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ВСТУП 

 

Актуальність досліджуваної теми: В дошкільному віці, в процесі 

пізнання нової інформації, у дитини формуються стійкі уявлення та феномени 

сприймання дійсності, які надалі мають вплив на весь онтогенез психіки 

дошкільника. Внесок у дослідження проблеми розвитку сприймання мали праці 

таких дослідників як О.В. Запорожець, Л.А. Венгер, А.Р. Лурія, 

Г.О. Люблінська, С.О. Микитюк та інші. 

Особливу увагу серед науковців привертає проблема того, що є опорою 

для сприймання дитиною предмета: його цілісне відображення чи пізнавання 

його окремих частин. Так, за даними дослідження Г. Фолькельта, при цілісному 

сприйманні предмета діти не здатні виділяти його складові. Але існує 

протилежна думка ряду таких вчених як В. Штерн, С.М. Шабалін, О.І. Галкіна, 

Ф.С. Розенфельд, Г.Л. Розенгарт-Пупко, які вважають, що навіть діти 

переддошкільного віку можуть виділяти певну характерну ознаку та, 

спираючись на неї, пізнавати предмет в цілому.  

На творчий характер сприймання вказують роботи В.О  Моляко, 

Н. А. Ваганової, Т.М. Турчин, Н.Ю. Сухенко; своєрідність розвитку в 

дошкільників різних категорій сприймання розкривається у роботах 

Н.М. Голоти, Ю.Б.  Семеняко; специфіка становлення феноменів сприймання у 

дітей дошкільного віку представлена у роботах І.М. Білої. 

Аналіз психологічних підходів щодо проблеми розвитку сприймання 

дошкільників виявляє, що сприймання цілого, з одного боку, обумовлено 

сприйманням окремих його частин, а з іншого – безпосередньо впливає на 

сприймання його окремих частин та властивостей. Тому питання про те, ціле чи 

частина є опорою для сприймання дитиною предмета, залишається відкритим 

та потребує подальшого вивчення. 

Об’єкт дослідження: розвиток сприймання у дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження: особливості сприймання цілого та частин у дітей 

старшого дошкільного віку. 
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Мета дослідження: виявити особливості сприймання цілого та частин у 

дітей старшого дошкільного віку. 

Завдання: 

1. Проаналізувати проблему розвитку сприймання у дітей дошкільного 

віку в психолого-педагогічній літературі. 

2. Експериментально дослідити первинні рівні сформованості 

сприймання цілого та частин у дітей старшого дошкільного віку. 

3. Виявити загальні тенденції та рівні розвитку сприймання у дітей 

старшого дошкільного віку на основі отриманих результатів. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку сприймання цілого 

та частин у дітей старшого дошкільного віку. 

Методи дослідження: теоретичні: теоретико-методологічний аналіз, 

узагальнення та інтерпретація наукових даних; емпіричні: психолого-

педагогічне спостереження, комплекс методик діагностування, експерименти: 

констатувальний і формувальний.  

Структура роботи: складається зі вступу, двох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (39 джерел), додатків. Робота містить 6 

таблиць, 3 діаграми, 2 додатки. Загальний обсяг роботи 40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СПРИЙМАННЯ У 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПРИЙМАННЯ 

 

Сприймання у дітей дошкільного віку – це психічний процес 

відображення дитиною предметів та явищ в цілому , в сукупності їх частин та 

якостей при безпосередньому впливі на органи чуття.  

Сприймання – це сукупність відчуттів. Проте сприймання більше, ніж 

сума відчуттів, що їх дістають від того самого предмета [26, c. 130]. 

Основними властивостями сприймання є його предметність, осмисленість 

та константність. Предметність сприйняття виявляється в тому, що отримані 

нами із зовнішнього світу враження ми завжди відносимо до тих або інших 

предметів та явищ. З предметність сприймання тісно пов’язана його 

осмисленість. Приймаючи що-небудь, ми використовуємо свій досвід, додаючи 

до отриманих вражень ті, які служать джерелом вражень. Людина завжди 

називає предмет, який сприймає, певним словом – « яблуко» , позначаючи ним 

не певний колір, смак, форму або запах, а весь предмет як ціле. Сприймаючи 

що-небудь, людина має на увазі знайоме їй і відносно постійне даної категорії 

речей співвідношення частин у цілому [18, c. 151]. 

Для сприймання предмета як складного об’єкта потрібна аналітико-

синтетична функція кори півкуль головного мозку. Предмет як ціле повинен 

бути виділений на фоні всіх інших речей. Для цього дитина повинна знати його, 

а також групу предметів, до якої належить даний, знати слово, що позначає цю 

групу предметів. Так, слово як назва певної конкретної речі дає дитині знання 

того, що вона сприймає. Механізм процесу сприймання значно складніший, ніж 

відчуття. Зрозуміло, що й розвивається цей пізнавальний процес у дитини 

зовсім інакше, ніж чутливість і моторика.  

Сучасна психологія розглядає сприймання не як процес одномоментного 

відбитка предмета, що його сприймає людина, на сітківці ока або в корі мозку.  
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Сприймання – це процес, пов’язаний за своїм походженням із 

зовнішньою практичною дією ( О. В. Запорожець) [33, c. 182]. Причому ця 

практична дія не зводиться лише до сприймання предмета очима або рухами 

пальців. Людина виконує різні орієнтувальні дослідницькі дії, що є формою 

практичної перевірки зорового (чи іншого) образу, який виникає на основі 

безпосереднього впливу предмета на відповідний орган чуття. 

В залежності від того, який орган чуття приймає переважну участь у 

сприйнятті, розрізняють зорове, слухове, дотикове, нюхове, смакове 

сприймання.  

Сприймання дошкільників розвивається в різних видах їх діяльності 

(ігрової, практичної) і спочатку є побічним її продуктом. Поступово 

сприймання виділяється у відносно самостійні дії, спрямовані на пізнання 

предметів навколишнього світу, на виконання перших перцептивних завдань. 

Виникнення цих завдань і зумовлених ними перцептивних дій є важливою 

особливістю розвитку сприймань у дошкільному віці.  

Розвиток перцептивних дій пов’язаний з формуванням досконаліших 

прийомів і способів обстеження об’єктів. Діти вчаться виділяти та обстежувати 

найбільш інформативні ознаки предмета, встановлювати зв’язки між ними.   

Перцептивні дії, адекватні об’єкту, починають складатись у дітей близько 

п’яти-шести років. До цього віку діти взагалі не сприймають перцептивних 

завдань і зводять їх до завдань практичних.  Зазвичай, перші перцептивні дії 

характеризуються розгорненістю, наявністю у них великої кількості рухів 

рецепторних апаратів, які здійснюються рукою чи оком. У процесі сприймання 

вони забезпечують пошуки об’єкта, установлення рецептора в найбільш зручне 

для сприймання положення, розглядання або обмацування предмета, побудову 

образу, її контроль та корегування. 

Адекватність сприймання дошкільниками незнайомої форми, 

правильність образу предмета залежить від рухів очей. Способи сприймання у 

дошкільників формуються поступово. Дитина другого року життя ще не може 

достатньо чітко визначати властивості предметів – їхню форму, величину, 
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колір, а самі предмети зазвичай пізнає не за поєднанням властивостей, а за 

окремими ознаками.  

Сприймання дитини стає більш точним та осмисленим залежно від того, 

як вона оволодіває новими діями сприймання, які дозволяють правильно 

виділяти ознаки предметів та впізнавати предмети по поєднанню цих ознак.  

Тому слід зазначити, що формування у дитини дій з предметами, з одного 

боку, характеризує розвиток процесу сенсорного виховання дітей, з іншого – 

знаходиться у прямій залежності від досягнутого кожною дитиною рівня 

перцептивного розвитку, який в свою чергу є фундаментом для оволодіння 

дитиною новими перцептивними діями [22, c. 128]. 

 

1.2. СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН ДІТЬМИ МОЛОДШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Психологи розглядають питання виділення основної ознаки предмета для 

його сприймання дітьми дошкільного віку з різних сторін. Однак вченими 

встановлено, що більшою мірою, на виділення істотної ознаки впливає 

завдання, яке стоїть перед дітьми. Наприклад, якщо дітям пропонується 

викласти ялинку з трикутників, то істотною ознакою, звичайно, буде форма. 

Однак, якщо запропонувати дітям прикрасити ялинку кульками червоного, 

жовтого та синього кольорів, то саме колір буде визначатись головним 

критерієм, а отже і ознакою при сприйманні предметів. Перцептивна дія при 

цьому втрачає свою розгорненість, стає більш скороченою. 

В ранньому віці дитина ще не засвоює загальноприйняті сенсорні еталони 

в якості засобу виконання дій сприймання. Властивості деяких предметів , 

добре знайомих йому з власного досвіду, є зразками при виділенні 

властивостей незнайомих предметів. Це просліджується і в словесних назвах, 

які дитина дає властивостям предметів, які безпосередньо сприймає. 

Сприймаючи предмети трикутної форми, вона звичайно каже « як будиночок», 

«як дах», визначаючи круглі предмети «як м’ячик», овальні – «як огірок». 
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Дитина раннього віку оволодіває способами сприймання, які дозволяють 

порівнювати властивості сприймаючих предметів із засвоєними зразками, при 

виконанні предметних дій. Багато з таких дій для отримання практичного 

результату потребують підбору та зіставлення предметів або їхніх частин, 

однакових або відповідних один одному за формою, величиною, кольором. 

Особливо помітно просліджується це в діях зі збірно-розбірними іграшками – 

мотрійкою, пірамідкою, рамками-вкладишами, але відноситься також і до дій зі 

знаряддями та багатьма побутовими предметами. 

У молодшого дошкільника ще немає адекватних способів обмацування чи 

розглядання предметів, тому перед дитиною ще не постає пізнавальне завдання. 

З виникненням перцептивних завдань, вона вдається до спеціальних прийомів 

детального обстеження предмета, сприймання стає більш активним, довільним 

та цілеспрямованим.  

Несформованість уявлень дітей про властивості предметів 

супроводжується й недостатнім оволодінням способами їх використання при 

сприйманні предметів. Якщо трьохлітній дитині пропонують змалювати 

нескладну фігуру, яка має контур, або внутрішні деталі, вона змальовує або 

лише контур, або внутрішні деталі, навіть не намагається зобразити і те, і інше. 

Якщо в процесі побудови за зразком дитині не вистачає деталі певної форми і 

розміру, вона швидко знайде її серед розкладених на столі. Однак якщо 

потрібна деталь включена в іншу побудову ( яку дитині пропонують розібрати, 

щоб зробити нову), вона не бачить її, виявляється нездатною виділити з цілої 

конструкції частину. Ці приклади говорять про те, що способи сприйняття , які 

склалися у дитини в предметній діяльності, дозволяють будувати дуже смутні 

образи, не дають можливості виділити частини та ознаки предмета. 

Слабкість цих способів виявляється і при вивченні рухів ока та руки 

дитини, включених в ознайомлення з предметом незнайомої йому форми. 

Реєстрація за допомогою спеціальної кінозйомки рухів очей дітей при розгляді 

та наступному впізнаванні серед інших фігур неправильної форми показала, що 

у триліток число цих рухів невелике і вони здійснюються всередині фігури, що 
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не дає можливості оцінити її контур. При завданні познайомитись із фігурою на 

дотик, а потім впізнати її, трирічні діти просто тримають руки на фігурі, але не 

обмацують її. Не дивно, що ні при зоровому, ні при дотиковому знайомстві з 

фігурою впізнати її вони потім не можуть. 

У молодших дошкільників виникає бажання взаємодіяти з предметом 

(тримати в руках, гратися), але вони не прагнуть виділяти та називати його 

ознаки. Усвідомлення поставленою вихователем мети спостереження предметів 

з’являється тільки у середньому дошкільному віці.  

Протягом перших двох років дошкільного дитинства суттєво 

покращується організація сприймання. В процесі малювання, конструювання 

діти вчаться послідовно виділяти їхні частини, визначати спочатку форму, 

величину, колір основної частини, а потім – додаткових частин. Однак така 

послідовність зберігається тільки при обстеженні нескладних предметів. 

Особливо важко їм встановити відношення частин предметів, які мають різну 

форму та величину. Тому організацію сприймання дитини повинен брати на 

себе дорослий: послідовно вказувати на  частини предмета, пропонувати як слід 

їх роздивитись, а іноді й обвести контур, спеціально звертати увагу дітей на 

співвідношення частин за величиною. 

 

1.3. СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ТА 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У старшому дошкільному віці,  під впливом продуктивної, 

конструктивної та художньої діяльності у дитини складаються складні види 

перцептивної аналітико-синтетичної діяльності, зокрема здатність подумки 

поділяти видимий предмет на частини, а потім об’єднувати їх в єдине ціле, 

перш ніж подібні операції будуть виконані в практичному плані. 

В цьому періоді продовжується розвиток сприймання за трьома його 

напрямами: розширюються та поглиблюються уявлення дітей, які відповідають 

загальноприйнятим еталонам; способи їх використання стають значно більш 



10 
 

точними та доцільними; обстеження предметів набуває при сприятливих 

умовах виховання систематизований та плановий характер. 

Діти п'ятого року життя точніше сприймають предмети, вони здатні 

проаналізувати предмет, виділити окремі його частини, форму та колір.  У 

важких випадках середні дошкільники все ще переходять до хаотичного 

«вихоплення» окремих частин та властивостей предметів.  

З дітьми ( 4 р. 6 міс. – 5 р. 6 міс. ) було проведено наступний дослід: у 

мішечок поклали чоловічий годинник і запропонували дітям не дістаючи його, 

назвати що це. Діти правильно називали предмет, а як розпізнавальну ознаку 

вони називали «стовпчик з коліщатиком» ( завод у годинника старого зразка). 

Умова, за якої дитина зможе безпомилково впізнати предмет за характерною 

ознакою – досвід взаємодії дитини з предметом [35, c. 152]. 

 Навряд чи сучасні діти зможуть успішно пройти подібний експеримент з 

годинником, бо багато з них навіть ніколи не бачили його. Проте, якщо ж 

замінити годинник популярним зараз спінером, вірогідність того, що діти 

швидко та точно назвуть предмет є досить високою. Бо при грі зі спінером, 

вони тактильно відчувають його частини. 

Коли дитина пізнає частину предмета, в неї з’являється цілісний образ з 

конкретною назвою. Тому питання: ціле чи частина є опорою для сприймання 

дитиною предмета, може бути розв’язане по-різному, залежно від досвіду 

сприймання дитиною даного предмета (сприймає дитина предмет первинно, чи 

вона вже знайома з ним) та від характерної ознаки, частини, що притаманна 

одному предмету та не властива іншому. 

Те ж саме стосується і сприймання дитиною предметів, зображених на 

малюнку, або цілих епізодів та подій. З дітьми середнього дошкільного віку 

було проведено наступне дослідження: дітям було запропоновано розглянути 

зображення, на якому старий дідусь тягне візок з величезним клунком, в якому 

багато різних предметів: відро, швабра, чоботи. Не дивлячись на те, що всі 

предмети було видно чітко, 80% дітей сказали: «Дядечко везе коня». Бо 

контури декількох предметів утворювали такий рельєф, який нагадав їй голову 
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коня. Осмислювання предмета за однією неістотною його частиною називають 

синкретизмом ( Е. Клапаред) [30, c. 187]. 

Психологи ( Е. Клапаред, К. Бюлер, Ж. Піаже) наголошують на тому, що 

синкретичність сприймання предметів не є притаманною ознакою суто для 

дітей дошкільного віку, бо її прояв має місце бути при сприйманні незнайомих 

предметів чи їх зображень і у старших дітей. 

Якщо малюнки, які дитина сприймає, погано або нечітко зображені, то 

діти частіше припускаються помилок при визначенні предметів. У такому 

випадку, будь-яка частина предмета, яка нагадує дитині щось знайоме, є для неї 

опорною. У роботі з дітьми не рекомендовано використовувати різні 

стилізовані, схематичні зображення, де спостерігається порушення чіткості 

реальної форми предмета, умовність зображення, бо в результаті, дитині важко 

впізнати навіть добре відомі їй предмети [8, c. 7]. 

У продуктивності сприймання величезне значення має дія, до якої 

вдається дитина при сприйманні. Якщо молодший дошкільник обстежує 

предмет , який сприймає, розгорнутою дією ( рухом органа, що сприймає по 

предмету), то з розвитком дитини ця фізична діє інтеріорізується ( термін П. Я. 

Гальперіна), тобто згортається і переходить у план розумової, прихованої дії. 

При цьому дитина-дошкільник, обстежуючи новий предмет, виявляє ті його 

сторони та ознаки, які відповідають деяким вже відомим їй зразкам, еталонам, 

що склалися в суспільному досвіді людей. Таким чином, процес сприймання 

сприяє засвоєнню суспільного досвіду та накопиченню дитиною власного 

досвіду. В такий спосіб вдосконалюється процес чуттєвого пізнання. В свою 

чергу розвиток сприймання характеризується не тільки зміною його точності, 

обсягу, осмисленості, а й перебудовою способу дій сприймання [6, c. 187]. 

Сприймання старших дошкільників базується на досить розвинених у 

цьому віці розумових процесах. Сприймаючи певні предмети, вони порівнюють 

їх за допомогою знань та спираючись на минулий досвід. При цьому часто не 

можуть відокремити те, що бачать, від того, що вже знають про предмет. В 

цьому періоді робота з дітьми не потребує від вихователя конкретної 
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постановки завдання. Діти здатні до самостійного спостереження в 

навколишньому середовищі, у процесі якого самостійно виділяють суттєві 

ознаки предмета, роблять елементарні узагальнюючі висновки. Старшим 

дошкільникам властиве цілеспрямоване спостереження, яке за умов 

правильного педагогічного керівництва досягає високого рівня розвитку  ( Т. О. 

Гіневська, Н.П. Сакуліна та ін.). Показником осмисленості сприймання дітей є 

запитання до дорослого. 

Отже, сприймання дітей дошкільного віку – це багатоаспектне поняття, 

яке, безсумнівно, потребує детального вивчення. Для того, щоб дитина могла 

сприймати предмет, необхідний певний ступінь готовності аналізаторів та 

наявність в дитини певного досвіду: знання про речі та вміння їх сприймати. 

Важливим є те, що сприймання формується протягом усього періоду розвитку 

дитини і нерозривно пов’язане із загальним розумовим розвитком. Питання про 

те,  ціле чи частина є опорою для сприймання дитиною предмета залежить від 

досвіду сприймання дитиною даного предмета (сприймає дитина предмет 

первинно, чи вона вже знайома з ним) та від характерної ознаки, частини, що 

притаманна одному предмету та не властива іншому.  

Головним показником розвитку сприймання є перехід від злитого, 

синкретичного, фрагментарного сприймання дитиною предметів до 

розчленованого, усвідомленого і категоріального відображення речей, подій, 

явищ в їх просторових, часових, причинних зв’язках [25, c. 283]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 

СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВИННИХ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 

СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

З метою дослідження розвитку сприймання цілого та частин у дітей 

старшого дошкільного віку було проведено експеримент. Експеримент 

проводився на базі КЗ «ДНЗ» №354 м. Харкова та проходив у 2 етапи. Метою 

констатувального етапу експерименту було визначення первинних рівнів 

сформованості сприймання цілого та частин у дітей старшого дошкільного віку.  

В експерименті брали учать 30 дітей старшого дошкільного віку ( 15 дітей 

групи №3 і 15 дітей групи №8).  

Для визначення первинних рівнів сприймання дітей старшого 

дошкільного віку використовувались методики Р.С. Нємова «Які предмети 

сховані на малюнках?» та «Впізнай, хто це»  (Додаток 1), націлені на 

діагностику сприймання дітьми цілого та частин. Отримані кількісні показники 

сформованості сприймання цілого і частин у старших дошкільників за 

методикою «Які предмети сховані на малюнках?» представлено у таблицях 2.1, 

2.2; результати методики «Впізнай, хто це» представлено у таблицях 2.3, 2.4, 

2.5, 2.7, у діаграмах 2.1, 2.2, а також у порівняльній діаграмі 2.3. 

Таблиця 2.1 

Результати методики «Які предмети сховані на малюнках?» у групі № 8 

(констатувальний етап експерименту) 

Ім'я дитини Час 1 мал. Час 2 мал. Час 3 мал. Загальний час Кількість балів 
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Радмір 60 с 1:39 2:53 5:32 0 

Кіра 3:00 1:30 2:00 6:30 0 

Владик 2:03 3 с 30 с 2:36 0 

Діана 1:00 15 с 30 с 1:45 0 

Варя 2:07 1:03 1:20 4:30 0 

Маша 51 с 30 с 1:30 2:51 0 

Кіра 1:02 45 с 52 с 2.39 0 

Артем 2.02 38 с 54 с 3.34 0 

Амалія 1.51 1.03 40 с 3.33 0 

Саша 2.39 58 с 1.57 5.34 0 

Асмік 1.25 49 с 2.03 4.17 0 

Маша 2.46 34 с 1.43 5.03 0 

Мирослав 1.51 47 с 1.58 4.36 0 

Валентин 2.40 59 с 2.06 5.46 0 

Георгій 2.13 42 с 1.30 4.25 0 

 

Таблиця 2.2 

Результати методики «Які предмети сховані на малюнках?» у групі № 3 

(констатувальний етап експерименту) 

Ім’я дитини Час 1 мал. Час 2 мал. Час 3 мал. Загальний 

час 

Кількість 

балів 

Арслан 1:03 55 с 1:30 3:28 0 

Аня 2:50 43 с 2:00 5:33 0 

Максим 51 с 30 с 27 с 1:48 0 

Данило 1:14 51 с 38 с 2:43 0 

Максим 2:23 1:04 59 с 4:26 0 

Артем 56 с 33 с 24 с 1:53 0 

Іван 1:20 1:35 2:05 5:00 0 
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Михайло 2:40 45 с 50 с 4:15 0 

Євген 1: 12 38 с 47 с 2:37 0 

Дмитро В. 2:58 2:03 1:58 6:59 0 

Станіслава 1:04 56 с 1:00 3:00 0 

Микита 2:23 1:20 1:11 3:54 0 

Дмитро Л. 1: 54 58с 1:45 3:37 0 

Марія 1:17 1:03 51 с 3:11 0 

Гліб 2:57 1:41 1:36 6:14 0 

 

Оцінка результатів:  

За результатами методики «Які предмети заховані на малюнках?» у дітей обох 

груп виявлено дуже низький рівень розвитку сприймання, так як їм не вдалося 

впоратись із завданням. 

Таблиця 2.3 

Результати методики «Впізнай, хто це» у групі №8  

(констатувальний етап експерименту) 

Ім’я 

дитини 

Фрагм. 

А., с, 

варіанти 

Фрагм. 

Б., с, 

варіанти 

Фрагм. 

В., с, 

варіанти 

Фрагм. 

Г., с, 

варіанти 

Загальний 

час 

Кіль-сть 

відкр. 

фрагм. 

Радмір 4 с 

Собака 

   4с 1 

Кіра 8 с 

Собака 

   8с 1 

Владик 10 с 

Собака 

   10 с 1 

Діана Корова динозавр 

 

Собака 

22 с 

 22 с 3 

Варя  собака 

18 с 

  18 с 2 

Маша  Вовк  

 

Леопард 

Собака  

30 с 

 30 с 3 

Кіра Собака 

7 с 

   7 с 1 

Артем Лисиця Собака   18 с 2 
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18 с 

Амалія Собака 

9 с 

   9 с 1 

Саша  Вовк Собака  

23 с 

 23 с 3 

Асмік  Собака 

14 с 

  14 с 2 

Маша Собака 

6 с 

   6 с 1 

Мирослав   Собака 

26 с 

 26 с 3 

Валентин    Собака 

31 с 

31 с 4 

Георгій  Собака 

16 с 

  16 с 2 

 

Таблиця 2.4 

Результати методики «Впізнай, хто це» у групі №3  

(констатувальний етап експерименту) 

Ім’я 

дитини 

Фрагм. 

А., с, 

варіанти 

Фрагм. 

Б., с, 

варіанти 

Фрагм. 

В., с, 

варіанти 

Фрагм. 

Г., с, 

варіанти 

Загальний 

час 

Кіль-

сть 

відкр. 

фрагм. 

Арслан Лисиця  14с 

Собака 

  14 с 2 

Аня  Вовк 23 с 

Собака 

 23 с 3 

Максим 9 с 

Собака 

   9 с 1 

Данило  11 с 

Собака 

  11 с 2 

Максим 6 с 

Собака 

   6 с 1 

Артем Кішка 12 с 

Собака 

  12 с 2 

Іван Тхір 18 с  

Собака 

  18 с 2 

Михайло   

 

19 с 

Собака 

  19 с 2 

Євген Заєць Вовк 21 с 

Собака 

 21 с 3 
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Дмитро В. 7 с 

Собака 

   7 с 1 

Станіслава 9 с 

Собака 

   9 с 1 

Микита Єнот 14 с 

Собака 

  14 с 2 

Дмитро Л.    31с 

Собака 

31 с 4 

Марія 11 с 

Собака 

   11 с 1 

Гліб Лев 

 

  30 с 

Собака 

30 с 4 

 

З метою визначення рівнів сприймання цілого і частин у дітей старшого 

дошкільного віку було використано розподіл кількості балів за рівнями 

(Додаток 1). 

Таблиця 2.5 

Рівні розвитку сприймання дітей групи №8 

Ім'я Час, с Кількість 

балів 

Рівень 

розвитку 

Радмір 4 с 10 Високий 

Кіра 8 с 10 Високий 

Влад 10 с 10 Високий 

Діана 22 с 6 Середній 

Варя 18 с 9 Високий 

Маша 30 с 4 Середній 

Кіра 7 с 10 Високий 

Артем 18 с 9 Високий 

Амалія 9 с 10 Високий 

Саша 23 с 6 Середній 

Асмік 14 с 8 Високий 

Маша 6 с 10  Високий 
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Мирослав 28 с 5 Середній 

Валентин 31 с 4 Середній 

Георгій 16 с 9 Високий 

 

Таблиця 2.6 

Рівні розвитку сприймання дітей групи №3 

Ім’я Час, с Кількість балів Рівень розвитку 

Арслан 14 с 9 Високий 

Аня 23 с 5 Середній 

Максим 9 с 10 Високий 

Данило 11 с 9 Високий 

Максим 6 с 10 Високий 

Артем 12 с 9 Високий 

Іван 18 с 7 Середній 

Михайло 19 с 7 Середній 

Євген 21 с 6 Середній 

Дмитро В. 7 с 10 Високий 

Станіслава 9 с 10 Високий 

Микита 14 с 9 Високий 

Дмитро Л. 31 с 3 Низький 

Марія 17 с 7 Середній 

Гліб 30 с 3 Низький 

Оцінка результатів: 

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що з 15 дітей групи № 8 

високий рівень сприймання виявився у 10 дітей (67% від загальної кількості 

дітей у групі), середній рівень у 5 дітей (33% від загальної кількості дітей у 

групі), низького рівня виявлено не було. У групі № 3 високий рівень мають 7 

дітей (47% від загальної кількості дітей у групі), 5 дітей (33% від загальної 
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67%

33%

0%

Високий рівень Середній рівень Низький рівень

кількості дітей у групі) мають середній рівень, а 3 дитини (20% від загальної 

кількості дітей у групі) – низький.  

Схематично ж результати констатувального етапу дослідження 

сприймання цілого і частин старших дошкільників у дітей в обох групах 

відображено у секторних діаграмах 2.1, 2.2, а також у порівняльній діаграмі 2.3. 

 

 Діаграма 2.1 

Відсоткове співвідношення даних групи № 8 (констатувальний зріз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 2.2 

Відсоткове співвідношення даних групи № 3 (констатувальний зріз) 
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Діаграма 2.3 

Порівняння показників рівнів сприймання цілого і частин дітей групи №8 та 

групи №3 ( констатувальний етап експерименту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка результатів: 
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Таким чином, аналіз отриманих даних дозволив констатувати, що рівні 

сформованості сприймання цілого і частин у дітей досліджуваних груп дещо 

відрізняються: за показниками у групі № 8 на 20% більше дітей з високим 

рівнем сформованості сприймання цілого та частин та на 20 % менше дітей з 

низьким рівнем.  

Отримані результати дослідження рівнів сприймання дітей старшого 

дошкільного віку дозволяють стверджувати, що існує необхідність у проведенні 

роботи щодо його розвитку. У зв’язку з цим, актуальною є  розробка 

комплексної програми розвитку сприймання цілого та частин у дітей групи №3. 

 

2.2. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН У 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

На основі теоретичних положень та практичних результатів 

констатувального етапу дослідження та з метою покращення отриманих 

результатів нами було проведено формувальний етап експерименту. 

На формувальному етапі експерименту для підвищення показників 

розвитку сприймання цілого та частин у старших дошкільників було  

розроблено та впроваджено комплексну програму роботи з дітьми, їх батьками 

та вихователями. 

Розвиток сприймання цілого та частин у дітей старшого дошкільного 

віку –  це процес оволодіння дітьми механізмами сприймання цілого, які 

засновані на аналізі та синтезі його частин. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 

дозволяє стверджувати, що розвиток сприймання визначається не тільки 

зміною його точності, об’єму, осмисленості, а й перебудовою способів 

сприймання. 

З огляду на це, нами були визначені наступні завдання розвивальної 

програми, які передбачають формування у дітей старшого дошкільного віку: 

- нових способів сприймання предметів; 
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- навичок аналізу та синтезу предметів, що сприймаються; 

- здатності виділяти характерні ознаки предметів; 

- вміння впізнавати предмет за його характерною ознакою; 

- здатності сприймати ціле в сукупності його частин та виділяти частини 

цілого. 

Програма розвитку складалася з 16 занять тривалістю 25 хвилин, які 

проводилися 2 рази на тиждень упродовж двох місяців. Перші 8 занять були 

спрямовані на формування в дітей нових способів сприймання, навичок аналізу 

та синтезу предметів та здатності виділяти їх характерні особливості. Наступні 

заняття мали на меті формування вміння пізнавати предмети за їх характерними 

ознаками та здатності виділяти частини цілого.   

Розвивальні заняття проводилися за наступною структурою: 

І. Початковий етап (до 5 хв).  

1. Привітання  

2. Емоціне налаштування дитини на роботу  

ІІ. Основний етап (15 хв).  

Реалізація програми розвитку сприймання цілого та частин у старших 

дошкільників. 

ІІІ. Завершальний етап (до 5 хв.).  

1. Рефлексія.  

2. Традиційне прощання. 

Реалізація розвивальної програми базувалась на принципах 

систематичності та послідовності, доступності, діяльності, зростання 

складності та індивідуального підходу. 

Розвивальний ефект програми досягався шляхом використання у роботі 

комплексу дидактичних ігор та вправ, розміщених у Додатку 2. 

З метою формування в дітей старшого дошкільного віку нових способів 

сприймання предметів було підібрано вправи «Пазли-вкладиші» та «Чия це 

тінь?». Ці вправи спрямовані на цілісне пізнання предметів, шляхом 

використання різних способів обстеження (орієнтування, виділення певних 



23 
 

особливостей, розглядання, обмацування), а їх регулярне використання на 

заняттях дозволило дітям засвоїти необхідні системи сенсорних еталонів. 

Формування вміння пізнавати предмет за його характерною ознакою або 

частиною відбувалося в іграх «Підзорна труба» та «Половинки». В першій – 

дитині пропонували подивитись на частину зображення предмета через 

спеціальний отвір в аркуші (підзорну трубу), потім за потребою перемістити 

трубу на інші ділянки малюнку, визначити, який предмет там зображено та 

пояснити як вона це зрозуміла. У грі «Половинки» перед дітьми стояло 

завдання 

пізнати предмет за його частиною (половиною), а після того як дитина 

визначила предмет – відшукати його половинку серед розкладених на столі 

карток. 

Використання ігор «Заховані малюнки», «Залатай хусточку», 

«Домалюйка» сприяло формуванню в дітей здатності визначати частини цілого 

та сприймати ціле в сукупності цих частин. Зображення накладених один на 

одного контурів знайомих для дитини предметів, які використовувались у грі 

«Заховані малюнки» тренували вміння дітей аналізувати зображення та 

виділяти його частини. Гра у «Залатай хусточку» допомогла старшим 

дошкільникам удосконалити навички аналізу та синтезу, адже головним її 

завданням було знайти частину (латку) цілісного зображення (хустки). 

Дотичним до цього було завдання у грі «Домалюйка», в якій дітям пропонували 

уважно подивитись на зображення предмета,  назвати ту частину, якої не 

вистачає на малюнку та домалювати її. 

Розроблена нами розвиваюча програма розвитку сприймання цілого та 

частин у дітей старшого дошкільного віку може сприяти вдосконаленню 

процесу сприймання дітьми предметів за умов засвоєння ними ефективних 

способів обстеження предметів та  оволодіння навичками їх аналізу та синтезу. 

Перспективними можна вважати наукові розробки щодо розвитку 

сприймання цілого та частин у дітей молодшого та середнього дошкільного 

віку.  
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2.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ 

ЩОДО РОЗВИТКУ СПРИЙМАННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

З метою підвищення ефективності роботи щодо розвитку сприймання 

цілого та частин у старших дошкільників нами було розроблено методичні 

рекомендації для вихователів та батьків досліджуваних дітей, які допоможуть 

правильно організувати подальшу роботу з дітьми.  

У дошкільному закладі дитина навчається малюванню, ліпленню, 

конструюванню. Оволодіння знаннями і вміннями у всіх цих областях вимагає 

постійної уваги до зовнішніх і внутрішніх властивостей предметів. Так, для 

того щоб отримати в малюнку подібність з зображуваним предметом, дитина 

повинна досить точно вловити особливості його форми, величини, кольору, 

матеріалу. Конструювання вимагає ретельного дослідження форми предмета 

(зразка), його структури та будови. Дитина з'ясовує стосунки частин в просторі 

і співвідносить властивості зразка з властивостями наявного матеріалу. Без 

постійного орієнтування в зовнішніх властивостях предметів неможливо 

отримати об'єктивні уявлення про явища живої і неживої природи, зокрема про 

їх сезонних змінах. Формування елементарних математичних уявлень 

передбачає знайомство з геометричними формами і їх різновидами, порівняння 

об'єктів за величиною.  

Навчаючи дітей сприйманню різних предметів і явищ, вихователю 

необхідно чітко пояснювати дітям сенс їх дій. Цей сенс стає особливо 

зрозумілий дітям, якщо вони потім використовують свої уявлення в практичній 

діяльності; в цьому випадку сприйняття старших дошкільників робиться більш 

усвідомленим і цілеспрямованим: адже якщо погано розглянеш предмет, то 

потім важко зобразити його або сконструювати. 

Загальна схема обстеження предметів включає в себе: 

 сприйняття цілісного вигляду предмета; 

 виділення основних частин цього предмета, визначення властивостей; 
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 визначення більш дрібних частин предмета і встановлення їх 

просторового розташування по відношенню до основних частин; 

 повторне цілісне сприйняття предмета. 

Такий спосіб обстеження може бути застосований для аналізу будь-яких 

предметів, тому він є узагальненим. Способи обстеження залежать насамперед 

від властивостей предмета, що обстежується, а також від цілей обстеження.  

Навчання обстеженню предметів має проводитися з урахуванням віку та 

можливостей дітей. Так, старшим дошкільникам доцільно пропонувати для 

обстеження більш складні предмети (зображення предметів). Але якщо діти 

відчувають труднощі при їх сприйманні, то навчання краще будувати за 

принципом «від простого до складного», пропонуючи дітям спочатку прості 

завдання, поступово ускладнюючи їх зміст. Таким чином, процес виділення 

частин предметів та встановлення зв’язків між ними стає доступним для 

розуміння дитиною. 

Одним з ефективних шляхів розвитку сприймання цілого та частин 

старших дошкільників є ігри з конструктором, адже процес конструювання 

дозволяє дитині побачити, що ціле складається з окремих частин і навпаки. 

Дорослий може пропонувати дитині конструювати за зразком або за схемою. 

Така діяльність вимагає від дитини аналізу частин цілого, який в поєднанні з 

практичною дією призведе до кращого засвоєння дитиною сенсорних еталонів.  

Слід зазначити, що сприймання дітей старшого дошкільного віку 

розвивається в процесі їх образотворчої діяльності. Так, в процесі створення 

аплікації та під час ліплення слід звертати увагу дітей на ті окремі частини, з 

яких утворюється цілісний образ.  

Важливою умовою розвитку сприймання цілого та частин є підготовка 

спеціальних вправ та завдань. Наприклад, для формування цілісності образів 

предметів дитині можна пропонувати вправу «Чого не вистачає?». Проте, 

картки з предметами бажано змінювати після кожного заняття, адже тільки так 

дитина зможе перенести свій досвід на інші предмети і весь процес не 
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перетвориться на просте запам’ятовування. Це також стосується завдань, в яких 

дитині пропонують за контуром (або його частиною) визначити сам предмет.  

Особливе місце в процесі розвитку сприймання займають дидактичні ігри. 

Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку. Саме тому розвиток 

сприймання старших дошкільників у грі відбувається швидше та ефективніше. 

Приклад дидактичних ігор для розвитку сприймання цілого та частин у 

старших дошкільників вміщено у Додатку 2.  

Підводячи підсумки, слід зазначити, що процес розвитку сприймання у 

дітей старшого дошкільного віку цілого та частин вимагає систематичної 

роботи з боку дітей, вихователів та батьків. Оскільки якщо засвоєння 

відбувається стихійно, без грамотного педагогічного керівництва з боку 

дорослих, воно нерідко виявляється поверхневим, неповноцінним.  

Одним із головних завдань розвитку сприймання дітей дошкільного віку є 

організація їх навчання новим діям та способам сприймання предметів. 

Розвиток сприймання цілого та частин також характеризується оволодінням 

старших дошкільників навичками аналізу та синтезу та використанням їх в 

процесі сприймання предметів. Важливе місце в процесі розвитку сприймання 

відіграє здатність дітей виділяти характерні ознаки предметів та пізнавати 

предмети та поєднанням цих ознак. Разом з тим, повноцінність розвитку 

сприймання визначається цілісністю сприймання дітьми предметів. 

Виходячи з цього, основними шляхами розвитку сприймання цілого та 

частин дітей старшого дошкільного віку є: художньо-продуктивна діяльність 

(ліплення, аплікація), будівельно-конструктивні ігри (конструювання), 

спеціальні вправи, завдання та дидактичні ігри. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз психолого-педагогічних джерел з проблеми дослідження дозволив 

констатувати, що для сприймання дитиною предмета необхідні наступні умови: 

певний ступінь готовності аналізаторів та наявність в дитини певного досвіду 

(знання про речі та вміння їх сприймати). В свою чергу, головним показником 

розвитку сприймання є перехід від злитого, синкретичного, фрагментарного 

сприймання дитиною предметів до розчленованого, усвідомленого і 

категоріального відображення речей, подій, явищ в їх просторових, часових, 

причинних зв’язках [26, c. 134].  

Нами було визначено, що питання того, ціле чи частина є опорою для 

сприймання дитиною предмета, може бути розв’язане по-різному, залежно від 

досвіду сприймання дитиною даного предмета (сприймає дитина предмет 

первинно, чи вона вже знайома з ним) та від характерної ознаки, частини, що 

притаманна одному предмету та не властива іншому. Крім того, було з’ясовано, 

що сприймання дітьми цілого і частин також залежить від того, на що 

спирається дитина, сприймаючи предмет (на цілісний образ або на окрему його 

частину).  

З метою визначення первинних рівнів сформованості сприймання цілого та 

частин у дітей старшого дошкільного віку було проведено експеримент. 

Експеримент проводився на базі КЗ «ДНЗ» №354 м. Харкова. Мета 

дослідження була досягнута за допомогою методик «Які предмети сховані на 

малюнках?» та «Впізнай, хто це» Р.С. Нємова. В експерименті брали учать 30 

дітей старшого дошкільного віку ( 15 дітей групи №3 і 15 дітей групи №8).  

Отримані результати дослідження первинних рівнів сформованості 

сприймання цілого і частин у дітей досліджуваних груп показали, що з 15 дітей 

групи № 8 високий рівень сприймання виявився у 10 дітей (67% від загальної 

кількості дітей у групі), середній рівень у 5 дітей (33% від загальної кількості 

дітей у групі), низького рівня виявлено не було. У групі № 3 високий рівень 

мають 7 дітей (47% від загальної кількості дітей у групі), 5 дітей (33% від 

загальної кількості дітей у групі) мають середній рівень, а 3 дитини (20% від 
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загальної кількості дітей у групі) – низький. Таким чином, за показниками у 

групі № 8 на 20% більше дітей з високим рівнем сформованості сприймання 

цілого та частин та на 20 % менше дітей з низьким рівнем.  

З метою покращення отриманих результатів нами було проведено 

формувальний етап експерименту, під час якого було розроблено та 

впроваджено у роботу  програму розвитку сприймання цілого та частин у дітей 

групи №3. Розвивальна програма складалася з 16 занять тривалістю 25 хвилин, 

які проводилися 2 рази на тиждень упродовж двох місяців. Перші 8 занять були 

спрямовані на формування в дітей нових способів сприймання, навичок аналізу 

та синтезу предметів та здатності виділяти їх характерні особливості. Наступні 

заняття мали на меті формування вміння пізнавати предмети за їх характерними 

ознаками та здатності виділяти частини цілого.  Розвивальний ефект програми 

досягався шляхом використання у роботі комплексу дидактичних ігор та вправ. 

Зокрема, в іграх «Половинки» та «Підзорна труба» діти вправлялися у 

впізнаванні цілого за його частиною. Під час ігор «Заховані малюнки», 

«Залатай хусточку», «Домалюйка» діти вдосконалювали свої вміння у 

знаходженні частини за цілісним зображенням. А вправи «Пазли-вкладиші» та 

«Чия це тінь?» допомогли старшим дошкільникам навчитися виділяти 

характерні ознаки предметів та впізнавати предмети за поєднанням цих ознак. 

Крім цього, нами було розроблено методичні рекомендації для батьків та 

вихователів щодо розвитку сприймання цілого та частин у дітей старшого 

дошкільного віку. Відповідно до їх змісту, шляхами розвитку сприймання дітей 

старшого дошкільного віку є художньо-продуктивна діяльність (ліплення, 

аплікація), будівельно-конструктивні ігри (конструювання), спеціальні вправи, 

завдання та дидактичні ігри. 

Розроблена нами розвивальна програма та методичні рекомендації можуть 

сприяти ефективному розвитку сприймання цілого та частин у дітей старшого 

дошкільного віку за умов систематичного та методично правильного їх 

використання на заняттях з дітьми старшого дошкільного віку. Підводячи 

підсумки дослідження, слід зазначити, що мета була досягнута. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Методика « Які предмети сховані на малюнках?» 

Дитині пояснюють, що їй будуть показані кілька контурних малюнків, в 

яких ніби то «заховані» знайомі йому предмети. Далі дитині показують 

малюнок та просять послідовно назвати всі обриси предметів, які заховані в 

частинах 1, 2, 3. 

Час виконання обмежується однією хвилиною. Якщо за цей час дитина не 

зуміла повністю виконати завдання, то її переривають. Якщо дитина впоралась 

із завданням менше ніж за одну хвилину, то фіксують час, витрачений на 

виконання нею завдання. 

Примітки: Якщо експериментатор бачить, що дитина починає поспішати і 

передчасно, не знайшовши всіх предметів, переходить від одного малюнка до 

іншого, то він повинен зупинити дитину і попросити пошукати ще на 

попередньому малюнку. До наступного малюнку можна переходити лише тоді, 

коли будуть знайдені всі предмети, наявні на попередньому малюнку. 

Оцінка результатів 

10 балів - дитина назвала всі 14 предметів, обриси яких є на всіх трьох 

малюнках, витративши на це менше ніж 20 сек. 

8-9 балів - дитина назвала всі 14 предметів, витративши на їх пошук від 21 до 

30 сек. 

6-7 балів - дитина знайшла і назвала всі предмети за час від 31 до 40 сек. 
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4-5 балів - дитина вирішила задачу пошуку всіх предметів за час від 41 до 50 

сек. 

2-3 бали - дитина впоралась із завданням знаходження всіх предметів за час від 

51 до 60 сек. 

0-1 бал - за час, більший ніж 60 сек, дитина не змогла вирішити задачу з 

пошуку і назвою всіх 14 предметів, «захованих» у трьох частинах малюнка. 

Висновки про рівень розвитку 

 10-8 балів – високий, 7-4 балів – середній, 3-1 бали – низький.  

Методика «Впізнай, хто це» 

Перш ніж застосовувати цю методику, дитині пояснюють, що йому будуть 

показані частини, фрагменти деякого малюнка, за якими необхідно буде 

визначити те ціле, до якого ці частини відносяться, тобто по частині або 

фрагменту відновити цілий малюнок. 

Психодіагностичне обстеження за допомогою даної методики проводиться 

наступним чином. Дитині показують малюнок , на якому листком паперу 

прикриті всі фрагменти, за винятком фрагмента «а». Дитині пропонується по 

даному фрагменту сказати, якому загальному малюнку належить зображена 

деталь. На вирішення цього завдання відводиться 10 сек. Якщо за цей час 

дитина не зуміла правильно відповісти на поставлене запитання, то на такий же 

час - 10 сек - йому показують наступний, більш повний малюнок «б», і так далі 

до тих пір, поки дитина, нарешті, не здогадається, що зображено на цьому 

малюнку. Враховується час, в цілому витрачений дитиною на вирішення 

завдання, і кількість фрагментів малюнка, які йому довелося переглянути перш, 

ніж прийняти остаточне рішення. 

Оцінка результатів 

10 балів - дитина за фрагментом зображення «а» за час менше ніж 10 сек, 

зуміла правильно визначити, що на цілому малюнку зображена собака.  

7-9 балів - дитина встановила, що на даному малюнку зображена собака, тільки 

за фрагментом зображення «б», витративши на це в цілому від 11 до 20 сек.  
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4-6 балів - дитина визначила, що це собака, тільки за фрагментом «в», 

витративши на вирішення завдання від 21 до 30 сек. 

2-3 бали - дитина здогадалася, що це собака, лише за фрагментом «г», 

витративши від 30 до 40 сек. 

0-1 бал - дитина за час, більший ніж 50 сек, взагалі не змогла здогадатися, що 

це за тварина, переглянувши всі три фрагменти: «а», «б» і «в». 

Висновки про рівень розвитку 

 10-8 балів – високий, 7-4 балів – середній, 3-1 бали – низький. 

 

. 
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Додаток 2 

Гра «Половинки» 

Мета: вчити складати з частин ціле зображення, виділяти суттєві ознаки 

предметів, продовжувати знайомити з предметами оточуючого світу, розвивати 

зорове сприйняття, дрібну моторику та координацію рухів. 

Матеріали: дерев’яні (картонні) картки розрізані картки розміром 10 х 10 

см із зображенням різноманітних предметів,  скринька. 

Хід гри 

Дерев’яні (картонні) картки із зображенням різноманітних предметів 

розрізані навпіл вертикально або горизонтально). Одна частина карток 

залишається у скриньці, друга – розкладена на столі поряд з дитиною. 

Дитині пропонують витягнути половинку зображення зі скриньки, 

впізнати ціле, до якого це відноситься і назвати його. Після того, як дитина 

називає зображений предмет, їй пропонують знайти його другу половину серед 

тих, які розкладені перед нею на столі.  

Примітки: бажано не використовувати зображення об’єктів живої 

природи 

(ділення їх навпіл недопустиме з точки зору морального та екологічного 

виховання); зображення на картках не повинні бути симетричними; на 

початкових етапах слід використовувати лише картки із зображенням знайомих 

дитині предметів; додавати незнайомі, нові для дитини, або ускладнені 

зображення слід поступово, враховуючи динаміку розвитку сприймання. 

Особливе значення в організації занять з використанням вправ такого типу 

належить мотивації. Для цього картки можна підбирати за певною тематикою, і 

відповідно до неї підбирати завдання. Наприклад, тематика «Меблі», завдання: 

допоможи Лунтику зібрати меблі для нової кімнати. 
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Вправа «Пазли-вкладиші» 

Мета: вчити складати з частин ціле зображення за зразком, виділяти 

характерні ознаки предметів, розвивати мислення, зорове сприйняття, дрібну 

моторику, вчити засвоювати просторові відношення. 

Матеріал: пазли-вкладиші «Тварини», «Транспорт». 

Хід роботи 

На початковому етапі дитині пропонується пазл-вкладиш із зображенням 

тварини, який поділений на 3-4 великі частини. Дитині пояснюють і показують 

принцип роботи: пазл розбирають, аналізують зображення в цілому і частини 

зображеного, зіставляють їх, почергово заповнюють рамку деталями так, аби 

отримати ціле, тобто малюнок. Наступні заняття необхідно проводити з 

поступовим ускладненням: збільшенням кількості деталей пазла, використання 

більш складних зображень.  

Примітки: важливо навчити і вправляти дитину у постійному пошуку 

характерних особливостей і деталей, адже це значно полегшить роботу і досить 

добре позначиться на розвитку сприймання дитини цілого і частин.  
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Вправа «Чия це тінь?» 

Мета: вчити сприймати ахроматичне зображення предметів, розвивати 

вміння виділяти характерні ознаки предмета та впізнавати за ними сам предмет, 

виховувати уважність, пізнавальний інтерес. 

Матеріал: набір карток-тіней предметів, набір карток із зображенням 

предметів. 

Хід роботи 

Педагог кладе перед дитиною картку із зображенням тіні предмета та 

пропонує подумати, що це за предмет та пояснити свою думку. Після цього 

педагог пропонує відшукати предмет серед розкладених на столі карток. Після 

того як дитина відшукала потрібну картку педагог кладе перед дитиною 

наступну картку і гра продовжується. 

Примітки: у гру можна грати за схемою: 1 раз шукаємо предмет за тінню, 

2 раз тінь за зображенням предмета. 
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Гра «Підзорна труба» 

Мета: вчити пізнавати ціле за його фрагментами, пізнавати характерні 

ознаки предметів, розвивати мислення, виховувати пізнавальний інтерес. 

Матеріал: тематичні малюнки із зображенням тварин, транспорту, меблів, 

посуду; аркуш цупкого паперу білого або чорного кольору (більшого розміру, 

ніж малюнки) з отвором діаметром приблизно 24-25 мм. 

Хід роботи 

Педагог накриває зображення аркушем з отвором, показує його дитині і 

розповідає, що до них потрапила захована картинка і побачити її можна тільки 

через підзорну трубу, але через неї видно зовсім небагато. Педагог пропонує 

дитині посувати підзорною трубою по малюнку, побачити більше та вгадати, 

що ж зображено на малюнку. 

Таким чином дитина бачить зображення не цілим, а по частинам. Це стимулює 

процес пізнавання цілого предмета за його характерними частинами. 

Примітки: таку гру краще проводити під час індивідуальних занять, для 

того щоб у педагога була можливість якісно керувати діяльністю дітей. 

 

Гра «Домалюйка» 

Мета: вчити сприймати ціле як сукупність частин, розвивати мислення, 

увагу, виховувати спостережливість. 

Матеріал: серія малюнків із зображенням різних предметів, на кожному з 

яких не вистачає якоїсь суттєвої деталі.  

Хід роботи 

Педагог пропонує дитині уважно подивитись на малюнки, визначити, якої 

деталі не вистачає на кожному та назвати її.  

Примітки: можна встановлювати час на виконання завдання, тим самим 

стимулювати дитину до більш активної розумової діяльності. 
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Гра «Заховані малюнки» 

Мета: вчити дітей сприймати контурні зображення хроматичних та 

ахроматичних кольорів, розвивати уважність, вміння бачити частини цілісного 

зображення, виховувати пізнавальний інтерес. 

Матеріали: малюнки з накладеними одне на одного контурами предметів. 

Хід роботи 

Педагог пропонує дитині спробувати знайти на малюнках всі заховані 

предмети. 

Примітки: важливо щоб дитина знайшла всі предмети, заховані на 

малюнку. 
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Гра «Залатай хусточку» 

Мета: вчити впізнавати частину за цілісним зображенням, розвивати 

уважність, виховувати пізнавальний інтерес. 

Матеріал: малюнок хустки з отворами та латок. 

Педагог розповідає, що на гарній хусточці утворились дірки. Педагог 

звертає увагу дитини на те, що біля хусточки є декілька латок, але з них 

потрібно вибрати лише ті, які допоможуть залатати дірки.  

Примітки: працюючи з матеріалом дитина може не тільки обрати потрібні 

латки, але й вирізати їх та закрити дірки в хустці. 

 


