков, 
П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, К. К. Сент-Ілер та ін.).

Сучасні антропологічні дослідження в галузі освіти здійснюють 
О. Г. Ільяшенко, В. І. Максакова, Л. К. Рахлевська, В. О. Сластьонин, 
В. В. Чистяков та ін. [3, 86 – 89; 4, 1 – 74; 5; 6, 124 – 126; 10]. І хоча таких 
праць чимало, ці проблеми у контексті навчально-виховного процесу у 
межах підготовки дошкільників до школи достатньо не вивчені, а тому 
метою статті є вивчення деяких питань у цьому напрямі.

Мета статті – дослідити антропологічні засади комунікативної під-
готовки дітей до школи.

Виклад основного матеріалу. Визначальною характеристикою 
антропологічного підходу є цілісне розуміння Людини та вивчення її 
як біо-психо-соціо-культурної істоти. Згідно з цим підходом визнається 
єдність певних складових, а саме: цілісного бачення людини та її життя 
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в контексті духовно-орієнтованих відносин між людьми різного віку, 
статусу, ступеня розвитку тощо.

Виховання з позицій антропологічного підходу трактується з двох 
боків. З однієї сторони, виховання розглядається як специфічно люд-
ський спосіб буття і як спеціальна діяльність, що має надзвичайно 
високу цінність, оскільки зберігає гуманну природу суспільства, ство-
рює умови для розвитку соціуму та продуктивного існування особи-
стості у ньому. Виховання є процесом, який зберігає людську сутність 
будь-якого суспільства і створює умови як для розвитку суспільства, так 
і для повноцінного існування кожної людини. З іншого боку, виховання 
є видовою потребою людської істоти і можливе тому, що воно відпові-
дає її природі. Ще І. Кант відзначав, що виховання відповідає природі 
людини, яка відчуває потребу у вихованні і має здатність бути вихова-
ною. Лише людська істота здатна до самоаналізу, самоспостереження, 
самооцінки, самоконтролю, без яких виховний процес неможливий. 
Лише людина здійснює пошук істини і справедливості, дотримується у 
своїй поведінці ідеальних образів та уявлень, керується совістю, соро-
мом, обов’язком, що визначають механізми виховання. Людині не бай-
дуже, схвалюють її, засуджують чи байдуже ставляться значущі для неї 
люди, чи прийнята вона своєю спільнотою, чи відповідає прийнятим у 
цьому соціумі нормам та вимогам. Це робить її сензитивною до вихо-
вання. Особливо наочно це виявляється у період дошкільного дитин-
ства, коли людина є найбільш залежною від зовнішніх впливів у процесі 
свого становлення і розвитку [4, 1 – 74].

Значення комунікативної підготовки дошкільнят для їхнього успіш-
ного включення до людської спільноти та якісної готовності до навчання 
у школі пов’язано з тим, що існує феномен зв’язку мовлення і мислення, 
який полягає в тому, що неможливо відокремити мовлення від мисли-
тельної діяльності і навпаки. Ці процеси тісно взаємопов’язані. Знайом-
лячись із першими словами, дитина сприймає їх у вигляді асоціативних 
зв’язків із конкретними образами. Власне з цього починаються елемен-
тарні мислительні операції зіставлення звукових образів із конкретними 
предметами. Лише за допомогою мови ці операції послідовно усклад-
нюються. Успішність мислення залежить від уміння дітей ставити запи-
тання, шукати взаємозв’язки між відомим і невідомим; цілеспрямовано 
відбирати потрібні для розв’язання конкретної задачі поняття, правила 
й прийоми, уміти ними оперувати. Розвиток мислення передбачає не 
лише засвоєння готових форм знань, але й формування розумових умінь 
на їх основі, тобто тих знань, за допомогою яких можна самостійно фор-
мулювати і вирішувати проблемну задачу. У межах свого етносередо-
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вища діти отримують у спадок словесні коди, що сприяють архівації 
інформації рідною мовою. Мовлення не лише є основою розвитку всіх 
психічних властивостей, розумових якостей, не лише є інструментом і 
репрезентантом знань, а й основою формування національно-менталь-
них рис. Роль рідного мовлення відзначав, зокрема, К. Д. Ушинський. 
Він наголошував на тому, що рідне слово є основою всякого розумового 
розвитку і скарбницею всіх знань. Своєчасне і правильне оволодіння 
дитиною мовою є найважливішою умовою повноцінного психічного 
розвитку і одним з напрямків у педагогічній роботі дошкільного закладу. 
К. Д. Ушинський писав: «Без добре розвиненої мови немає справжнього 
спілкування, немає справжніх успіхів у навчанні» [9, 262], «Не умовних 
звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, а п’є духовне життя 
й силу з рідної груді рідного слова» [8, 270].

Важливо зазначити, що вміння і навички мовлення і на його основі 
спілкування не розвиваються спонтанно. Без спеціального навчання 
людина не досягне того рівня комунікативного розвитку, який необхід-
ний для її повноцінного існування в суспільстві загалом і для навчання 
в школі зокрема. Спрямований на формування комунікативної готов-
ності процес, вибір його цілей, засобів та шляхів повинен відбуватися 
з урахуванням природи людини, на основі антропологічного підходу. 
О. В. Запорожець слушно зазначав, що специфічно людські психічні 
якості, такі як мислення, уява, воля, соціальні та моральні почуття 
не можуть виникнути ні під час біологічного дозрівання, ні на основі 
індивідуального досвіду дитини. Вони формуються на основі соціаль-
ного досвіду, який засвоюється дитиною. Дослідник підкреслював, 
що соціальне середовище – це не лише необхідна зовнішня умова, це 
єдино можливе джерело розвитку, оскільки саме в соціальному сере-
довищі розвиваються психічні здібності в дитячій свідомості, саме в 
цьому середовищі існують конкретні засоби для «перекладання» цих 
здібностей з фіксованої соціальної форми в індивідуальну. Цей досвід 
набувається не стихійно, а цілеспрямовано, під впливом інших людей, 
зокрема, й педагогів [1, 37 – 42].

З позиції антропологічного підходу технології, за якими навчаються 
дошкільники, повинні відповідати природі людини, спрямовуватися на 
розкриття її психологічних резервів та особистісного потенціалу, роз-
виток здібностей, збільшення ступеня особистісної свободи, засвоєння 
різних видів роботи – методів групової роботи, ігор, творчих конкурсів 
тощо. Важливо підготувати майбутніх педагогів, здатних здійснювати 
роботу на основі врахування вікових і психофізичних можливостей 
дитини, унаслідок чого вдасться запобігти деяким недолікам в організа-
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ції цієї роботи. Форсоване вироблення у дітей комунікативної готовно-
сті, наприклад, може негативно відбитися на їх психічному і фізичному 
здоров’ї та розвитку, створить бар’єри для їх повноцінного включення у 
шкільне середовище. Насичення дошкільної освіти творчими, розвива-
ючими і обов’язково різноманітними формами «специфічно дитячої», за 
словами О. В. Запорожця, діяльності (ігрової, образотворчої, музичної, 
театралізованої, конструктивної, комунікативної) з урахуванням віко-
вих можливостей дітей служить гарантом формування їх психологічної 
готовності до навчання в школі [1, 37 – 42].

Вихователі, котрі сприяють успішній комунікативній підготовці 
дошкільників до школи на основі антропологічного підходу, повинні 
будувати свою роботу на основі знань про особливості дитячої психіки. 
Зокрема, слід знати про те, що психічний розвиток людини відбувається 
циклічно, тобто має складну організацію в часі. Кожна стадія – це сво-
єрідний цикл зі своїм змістом. Перехід від однієї стадії до іншої перед-
бачає глибоке перетворення всіх структурних компонентів психіки. 
Такі перетворення відбуваються завдяки певній провідній діяльності. 
Розрізняють такі провідні діяльності: безпосередньо-емоційне спілку-
вання в дитинстві, предметна діяльність у ранньому дитинстві, сюжет-
но-рольова гра в дошкільному віці, навчальна діяльність у молодшому 
шкільному віці, інтимно-особистісне спілкування в підлітковому віці, 
навчально-професійна діяльність у період ранньої юності [2]. 

Значення провідної діяльності залежить від того, які сторони дійсно-
сті дитина відкриває для себе і засвоює в процесі її виконання. Доцільно 
брати до уваги нерівномірність психічного розвитку, що зумовлено, 
по-перше, активним дозріванням мозку в певні періоди життя дитини, 
по-друге, тим, що окремі психічні функції розвиваються на базі уже 
сформованих. Ця нерівномірність проявляється по-різному – в сенти-
зивні періоди розвитку, стабільні і критичні періоди. У сентизивні пері-
оди, що оптимальні для розвитку певних сторін психіки, проявляється в 
тому, що саме в цей час навчання має найбільший вплив на ті психічні 
функції, які лише починають формуватися. Іншим проявом нерівномір-
ності психічного розвитку є наявність криз і стабільних періодів. Орга-
нізація навчання і виховання дітей у кризові періоди, та процес комуні-
кативної підготовки дітей до школи відбувається саме в такий час, вима-
гає особливої уваги з боку педагогів і батьків. Дитина здатна подолати 
складні ситуації внаслідок пластичності і компенсаторних можливостей 
нервової системи, для якої властива здатність у процесі розвитку осо-
бистості формувати вищі психічні функції – пам’ять, мислення, сприй-
няття та ін. (Л. С. Виготський; О. Р. Лурія; О. М. Леонтьєв та ін.). Спо-
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соби формування цих функцій визначаються соціальними впливами, що 
опосередковані різними «психологічними інструментами» – знаковими 
системами, серед яких провідна роль належить мові, а тому при орга-
нізації роботи з дітьми на антропологічній основі важливо враховувати 
не лише вікові особливості дитини, а й ступінь розвитку їх мовлення, 
навички активної комунікативної взаємодії.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Антрополо-
гічний підхід визнає людину як неповторну біо-психо-соціальну істоту. 
Освітній процес з позиції цього підходу повинен будуватися з ураху-
ванням сутнісних характеристик людини. Комунікативна готовність 
дошкільнят відіграє важливу роль у системі їх підготовки, адже завдяки 
цій готовності можливе успішне навчання дітей у школі. Використання 
зазначеного підходу у процесі реформування сучасної освіти створює 
основу для перегляду її змісту, сприяє ефективній підготовці педагогів 
до фахової діяльності.
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