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НІМЕЧЧИНІ

Наше дослідження дає підстави говорити про те, що в історії дошкільного 
виховання Німеччини та й України суспільство ще ніколи так серйозно не цікавилося 
дитячими дошкільними закладами, як сьогодні. Економіка, ринок робочої сили, 
фінансова, соціальна, іноземна, екологічна політика, церква, медицина, психологія 
висувають безліч вимог до дитячих садків та інших дошкільних закладів, які можна 
класифікувати у широкому розумінні як замовлення розвитку, виховання і освіти.

Суттєвим аспектом інтелектуального та соціального розвитку дитини 
дошкільного віку німецькі педагоги вважають процес формування комунікативних 
здібностей. Звісно, на початку свого життя дитина надає більшу перевагу невербальним 
засобам комунікації – міміці, жестам. Батьки, як правило, добре розуміють бажання 
дитини у цьому віці. Таке ж завдання ставиться і перед вихователями дошкільного 
закладу, однак воно ускладнюється тим, що, на відміну від батьків, педагоги знають 
кожну дитину менше, а тому повинні прикладати набагато більше зусиль, щоб її 
зрозуміти і допомогти їй.

Розвиток комунікативних здібностей можливий лише у процесі взаємодії 
та співіснування з іншими людьми. Дослідники стверджують, що любитель довгих 
монологів не вміє, як правило, концентруватися на об’єктах, що перебувають зовні 
його власного «я». Вже у 1923 році Ж. Піаже обґрунтував процес переходу дитини від 
”егоцентричної мови” до “соціальної мови“. Вчений прагнув визначити час, коли цей 
перехід відбувається найактивніше [3, c.75].

Вдосконалення вербальної комунікації розвиває у дитини почуття 
впевненості, дає змогу відчути радість і задоволення від бесіди, від випробування 
власного “я“ у діалозі. Якщо ж дошкільник переконається, що конфлікти 
розв’язуються швидше і простіше застосуванням сили і бійкою, тоді він не бачить 
причини розвивати здібності до вербальної комунікації.

Намагаючись спільно шукати вихід із таких ситуацій, німецькі педагоги радять 
вихователям активно співпрацювати з сім’ями для того, щоб обирати для розгляду та 
обговорення актуальні проблеми, які щоденно виникають у житті. Джерелом вибору 
ситуацій можуть бути розмови з дітьми, спостереження вихователів,  індивідуальні 
бесіди з батьками, репортажі в пресі, радіо чи на телебаченні. Діти беруть участь у 
бесідах на різноманітні теми, які часто стосуються їх соціального оточення: „Діти з 
вадами”, „Діти іноземців”, „Реклама на телебаченні”, „Діти в лікарні”, „Діти самі вдома”, 
„Діти заблудилися в місті” тощо [4, с. 102].  Такі розмови відкривають для дітей нові 
аспекти, які були невідомими до цього часу, дають їм можливість подивитися на 
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різні ситуації з несподіваного ракурсу, вселяють впевненість у собі і знімають завісу 
несподіванки та страху перед невідомим.

Підсумовуючи вплив мовлення на процес інтелектуального розвитку 
дитини дошкільного віку, німецькі вчені вказують, що якість шкільного навчання, 
безперечно, залежить від того підґрунтя, яке було закладене у ранньому віці. До 
цього передовсім причетні сім’я та дошкільні заклади.

У процесі інтелектуального розвитку дитини у дошкільному закладі педагоги 
ставлять перед собою цілий ряд завдань, безпосередньо пов’язуючи їх із завданнями 
та метою мовленнєвого розвитку. Вчені вважають, що працівники дошкільного 
закладу, включаючи підготовку до школи, повинні активніше, ніж у школі, займатися 
мовленнєвим сприянням, тому що:

- вирішальні фази дитячого мовленнєвого розвитку ще не завершені;
- малі діти більш схильні до наслідування, ніж старші;
- дитячий садок пропонує більше можливостей для вільної інтеракції дітей, 

ніж школа, де приватні розмови дозволені зазвичай лише на перервах [4, c.19 ].
Педагоги радять активно залучати всіх дітей до мовленнєвого виховання 

і розвитку, оскільки мова має вирішальне значення для цілісного розвитку 
особистості. У німецьких дитячих садках ставиться також завдання особливого 
сприяння виробленню впевненості у собі, формуванню навчальної мотивації дітей, 
позбавлених такої можливості у сімейному колі. У цьому випадку важливо, щоб 
педагоги дошкільних закладів досконало володіли діагностичними методами для 
власного виявлення слабких сторін і недоліків розвитку окремої дитини, надання 
їй відповідної допомоги. З цією метою також використовую допомогу психологів та 
соціальних педагогів, які працюють у німецькому дошкіллі.

У процесі формулювання мети інтелектуального розвитку та навчання 
дитини дошкільного віку у Німеччині передовсім враховується характер соціального 
замовлення: “Щоб встановити мету навчання, мати змогу її обґрунтувати, потрібно 
спочатку визначити, ситуацію в нашому суспільстві, з’ясувати, які здібності потрібні 
сучасній дитині, щоб орієнтуватися у своєму специфічному середовищі. При всій 
відмінності економічної домашньої ситуації маленькі діти мають спільне: вони в 
будь-якому випадку залежні від людей, які їх оточують“ [2, c.67 ]. 

Німецькі дослідники відзначають значну загрозу здоров’ю і життю дітей 
з боку пересічних сімей. Статистика часто констатує факти фізичних і психічних 
знущань над дітьми дошкільного віку. Діти часто страждають через те, що не 
можуть правильно обґрунтувати своє прохання, потребу чи сформулювати питання, 
оскільки не мають відповідних умінь вербального спілкування. Їхні інтереси і 
потреби дорослі часто ігнорують, не поважають і не помічають. Безперечно, що все це 
негативно впливає на інтелектуальний розвиток дитини-дошкільника та її навчальні 
можливості.

Соціальний аспект мовлення німецькі педагоги тісно пов’язують із 
пізнавальним і вважають, що лише їх безпосередня єдність може забезпечити 
успіх інтелектуального розвитку особистості. Мовлення, безперечно, перебуває у 
тісному зв’язку з мисленням: складні розумові процеси неможливі без мовлення. 
За допомогою мовних структур формуються розумові структури, упорядковується 
досвід, відображаються і узагальнюються знання про довкілля. 
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1. Діти повинні вчитися порозумітися з іншими людьми. Для цього вони 
повинні вміти;

2. Діти повинні вчитися користуватися речами та станами речей;
3. Діти повинні вчитися володіти собою, самостійно розв’язувати свої і 

проблеми.
Розвиток мовлення має вирішальне значення у процесі інтелектуального 

розвитку передусім на ранніх етапах життя людини. Німецькі педагоги визначають 
три навчальні рівні розвитку мовлення:

Отже, проаналізувавши дослідження німецьких вчених у сфері дошкільної 
педагогіки можемо стверджувати, що вони визначають пріоритетне місце розвитку 
комунікативних здібностей дітей у процесі інтелектуального розвитку дитини-
дошкільника.
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