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АНОТАЦІЯ
В статті подано теоретико-методологічний аналіз проблеми мислення в психологічній науці, представлені вікові та індивідуально-психологічні особливостей дітей дошкільного віку. Накопичений теоретичний
та практичний досвід розглянуто в такій послідовності: класифікація мисленнєвого розвитку дітей, віковий онтогенез особливостей мислення, індивідуально-психологічні особливості дітей, що мають певні
можливості взаємозв’язку з різними видами мислення. Результати дослідження вікових особливостей
дітей дошкільного віку показали, що на всіх етапах розвитку мислення ключове значення приділяється
його онтогенезу. Багато дослідників займались питаннями розвитку мислення дітей, проте в даний час
єдиної періодизації вікового мисленнєвого розвитку дитини не існує. Найбільш відомі класифікації мовленнєвого онтогенезу представлено Ж. Піаже та П.Я. Гальперіним. Показано, що дитячий інтелект з молодшого до старшого дошкільного віку функціонує на основі принципу системності і при необхідності
одночасно включаються в роботу всі види і рівні мислення: наочно-дієве, наочно-образне, наочносхематичне і словесно-логічне. Проаналізовано феномен «синкретизму», систематизована й представлена
динаміка розвитку мислення у дошкільному віці.
Ключові слова: мисленнєвий розвиток, віковий онтогенез, видові особливості, динаміка розвитку, сенсомоторний інтелект, імпресивне та експресивне мовлення.

Постановка проблеми. На сучасному

оскільки від цього процесу значною мірою

етапі проблема розвитку мислення старших

залежить повноцінний психічний, інтелектуа-

дошкільників

льний і пізнавальний розвиток дитини, акти-

стає все більш актуальною,
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візація його активного словника, подальший

Аналіз останніх досліджень і публі-

загальний розвиток. Саме мислення значною

кацій. На сьогоднішній день проблема розви-

мірою дає можливість пізнання світу, перед-

тку мислення у дітей та різні його прояви дос-

бачення і прогнозування розвитку подій,

ліджується в різних напрямах. Так, Н.О. Пасі-

практичного оволодіння

закономірностями

чник (Пасічник, 2015) розглядала особливості

об’єктивної дійсності. Зусилля науковців та

взаємозв’язку образного і понятійного мис-

практиків сьогодні спрямовані на пошуки но-

лення; К.В. Левшунова (Левшунова, 2015)

вих організаційних і змістовних компонентів

представила рухову активність як чинник пси-

навчальної діяльності, за яких відбувається

хічного

розвиток мислення дітей дошкільного віку та

ка; І. І. Любченко (Любченко, 2014) розглядає

оптимізується

навчально-виховний процес.

розвиток логічного мислення у старших до-

Але ж для вирішення проблеми оновлення

шкільників як запоруку успішного навчання і

змісту дошкільної освіти передбачається розг-

виховання; Н. В. Кудикіна (Кудикіна, 2012)

ляд індивідуально-психологічних особливос-

пропонує розвиток мислення засобами ігрової

тей дошкільників у контексті розвитку мис-

діяльності; І. Д. Пасічник (Пасічник, 2013) ро-

лення, так як розумова діяльність тісно пов’я-

зглядає мислення

зана з віковими особливостями дитини, особи-

складову свідомості індивіда, як когнітивний

стісними її якостями, потребами у виконанні

аспект творчої діяльності й постійного супут-

різноманітних завдань, вправ, проявами само-

ника та передумовою гармонійного розвитку

стійності у доборі способів і засобів дій для

людини впродовж усього її життя; Т. М. Кри-

досягнення результату, тощо. Знання вікових

вошея (Кривошея, 2015) проаналізувала взає-

та індивідуально-психологічних особливостей

мозв’язок образного і логічного мислення як

дошкільників дадуть змогу спиратися на їх

шлях до гармонізації розумової діяльності до-

реальний досвід, зону актуального й найближ-

шкільників; Товкач І. Є. (Товкач, 2017) розк-

чого розвитку (Виготський, 1999) для форму-

рила особливості прояву пізнавальної актив-

вання нових механізмів діяльності та навчан-

ності старших дошкільників.

благополуччя

дошкільни-

як багатофункціональну

ня, які безпосередньо позначаються на розвит-

Водночас, аналіз останніх досліджень

ку мислення у дітей в контексті модернізації

показав, що мислення дошкільників належить

змісту дошкільної освіти відповідно до вимог

до найважчих і мало розроблених психологіч-

часу: зробити його особистісне орієнтованим,

них проблем. Особливо недостатньо розроб-

гнучким, технологізованим, що буде значною

лені питання, пов’язані з урахуванням вікових

мірою відображатись на психологічному роз-

та індивідуально-психологічних особливостей

витку дитини дошкільного віку.

дітей дошкільного віку і їх проявів в розвитку
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мислення, хоча саме цей аспект обумовлює

ніше виокремлює категоріальні ознаки, проду-

ефективність і продуктивність розвивальних

кує поняття, оформляє судження, робить умо-

заходів, таких як використання інформаційно-

виводи. І. І. Любченко (Любченко, 2014) підк-

комунікативних технологій у дошкільному

реслює,

закладі.

дошкільника забезпечується узагальненням і

що

розвиток

мислення

дитини-

Мета статті – виявити динаміку розви-

ускладненням його практики і засвоєнням

тку мислення у дошкільному віці. Основні

способів самої розумової діяльності. Також

завдання – проаналізувати класифікації засо-

авторка представила педагогічні умови розви-

бів активізації мисленнєвого розвитку дітей

тку мислення, такі як: забезпечення гармоній-

дошкільного віку, на основі теоретичного ана-

ного поєднання мотиваційних та операційних

лізу систематизувати динаміку розвитку мис-

компонентів; демократичний стиль виховання

лення дошкільників, виокремити індивідуаль-

дитини; розвиток операцій мислення, що

но-психологічні особливості у розвитку дити-

сприяють порівнянню, узагальненню, аналізу

ни дошкільного віку.

під час роботи з художньою літературою, ор-

Методологія і методи дослідження.

ганізації спостережень, спеціальних занять.

Методологічними засадами дослідження є си-

Психологічну класифікацію внутріш-

стемний (Максименко, 2000) та онтогенетич-

нього плану дій мислення дитини пропонує

ний підходи (Виготський, 1983), а також

також М. М. Поддьяков (Поддьяков, 1981),

принцип врахування вікових та індивідуально

який вивчав логічне мислення від молодшого

-особистісних особливостей (Ананьєв, 1996;

до старшого дошкільного віку і виділив шість

Абульханова-Славська, 1981). Методи дослі-

етапів розвитку цього процесу:

дження – теоретичний аналіз вітчизняних і

1. Дитина ще не в змозі діяти в умі, але

зарубіжних наукових джерел, який дозволив

вже здатний за допомогою рук, маніпулюючи

виявити, узагальнити і систематизувати мате-

речами,

вирішувати

ріали з проблеми дослідження.

дієвому

плані,

Виклад

основного

матеріалу

до-

завдання

перетворюючи

в

наочновідповід-

ним чином проблемну ситуацію.

слідження. На всіх етапах розвитку мислення

2. У процес рішення задачі дитиною

ключове значення приділяється його онтоге-

вже включена мова, але вона використовуєть-

незу, який дає можливість прослідкувати за

ся ним тільки для називання предметів, з яки-

змінами, закономірностями, які відбуваються

ми він маніпулює в наочно-дієвому плані. В

в розвитку дитини: спочатку вона будує думку

основному ж дитина як і раніше вирішує за-

з опорою на перцептивні ознаки об'єкта, по-

вдання «руками й очима», хоча в мовній фор-

тім опирається на функціональні ознаки, а піз-
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мі їм вже може бути виражений і сформульо-

П. Я. Гальперіним. Так, Ж. Піаже (Піаже,

ваний результат виконаного практичної дії.

1998) запропонував «операційну» теорію роз-

3. Завдання вирішується в образному

витку мислення дитини, яка включає чотири

плані через маніпулювання уявленнями об’єк-

стадії розвитку мислення: перша – стадія сен-

тів. Тут, ймовірно, усвідомлюються і можуть

сомоторного інтелекту (від народження до 2

бути словесно позначені способи виконання

років), характеризується розвитком здатності

дій, спрямованих на перетворення ситуації з

сприймати і пізнавати предмети, які оточують

метою знайти рішення поставленого завдан-

дитину в їх досить стійких властивостях і

ня. Одночасно відбувається диференціація у

ознаках; друга – стадія операційного мислен-

внутрішньому плані кінцевої (теоретичної) і

ня (від 2 до 7 років), формуються мова і нао-

проміжних (практичних) цілей дії. Виникає

чні уявлення, з'являється ряд особливостей

елементарна форма міркування вголос, не ві-

мислення: хибні класифікації предметів за ви-

докремленого ще від виконання реального

падковим і другорядними ознаками, труднощі

практичної дії, але вже спрямованого на тео-

прийняття

ретичне з’ясування способу перетворення си-

(егоцентризм); третя – стадія конкретних опе-

туації чи умов завдання.

рацій із предметами (від 7-8 до 11-12 років),

позиції

іншої

людини

4. Завдання вирішується дитиною за

де розумові операції стають оборотними: діти

заздалегідь складеним, продуманого та внут-

можуть логічно пояснювати свої дії і суджен-

рішньо представленому планом. У його основі

ня, переходити з однієї точки зору на іншу,

– пам’ять і досвід, накопичені в процесі попе-

інтуїтивно розуміти основні логічні закони,

редніх спроб вирішення подібного роду за-

здатні об'єднувати предмети та об’єкти в кла-

вдань.

си і підкласи; четверта – стадія формальних
5. Завдання вирішується в плані дій в

операцій (від 11-12 до 14-15 років), характери-

умі з подальшим виконанням тієї ж самої за-

зує здатність дитини виконувати операції ус-

дачі в наочно-дієвому плані з метою підкріпи-

но, користуючись логічними міркуваннями,

ти знайдений в думці відповідь і далі сформу-

внутрішні розумові операції перетворюються

лювати його словами.

на структурно організоване ціле.

6. Рішення завдання здійснюється тіль-

Іншу точку зору має П. Я. Гальперін

ки у внутрішньому плані з видачею готового

(Гальперін, 2001), в основі ідеї якого лежить

словесного рішення без подальшого звернен-

думка про генетичний зв’язок інтелектуаль-

ня до реальних, практичних дій з предметами.

них операцій з практичними, предметними

Найбільш суттєві класифікації мовлен-

діями. Автор теоретично та експериментально

нєвого онтогенезу представлено Ж. Піаже та

показав, що мислення формується послідовно,
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в процесі перетворення зовнішньої дії у внут-

років досягають значного рівня розвитку. До 4

рішній і включає п’ять етапів: перший – фор-

-х років мислення набуває наочно-дійового

мування орієнтовної основи майбутньої дії в

характеру, який, незважаючи на те що це еле-

практичному аспекті, а також ознайомлення із

ментарний

вимогами (зразками), яким воно в остаточно-

усього життя. Поступово відбувається перехід

му підсумку має відповідати; другий – пред-

до наочно-образного мислення, яке у 4-5 років

метної дії з реальними предметами чи їхніми

стає головним (див. табл. 1).

рівень, збері-гається протягом

замінниками за всіма основними параметрами

Розвиток образного мислення дошкіль-

з певним типом орієнтування у кожному; тре-

ників характе-ризується тим, що їхні уявлення

тій -

перенесення дії із зовнішнього плану у

набувають гнучкості, рухливості, діти оволо-

внутрішній за допомогою зовнішньої мови

дівають вмінням оперувати наочни-ми образа-

(перенесення дії в мовний план, вважав

ми: уявляти предмети у різних просторових по

П. Я. Гальперін, означає не лише вираження

-ложеннях, мислено змінювати їх взаємне роз-

дії в мові, а й насамперед мовне виконання

міщення.

предметної дії); четвертий – відмова від зовні-

Якщо Л. С. Виготський (Виготський,

шньої мови і освоєння дій при опорі на внут-

1999) акцентує увагу на таку характерну особ-

рішню мову («про себе»); п’ятий – дії у

ливість дитячого мислення, як наочність і під-

внутрішньому плані з перетвореннями і ско-

креслює, що саме наочність дитячого мислен-

роченнями процесу й деталей виконання.

ня виявляється в його конкретності, то для де-

Р. В. Павелків (Павелків, 2004) відмі-

яких психологів, таких як К. Бюллер, Дж.

тив, що основними напрямами розвитку мис-

Селлі, В. Штерн конкретна образність дитячо-

лення

наочно-

го мислення послужила аргументом для розу-

дійового мислення, інтенсивний розвиток нао-

міння образності як певного виду мислення,

чно-образного, наочно-схематичного і поча-

етапу в розвитку вищих його форм.

дитини

є

вдосконалення

ток активного формування словесно-логічного

Найхарактернішою ознакою такої обра-

шляхом використання мови як засобу поста-

зності

є

синкретизм

–

це

з’єднання

новки і розв’язання інтелектуальних завдань,

(synkretismos – змішування, злиття) різнорід-

засвоєння наукових понять. Автор підкреслив,

них елементів, здатність дітей дошкільного

що у віці 2-х років дитина здатна називати

віку до інтегрованого сприйняття різних по-

один і той самий предмет кількома словами,

нять та категорій, які між собою ніяк не пов’я-

що свідчить про формування такої розумової

зані.

операції як порівняння. На основі порівняння

Злитість образів особливо помітно про-

розвиваються індукція і дедукція, які до 3-3,5

являється у сприйманні дітьми малознайомого
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змісту. Наприклад, вони неправильно розумі-

мати ноги, якщо «веселий» - сміється). На ду-

ють синкретично образні літературні вислови,

мку Л. Виготського (Виготський, 2004), синк-

складні метафори, алегорії: «І веселий, і крила

ретизм має велике зна-чення у розвитку дитя-

-тий ходить вітер над землею. Це потужний

чого мислення, оскільки синкретичні зв'язки є

вентилятор

основою виокремлення зв'язків, які перевіря-

б’є

в

обличчя

струми-

ною» (Є. Тараховська). Прослухавши це, до-

ються практикою і відображають дійсність.

шкільники запитують: «Чому він б’є?», «Кого

Ж. Піаже (Піаже, 1998) також характеТаблиця 1.

Динаміка розвитку мислення у дошкільному віці
Види мислення
Наочнодійове
(практичне)
мислення
Наочнообразне
мислення

Наочносхематичне
мислення

Словеснологічне мислення

Молодший дошкільний вік (3-4)

Середній дошкільний вік (4-5)

Старший дошкільний вік
(5-6)

- формування понять,
- розвивається безпосередня цілеспрямована діяльність,
- початок логічного
мислення
- зовнішні дії з предметами,
- усвідомлення себе і
оточуючих,
- цілеспрямована діяльність
- спроба використання
нового варіанту завдання

- експериментує, намагається встановити причинне-наслідкові зв'язки і залежності,
- не робить узагальнень в цілому класі об'єктів

- з'являються завдання нового типу, де результат дії буде не прямим, а побічним - враховує
зв'язки між двома або кількома явищами, що
відбуваються одночасно або послідовно

- перехід від зовнішніх до розумових спроб,
- порівняння зорових уявлень,
- образи набувають узагальнений характер

- в свідомості виникають схеми, моделі,
- аналіз властивостей предметів, з метою їх
зміни,
- вирішення проблемної ситуації здійснюється
за допомогою уявлень

- дії з образами предметів здійснюються у розумі,
- схематичність дитячого малюнка,
- зв'язок основних частин предмета,
- отримання необхідного результату подумки без
зовнішніх дій з предметами,
- розв'язування завдань з непрямим результатом

- мислить вголос,
- користується в своїх
розумових діях не
словами, а образами

- засвоєння понять, знань про істотні ознаки предметів і явищ дійсності, закріплених у словах,
- перехід від одиничних понять до загальних

- забезпечує відображення предметів об'єктивної дійсності, незалежно від дій, бажань і намірів дитини,
- дитина не створює предмети, а виявляє і враховує під час розв'язування завдання,
- розуміння і використання дітьми різноманітних схематичних зображень
- поняття стають глибше, повніше, узагальнені, в
них включаються все більш суттєві риси предмета, явища,
- опановує деякими абстрактними поняттями:
про тимчасові відносини, причину і наслідок,
простору,
- розвиток розумової діяльності, як судження і
умовивід

він побив?», «А де у вітру ніжка?», «Де він

ризує синкретизм як основну якість дитячого

ходить?», «Вітер сміється?», «Чому він весе-

мислення, що характеризує його доаналітич-

лий?». Такі запитання і зауваження дітей свід-

ний ступінь. Дитина мислить схемами, злити-

чать, що слово виражає конкретний образ оди-

ми (нерозчленованими) ситуаціями відповідно

ничного предмета, якого воно стосується. Цей

до образу, без його аналізу, який у неї зберіга-

образ злитий, нерозчленований, тому викорис-

ється після сприймання. Подоланню синкре-

товується цілісно (якщо «ходить», повинен

тичності образів сприяє правильно організова-
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не навчання.

ті. Один із його проявів – схематичність дитя-

У процесі гри, малювання, конструю-

чого малюнка, у якому передається здебіль-

вання та інших видів діяльності дошкільник

шого зв'язок основних частин предмета і від-

починає оволодівати побудовою наочних про-

сутні індивідуальні його ознаки.

сторових моделей – особливих знаків, у яких

Проявом схематичності мислення та-

відображаються зв’язки і відношення об’єкти-

кож є легкість розуміння дітьми різноманіт-

вних речей.

них схематичних зображень, успішне викори-

Під час виконання завдань з непрямим

стання їх (впізнають схематичне зображення

результатом діти середнього дошкільного віку

предметів, використовують схеми типу геог-

починають переходити від зовнішніх до розу-

рафічної карти для вибору потрібної доріжки

мових спроб. Після ознайомлення дітей з кіль-

у розгалуженій їх системі тощо). Уміння ство-

кома варіантами розв’язання завдання малюки

рювати і використовувати схематизовані обра-

можуть використати новий варіант, не вдаю-

зи є великим досягненням у розвитку мислен-

чись до зовнішніх дій з предметами, а отриму-

ня дитини, оскільки наочно-схематичне мис-

ючи необхідний результат подумки. Саме роз-

лення відкриває можливості побачити недо-

в’язування завдань з непрямим результатом

ступні

сприяє виникненню наочно-схематичного ми-

явищ. Д. Б. Ельконін (Ельконін, 1971) підкрес-

слення, яке є наступ-ним етапом у розвитку

лював, як розвивається наочна дія, так відбу-

наочно-образного.

вається і формування мовлення. Слово, у ран-

наочно-образному суттєві

сторони

Наочно-схематичне мислення – вид ми-

ньому віці, виступає для дитини, як знаряддя,

слення, що забезпечує відображення предме-

яке, вона використовує набагато частіше, ніж

тів об’єктивної дійсності, незалежно від дій,

будь-яке інше знаряддя. Саме тому, що слово

бажань і намірів дитини. Дитина не створює

в цьому віці виступає як знаряддя, відбуваєть-

їх, а виявляє і враховує під час розв’язування

ся надзвичайно інтенсивний розвиток мовлен-

завдання. Таке мислення зберігає образний

ня.

характер, однак самі образи стають іншими, у

Думка не може ні виникнути, ні

них відобра-жаються не окремі предмети та їх

протікати, ні існувати поза мови. Ми мислимо

властивості, а зв’язки і відношення між ними

словами, які вимовляємо вголос, або прогово-

(див. табл. 1).

рюємо про себе, тобто мислення відбувається

Р. В. Павелків (Павелків, 2004) підкрес-

в мовній формі. Мислення і мовлення виника-

лює, що наочно-схематичне мислення дошкі-

ють у людини в єдності на основі суспільно-

льників середньо-го і старшого віку виявля-

трудової практики, тому у дослідженні інди-

ється у багатьох особливостях їхньої діяльнос-

відуальних і вікових особливостей мислення
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дітей дошкільного віку, доцільно вивчати такі

мілого, вона є джерелом активності дитини,

види як наочно-дійове і наочно-образне, а та-

прагненням глибоко і різнобічно пізнати дійс-

кож рівні мовленнєвого розвитку імпресивно-

ність, має високі пізнавальні потреби на всіх

го

етапах життя і в різних видах практичної дія-

(внутрішнього)

та

експресивного

(зовнішнього) мовлення, так як при розгляді

льності.

різних видів мислення, необхідно пам’ятати

Висновки. Таким чином, систематизо-

про їх специфіку, яка чітко проявляється в он-

вана динаміка розвитку мислення у дошкіль-

тогенезі мислення й функцій кожного з форм

ному віці в рамках таких видів мислення як:

мислення.

наочно-дієве (дитина мислить через дію), нао-

Однак, розвиток мислення у дошкіль-

чно-образне (дитина діє за допомогою обра-

ників також вимагає цілеспрямованого впли-

зів), наочно-схематичне (дитина пов’язує ос-

ву, під час якого, крім вікових чинників, вели-

новні частини предмета) і словесно-логічне

ке

індивідуально-

(дитина мислить за допомогою розуму), яка

психологічні особливості, такі як допитли-

дає можливість прослідкувати за розвитком

вість, активність, які характеризують мислен-

мислення в онтогенезі, особливостями його

ня старших дошкіль-ників, їх здатність робити

прояву в трьох вікових категоріях: молодший

умовислови і узагальнення, так як саме допит-

(3-4), середній (4-5), старший дошкільний вік

ливість є найхарактернішою ознакою дошкі-

(5-6) і виокремити важливість переходу від

льного віку, яка є не лише якістю особистості

наочно-образного до логічного мислення у

дитини, а й розумовою дією, способом пізнан-

старших дошкільників, так як саме у цей пері-

ня, стимулом і способом мірку-вання. Допит-

од з’являється необхідність розвитку операцій

ливість сприяє виникненню і забезпеченню

логічного мислення: аналізу, синтезу, порів-

фун-кціонування пізнавального інтересу, є

няння, узагальнення, класифікації, системати-

причиною виник-нення і формою його існу-

зації та ін. як умови підготовки до шкільного

вання. Л. М. Проколієнко (Проколієнко, 1979)

навчання.

значення

мають

їх

відмітила, що допитливість дорослої людини

Теоретичний аналіз класифікацій мис-

завжди вибіркова, дитини дошкільного віку –

леннєвого розвитку дітей дошкільного віку

може спрямовуватись на значну кількість пре-

показав, що розвиток мислення дитини відбу-

дметів, часто протилежних за змістом і функ-

вається від сенсомоторного інтелекту (від на-

ціями.

родження до 2 років) до стадії операційного
Допитливість – це якість особистості,

мислення (від 2 до 7 років), коли формуються

яка формує розумовий розвиток, спрямовуєть-

мовлення і наочні уявлення, з’являється ряд

ся на пошук невідомого, непізнаного, незрозу-

особливостей мислення: хибні класифікації
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предметів за випадковим і другорядними

психологічних особливостей дитини в кон-

ознаками, зниження рівня узагальнення, спо-

тексті видів мислення, виявлення

творення процесу узагальнення, труднощі

видів мислення дітей дошкільного віку з ім-

прийняття

пресивним та експресивним мовленням, а та-

позиції

іншої

людини

(егоцентризм), Негативні мисленнєві чинники

кож

(експресивна жестикуляція, загальмованість,

комунікативних технологій у розвитку наочно

нестійка увага, нестійкий спосіб виконання

-образного та логічного мислення дітей до-

завдання,

шкільного віку.

несприятливі

соціально-побутові

застосування

зв’язків

інформаційно-

умови життя, та ін.), що виразно простежуються в дошкільному віці, призводять до по-
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Post-graduate student of psychology Department of State
Higher Educational Institution «Pereiaslav–Khmelnytskyi
Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»,
Pereyaslav-Khmelnitsky (Ukraine)

Piage and P. Y. Galperin. The age ontogenesis of

AGE AND INDIVIDUAL- PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN IN THE CONTEXT OF THINKING DEVELOPMENT

thinking of a child from the sensorimotor intelligence of a newborn to the stage of operational
thinking of a preschooler is considered, which
attracts special attention of psychologists, because
it is during this period that children must acquire
the skills to operate visual images, to represent
objects in different spatial positions, to form an

ABSTRACT
In the article a theoretical and methodological analysis of the problem of thinking in psy-

chological science is given, the age and individual
psychological characteristics of preschool children is presented. The accumulated theoretical
and practical experience is considered in the following sequence: the classification of children
mental development, age ontogenesis of thinking
characteristics, individual psychological characteristics of children who have certain possibilities

internal plan of action of thinking. It is shown that
children's intelligence from early childhood to
senior preschool age operates on the basis of the
principle of consistency and, if necessary, at the
same time included in all types and levels of
thinking: visual-effective, visual-figurative, visual-schematic and verbal-logical. The phenomenon
of “syncretism” is considered the dynamics of
thinking development in preschool age is systematized and presented, individual psychological
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features of children such as curiosity, activity,

психологические особенности детей, которые

criticality in the context of thinking are analyzed.

имеют определенные возможности взаимосвя-

Conclusions: the expediency of studying the rela-

зи с разными видами мышления. Цель ста-

tionship between the development of visual-

тьи – проанализировать динамику развития

effective and visual-imaginative thinking with an

мышления в дошкольном возрасте. Методы

impressive (internal) and expressive (external)

исследования – теоретический анализ отече-

speech of a child of preschool age.

ственных и зарубежных научных источников,

Key words: mental development, age on-

который позволил выявить, обобщить и систе-

togenesis, specific features, dynamics of develop-

матизировать материалы по проблеме иссле-

ment, sensorimotor intelligence, syncretism, curi-

дования. Результаты исследования возраст-

osity, activity, criticality, impressive and expres-

ных особенностей дошкольников

sive speech.

что на всех этапах развития мышления ключе-

показали,

вое значение уделяется его онтогенезу. МноКлак Виталий Александрович

гие исследователи занимались вопросами раз-

Аспирант кафедры психологии, Государственное
высшое учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени
Григория Сковороды»,
г. Переяслав-Хмельницкий
(Украина)

вития мышления детей, однако в настоящее
время единственной периодизации возрастно-

го мыслительного развития ребенка не существует. Наиболее известные классификации

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ

и П. Я. Гальпериным. Рассмотрен возрастной
онтогенез мышления ребенка от сенсомоторного интеллекта новорожденного до стадии

Аннотация.
В

речевого онтогенеза представлены Ж. Пиаже

статье

подан

теоретико-

методологический анализ проблемы мышления в психологической науке, представлены

возрастные

и

психологические

индивидуально-

особенностей

детей

до-

школьного возраста. Накопленный теоретический и практический опыт рассмотрен в такой
последовательности: классификация мыслительного развития детей, возрастной онтогенез
особенностей

мышления,

индивидуально-

операционного мышления дошкольника, который привлекает особенное внимание психологов, поскольку именно в этот период дети
должны

овладеть

оперировать

наглядными образами, представлять предметы
в разных пространственных положениях, формировать внутренний план действий мышления. Показано, что детский интеллект с младшего до старшего дошкольного возраста
функционирует на основе принципа системности и при необходимости одновременно вклю-
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чаются в работу все виды и уровни мышления:

наглядно-действенное,

наглядно-

образное, наглядно-схематическое и словеснологическое.

Рассмотрен

феномен

«синкретизм», систематизирована и представлена динамика развития мышления в дошкольном возрасте, проанализированы инди-

видуально-психологические особенности детей, такие как любознательность, активность,
критичность в контексте мышления. Выводы:
выявлена целесообразность изучения взаимосвязи

развития

наглядно-действенного

и

наглядно-образного мышления с импрессивной (внутренней) и экспрессивной (внешней)
речью ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: мыслительное разви-

тие, возрастной онтогенез, видовые особенности, динамика развития,

сенсомоторний ин-

теллект, синкретизм, любознательность, активность, критичность, импрессивная и экспрессивная речь.
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