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Анотація 

У магістерській роботі проаналізовано наукові джерела з проблеми

дослідження психічного розвитку дітей, уваги зокрема.

Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури по

проблемі дослідження уваги дітей дошкільного віку; з’ясовано умови

розвитку уваги дітей дошкільного віку; проведено емпіричне дослідження

для визначення психологічних умов розвитку уваги дітей дошкільного

віку; на основі результатів констатувального експерименту розроблено та

апробовано програму розвитку уваги дітей дошкільного віку та перевірено

її ефективність за допомогою методів математичної статистики.

Ключові  слова: особистістьдитини,  післядовільна увага, обсяг уваги, 

дошкільне дитинство, неуважність, стійкість уваги, відволікання, 

дошкільний вік.

Annotation

A theoretical analysis is carried out psikhologo-pedagogical literatures on

issue of research of attention of children of preschool age; the terms of

development of attention of children of preschool age are found out; empiric

research is conducted for determination of psychological terms of development

of attention of children of preschool age; on the basis of results of

konstatuval’nogo experiment the program of development of attention of

children of preschool age is developed and made attempt and its efficiency is

tested by the methods of mathematical statistics.

Keywords : Personality of child, preschool childhood, carelessness,

pislyadovil'na attention, volume of attention, firmness of attention, concentration

of attention, distributing of attention, switching of attention, distraction of

attention, Carelessness, preschool age.




