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ВІД РЕДАКЦІЇ.
Реалізуючи завдання реформування освіти в контексті Концепція освіти дітей
раннього та дошкільного віку методичними службами, педагогічними колективами
визначено такі пріоритетні напрями:
• забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі
освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог
обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну
освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, застосування
компетентнісного та інтегрованого підходів під час освітнього процесу для
розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання
ігрових методів у навчальних заняттях);
• розвиток професійної компетентності педагога через постійний саморозвиток,
самовдосконалення та сьогочасний методичний супровід (науковий, інформаційноаналітичний).
Побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку здійснюється на основі
формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх
специфічно дитячих видах діяльності (предметно -практична, ігрова, мистецька,
пізнавальна) у матеріально -технологічному універсальному розвивальному
середовищі
на
засадах
діяльнісного,
компетентнісного, особистісно
зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього
процесу.
Реалізація творчого потенціалу педагога — необхідна умова оновлення
освітнього процесу. Тож варто знайти шляхи розкриття творчого потенціалу, проявів
креативності у педагогів та системного моніторингу рівня їхніх професійних
компетенцій.
На Хмельниччині реалізується державна політика, спрямована на оновлення
змісту та забезпечення якості освітнього процесу на принципах інтеграції.
Представлені учасниками конференції теоретичні аспекти та досвід
впровадження інтегрованого
підходу, інноваційних педагогічних технологій ,
комплексних та парціальних програм забезпечуватимуть формування професійної
компетентності педагогів як умови реалізації завдань готовності педагогів до
саморозвитку, самореалізаії. Саме ці питання й розглядалися на регіональній
науково-практичній конференції. «Інтеграція як освітня стратегія модернізації
дошкільної освіти » 26 листопада 2020року.
В збірнику
представлено матеріали учасників
конференції: ( виступи,
презентації, майстер-класи, міні-тренінги тощо.) у таких розділах: «Інтеграційні
підходи до професійної компетентності педагогів закладів дошкільної
освіти», «Організація освітнього процесу на принципах інтеграції»,
«Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище
дошкільного закладу», перспективний досвід закладів дошкільної освіти області та
спеціалістів в галузі дошкільної освіти.
Висловлюємо щиру подяку всім учасникам конференції та сподіваємось, що
презентовані у збірнику матеріали будуть цікаві та корисні не тільки вихователям,
музичним керівникам, хореографам, методистам, завідувачам закладів дошкільної
освіти, а викладачам, студентам та усім учасникам освітнього процесу.
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Дунаєвецької міської ради
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РОБОТИ ІЗ ПЕДАГОГАМИ З МЕТОЮ
ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Анотація У статті висвітлено питання організаційно- педагогічних умов ,
необхідних для реалізації моделі освітнього процесу, побудованого на засадах
інтеграції. Особливу увагу акцентовано на застосуванні технології інтелектуальних
карт як основі планування інтегрованого освітнього процесу.
Ключові
слова:
організаційно-педагогічні
умови,
інтеграція,
технологія
інтелектуальних карт, освітнє середовище, SMART – схема, SWOT- аналіз
Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти є складовою загальних
інноваційних процесів та характерною рисою соціокультурного простору сучасної
освіти. Змістові та технологічні аспекти освітньої діяльності дошкільного закладу
визначаються стратегічними напрямами розвитку сучасної дошкільної освіти і
передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови змісту освіти,
спрямованого на формування у дошкільників цілісного системного світобачення [3].
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Тому існує потреба пошуку таких науково-педагогічних засад організації освітнього
процесу в дошкільному закладі, які були б середовищем особистісного розвитку
дитини та забезпечували б формування у дітей цілісної картини світу. Одним з
ефективних шляхів розв’язання цього завдання є побудова освітнього процесу на
інтеграційних засадах. Безперечним є той факт, що реалізація будь-якої моделі
освітнього процесу стає можливою за наявності необхідних, специфічних лише для
цієї моделі, організаційно-педагогічних умов.
Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий інтерес до
проблеми інтеґрації в освіті (І. Бех, М. Вашуленко, Н.Гавриш, І. Зязюн, В.
Ільченко, І.Кіндрат, О. Савченко та інші). Суттєвими в дослідженні проблеми
інтеґрованого підходу в системі освітнього процесу в дошкільному навчальному
закладі є праці таких науковців, як-от: (К. Бєлая, І.Кіндрат, М. Лазарєва та ін.).
Поняття «інтеґрація» увів у науку Ґ.Спенсер у 1857 році, зв’язавши його з
поняттям «диференціація». Інтеґрацію діалектично пов’язано з протилежною
тенденцією - розчленованістю і спеціалізацією частин цілого. Якщо інтеґрація
прагне об’єднати всі елементи, щоб система функціонувала з максимальним
ефектом, то диференціація прагне послабити взаємозв’язокміж елементами, щоб
максимізувати ефективність функціонування кожного з них[4].
Мета статті полягає обґрунтування інтеграційних засад побудови освітнього
процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі, підвищенні компетентності
педагогів з даного питання.
З’ясування суті поняття педагогічні умови шляхом аналізу наукових джерел [7]
дозволяє нам прийняти визначення педагогічних умов як обставин, що сприяють
розвитку чи гальмуванню навчально-виховного процесу, тобто обумовлюють певний
напрямок розвитку педагогічного процесу. В свою чергу, організаційно-педагогічні
умови є, на думку дослідників, різновидом педагогічних умов, які залежать від
особливостей організації навчально-виховного процесу. Досить повно, на нашу
думку, окреслює сутність організаційно-педагогічних умов Е.Хриков, вбачаючи їх
вияв у створенні, підтриманні функціонування і розвитку навчально-виховного
процесу як цілісної системи із забезпечення реалізації цілей навчального закладу, а
сутність управлінської діяльності зі створення педагогічних умов для роботи
навчального закладу - у модифікації, перенесенні положень педагогіки, психології,
передового досвіду в практику роботи конкретного навчального закладу [8].
Узагальнюючи, визначимо організаційно-педагогічні умови як сукупність необхідних і
достатніх факторів, що забезпечують організацію, регулювання, взаємодію об’єктів і
явищ відповідного педагогічного процесу для досягнення поставленої мети. Як вже
було зазначено, реалізація моделі освітнього процесу, побудованого на засадах
інтеграції, потребує специфічних, властивих лише для цієї моделі, організаційнопедагогічних умов[5].
Вирішальною умовою у побудові освітнього процесу на засадах інтеграції ми
визначаємо формування інноваційного клімату педагогів через спрямованість
методичної роботи на забезпечення підвищення психолого - педагогічної кваліфікації
педагогів у питанні переорієнтації як ціннісних засад сучасної освіти, так і методичнопрактичних аспектів освітньої діяльності. Обґрунтовуючи дану умову, звернемось до
думки Л.Г.Богославець стосовно організаційно-педагогічних умов формування
інноваційного клімату та створення інтегрованого освітнього середовища плануванні
освітнього процесу на основі інтелектуальних карт забезпечення широкого формату
взаємодії учасників процесу . Нові підходи до управління освітнім процесом в
дошкільному навчальному закладі пов’язані з неминучим ламанням професійних
стереотипів і дидактичних канонів в роботі керівників та педагогів, з формуванням у
них іншого типу педагогічного мислення, серйозною перебудовою мотиваційної
сфери [2]. [5]. Саме тому у Дунаєвецькому дошкіллі була створена творча група
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педагогів з реалізації проблеми «Інноваційні аспекти побудови освітнього процесу в
ЗДО на засадах інтеграції». Метою створення такої групи є :
✓
надати реальну, дієву допомогу вихователям, іншим педагогічним
працівникам щодо розвитку професійної майстерності;
✓
спрямовувати роботу педагогів на створення передумов для розкриття творчих
можливостей, надання процесу становлення у спрямуванні роботи на опрацювання
та узагальнення інноваційних технологій;
✓
забезпечити вектори змін — зі впровадженням інтегрованого підходу в
освітній процес;
✓
задовольнити професійні інтереси та запити педагогічних працівників,
сприяти їхньому особистісному розвитку;
✓
сформувати інноваційний стиль мислення педагогів як життєву потребу та
професійну необхідність;
✓
узагальнити дослідно-експериментальну роботу щодо системи освітньої
роботи з дошкільниками у відповідності до нових Державних стандартів дошкільної
освіти (БКДО), побудовану за інтегрованими НВБ та на основі принципу блочнотематичного планування
✓
створити умови для самовдосконалення, зацікавленості в підвищенні
кваліфікації, педагогічної майстерності кожного педагога.
Перше засідання творчої групи було присвячене організаційно-педагогічній умові –
створенні інтегрованого освітнього середовища. Тема засідання «Інтеграція в
дошкільній освіті як інноваційне явище». За мету ставили налаштувати педагогів на
плідну групову творчу діяльність, сприяти збагаченню педагогічними знаннями про
суть впровадження інтеграційного підходу до освітнього процесу; підвищити
мотивацію до обраної проблеми; визначити шляхи, способи, методи, прийоми
впровадження інтеграційного процесу, сприяти розробленню методичних розробок
побудованих за інтегрованими засадами та на основі принципу блочно-тематичного
планування. Як основі ми велику увагу приділили організаційно-педагогічній умові –
створенні інтегрованого освітнього середовища. Висвітлення цієї умови потребує
конкретизації поняття «освітнє середовище». Актуалізація даного поняття, перегляд
його ролі та функцій є однією з характеристик сучасного освітнього простору
дошкільної освіти. Зокрема, В.А.Ясвін дає таке його визначення: «освітнє
середовище – це система впливів і умов формування особистості, а також
можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово- предметному
оточенні» [9,]. Ми поділяємо точку зору Н.В.Гавриш, згідно з якою освітнє
середовище розглядається як «динамічна система умов, що утворює контекст
діяльності особистості як суб’єкта і впливає на формування культурних цінностей та
смислів» [1]. Ми поділяємо погляд науковців на освітнє середовище як на потужний
фактор розвитку особистості дитини, оскільки саморозвиток дитини як особистості, а
потім індивідуальності відбувається не лише шляхом оволодіння нею нормативною
діяльністю, але і через постійне збагачення, перетворення суб’єктного досвіду як
важливого джерела власного розвитку [2]. Це, безперечно, передбачає зміни в змісті
та організації діяльності дитини в середовищі, чого можна досягти за умови переходу
від предметно - орієнтованого освітнього процесу до особистісно-орієнтованого.
Цінним є твердження К.Л.Крутій про те, що дошкільний навчальний заклад сьогодні є
ідеальним полем для розгортання особистісно-зорієнтованих технологій, оскільки, на
відміну від школи, не орієнтований на жорстко фіксований результат, отже, по суті,
покликаний бути розвивальним і охоронним з погляду фізичного, психічного,
соціального і духовного здоров’я дитини [4].
Обов’язковою складовою кожної нашої форми методичної роботи є інтерактивні
вправи та творчі завдання. Використання такого діяльнісного підходу передбачає
використання таких методів, які дали б змогу педагогам збагачувати досвід
розв’язання робочих ситуацій, набути і вдосконалити фахову майстерність, освоїти
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новітні підходи до створення освітнього середовища та організації соціальної
взаємодії вихованців, набуття ними життєвої компетентності. Тож важливо, аби
вербальні, наочні й практичні методи мали оптимальне співвідношення під час
кожної конкретної форми роботи.
Робота проходила за такими блоками:
1.
Теоретичний блок
1.1. Квік-налаштування
1.2. Інформаційна скарбничка
•
Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти (презентація)
2.
Практичний блок
2.1 Інтелектуальна кав‘ярня
•
Інтерв‘ю – знайомство (роздуми педагогів про сучасне заняття)
•
SMART – схема «Планування роботи на засадах інтеграції»
•
Час відкритих думок
Методи активного навчання з досвіду
Організація освітнього процесу, побудованого на інтеграційних засадах (з
досвіду)
Складання концептуальної карти, цикли занять
2.2. «Ми родом з дитинства»
•
Інтегроване заняття з логіко - математичним або природничим пріоритетом
3.
Інформаційно-репрезентивний блок
3.1. Гра – роздум «Усе тільки починається …»
Як працює наше мислення, що таке інтелектуальна карта , особливості їх побудови
та використання в освітній діяльності, як за допомогою інтелектуальних карт
інтегрувати зміст освіти, формувати у дітей цілісне світобачення та здатність
побачити взаємозв‘язки між людьми та світом речей та природи? Цьому присвячена
друга тема засідання «Інтеграція освітнього процесу та диференційований підхід на
основі використання інтелектуальних карт», і містило відповідні блоки:
1.
Теоретичний блок
1.1. Квік – налаштування
1.2. Інформаційна скарбничка
Технологія Mind Mapping: джерела, концептуальні засади, термінологія
Технологія складання інтелектуальних карт: плануємо освітній процес
Методика роботи з інтелектуальною картою у старшій групі
Інтелектуальна карта як творчий продукт спільної діяльності педагогів і дітей
Інтеграція змісту освіти та видів діяльності дітей за допомогою інтелектуальних
карт
2.
Практичний блок
2.1 Педагогічний майстер- шеф
2.2. Організація інтелектуальної і мовленнєвої діяльності дітей на основі
інтелектуальних карт
3. Інформаційно-репродуктивний блок
•
Інтерактивна гра «Книга відгуків і пропозицій»
Розвиток мовлення тісно пов‘язаний із розвитком свідомості, пізнанням
навколишнього світу, розвитком особистості в цілому. Тому було вирішено на
третьому засіданні розглянути питання використання літературних і фольклорних
творів на інтегрованому занятті і проводилося у формі педагогічних дебатів «Розумне
виховання сучасних дошкільнят». Містило такі етапи впровадження:
1.1
Мотиваційно-цільовий етап
1.2. Квік – налаштування
2.
Інформаційно-пізнавальний етап
Практична робота з дітьми «Казка вчить як на світі жить» (проживання літературного
проекту)
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3.
Презентаційний етап
3.1 Інформаційна трибуна
•
Лепбук як інноваційна технологія
3.2 Вернісаж «Лепбук – інтерактивна папка для дошкільників»
4. Проблемно-ціннісний етап
4.1 Дискусія за результати показу практичної роботи з дітьми
4.2. Педагогічні дебати «Сучасне заняття»
5. Презентаційний етап
Презентаційний меседж
SWOT – аналіз проведення інтеграційних процесів в освітню діяльність
(ознайомлення)
6. SWOT – аналіз проведення інтеграційних процесів в освітню діяльність ЗДО
Доречно відмітити, що ознайомлення із SWOT- аналіз на нашу думку
допоможе педагогу приймати стратегічні рішення . Адже SWOT- аналіз дає змогу
виявляти та систематизувати потенційні можливості для розвитку, обрати
оптимальний шлях розвитку й уникати ризиків, орієнтуватися на запити батьків щодо
розвитку й виховання дітей
Аналіз практики показує, що значне збільшення обсягу пізнавального
матеріалу, який пропонується програмами, приводить до того, що, з одного боку,
вихователям ЗДО необхідно забезпечити певний (достатньо високий) рівень
розвитку та вихованості дітей, що вимагають сучасні програми, а з іншого,
традиційне структурування освітнього процесу за змістовою односпрямованістю
занять, що відображають лише якийсь один розділ програми, потребує збільшення
кількості занять, що є неможливим з огляду на гігієнічні та педагогічні вимоги.
Традиційні односпрямовані заняття, до того ж, є формою організації навчальнопізнавальної діяльності, орієнтованої на реалізацію предметно-знаннєвого підходу,
що не відповідає сучасним орієнтирам освіти на особистісно- орієнтований підхід як
визначальний. Різноманітність занять, їх значна кількість, збільшення інформаційного
потоку не сприяють розвитку, викликають втомлюваність у дітей та втрату інтересу
до пізнання. Тому вимогою часу стала радикальна зміна двох найважливіших
складових процесу освіти: технології навчання та форм подання освітньої
інформації. Як показує наше дослідження, реалізувати дані зміни можливо в
інтегрованому освітньому середовищі, складовою якого є інтегрований освітній
процес, засобом планування якого є технологія інтелектуальних карт. Зазначимо, що
концептуальні та методичні засади застосування технології інтелектуальних карт
розроблені Н.Гавриш [2 ] та покладені в основу варіативного та різнорівневого
планування, розробленого та апробованого в ході нашого дослідження. Систему
планування освітнього процесу на основі технології інтелектуальних карт ми
визначили третьою умовою побудови освітнього процесу на засадах інтеграції.
Такі форми роботи з педагогічними кадрами дали змогу вибудувати нову
модель методичної служби, яка відповідає нинішнім потребам освіти. Адже педагоги
не лише мають бути готові змінити ставлення до організації освітнього процесу в
закладі освіти, а й здатні вже сьогодні оптимально організувати діяльність із
вихованцями. Педагоги мали змогу розвинути такі якості, як професійна мобільність,
творчість, креативність, швидкість і гнучкість думки, допитливість, здатність висувати
незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем, знаходити оригінальні рішення і
нестандартно розв’язувати проблемні ситуації.
Таким чином, побудова освітнього процесу в дошкільному навчальному
закладі на засадах інтеграції передбачає створення комплексу організаційно педагогічних умов, до яких належать: формування інноваційного клімату в колективі
через систему методичної роботи; створення інтегрованого освітнього середовища;
розробка різнорівневого варіативного планування освітнього процесу на основі
технології застосування інтелектуальних карт; забезпечення широкого формату
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взаємодії учасників освітнього процесу у спільній діяльності. Отже, ми дійшли
висновку, що побудова освітнього процесу в ЗДО на засадах інтеграції
забезпечує підвищення рівня ефективності діяльності як керівників, так і
педагогів
у створенні
середовища
особистісного
розвитку
дитини
і
результативності освітнього процесу в контексті формування дошкільної зрілості
випускника дошкільного навчального закладу.
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Страхонюк Оксана Петрівна,
вихователь - методист
ЗДО №9 «Пролісок»
м.Нетішин
ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ЕМПАУЕРМЕНТУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
СУЧАСНОГО ЗДО
Анотація. Формування ідей сталого розвитку – складний процес, який
потребує пошуку нових педагогічних технологій, форм, методів та засобів.
Стаття присвячена вивченню сучасної освітньої технології – педагогіки
емпауерменту, яка набула актуальності в останні роки й використовується з
метою розвитку економічної, екологічної й соціальної сфер особистості. Хочу
звернути вашу увагу на необхідність впровадження означеної технології,
починаючи з закладу дошкільної освіти як першої ланки освіти. Підкреслити
необхідність цілеспрямованого ознайомлення вихователів із принципами та
методами впровадження у роботу з дітьми педагогіки емпауерменту.
Ключові слова: сталий розвиток, педагогіка емпауерменту, діти
дошкільного віку, педагоги закладу дошкільної освіти.
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Модернізація сучасної освіти пов’язана з нагальною потребою переорієнтувати
підростаюче покоління на такий спосіб життя, який склав би основу довготривалого
ощадливого розвитку людства. Йдеться не лише про охорону навколишнього
середовища, а також про систему цінностей, яка б не залежала від економічних
сплесків чи занепадів, зміни політичної влади, розвитку науки і техніки. Систему, в
основі якої було б саме життя, тобто зорієнтованість на захист і збереження природи і
людини. На таких засадах будується концепція сталого розвитку. Вона передбачає
розвиток суспільства, в якому потреби нинішнього покоління задовольняються без
нанесення шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних
потреб [5]. У зв’язку із цим, ідея сталого розвитку поступово почала
впроваджуватися в освітній процес із метою виховання покоління, здатного
створювати нове стале суспільство, спрямоване на збереження і примноження
ресурсів. Покоління, зорієнтованого на створення, а не на руйнування. Важлива
роль у цьому процесі відводиться змістовному наповненню: освіта для сталого
розвитку має будуватися на наявних життєвих ситуаціях, орієнтуватися на події
соціального і природного довкілля.
Дослідницями М. Мелманн, О. Пометун розкриваються особливості освіти для
сталого розвитку як педагогічної системи, що ставить перед собою нові цілі та
завдання і вирішує їх через нові підходи. Означена система зорієнтована на
побудову сталого суспільства, пріоритетами якого є взаємоповага, терпимість членів
суспільства один до одного, побудова взаємовідносин на засадах міжкультурної
співпраці [2]. Паралельно з поняттям «освіта для сталого розвитку»
використовується термін «емпауермент». Автор тренінгу «Педагогіка емпауерменту»
М. Мелманн трактує його як «пробудження внутрішньої сили людини, її натхнення,
мотивація до дії» [2, с. 23]. Педагогіка емпауерменту спрямована на діяльнісний
підхід у навчанні, оскільки складовими цього процесу визначаються самостійне
пізнання та дія, самонавчання та взаємонавчання дітей, прийняття ними самостійних
рішень щодо власного життя. Завдяки програмам освіти для сталого розвитку,
діти починають розуміти власну роль у житті: їх дії, спосіб життя, цінності, які вони
обирають, – впливають на стан суспільства та природного довкілля [5].
В Україні було запроваджено програму сталого розвитку дітей дошкільного віку
в рамках проекту «Освіта для сталого розвитку» (дослідники Н. Гавриш, М. Мелманн,
О. Пометун). Програма спрямована на розв’язання таких завдань: формування у
дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що зорієнтовані на сталий розвиток;
усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку необхідності збереження ресурсів
землі та особистої відповідальності за власне майбутнє, всього суспільства і
природи; розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому
розвитку, і бажанню діяти в цьому напрямі. Програма містить три напрями, серед
яких один присвячений темі «Ресурси», що передбачає формування у дітей
екологічно- та економічно - доцільної поведінки. Авторка програми зазначає, що
певний вплив на мотивацію дітей здійснює вихователь, який стимулює їх до
виконання дій, заохочує до систематичного виконання і пошуку нових продуктивних
моделей поведінки [4].
Позитивні можливості використання ідей освіти для сталого розвитку в роботі з
дітьми дошкільного віку відзначають дослідниці Н. Гавриш, О. Саприкіна. Вони
пропонують використовувати елементи емпауермент - педагогіки для засвоєння
дітьми навичок, необхідних для доцільної поведінки у сфері екології, економіки,
соціальної поведінки, спрямованої на утворення сталого суспільства. Однією з
провідних форм роботи у цьому напрямі пропонується використовувати тематичний
день. Відповідно до моделі емпауерменту, означена програма складається з дев’яти
тематичних днів, що складаються з трьох тем (автори пропонують теми:
«Спілкування», «Ресурси», «Подарунок») і проводяться один раз на два тижні в
групах дітей дошкільного віку [1].
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Дослідниці
А.
Муратова, О. Тавстуха, які вивчали особливості
формування картини світу в дітей дошкільного віку засобами освіти для сталого
розвитку, вказують на певну співзвучність між завданнями освіти для сталого розвитку
і вимогами сучасних державних стандартів до дошкільної освіти. Головним завданням
використання емпауермент - педагогіки в дошкільній освіті вони називають розвиток
особистості, що піклується про себе та оточуючий світ, за- перечує споживацьке
ставлення до довкілля. Це сприяє доповненню і поглибленню картини світу дитини,
слугує основою для формування її ціннісної сфери, планування власної діяльності
крізь призму вимог стійкого суспільства [6].
Педагогіка емпауерменту спрямована на переорієнтацію поведінки дітей, зміну
образу їх думок, перетворення їх свідомості на основі зміни світосприймання.
Важливу роль у цьому відіграє особистість педагога. Саме він має допомогти дітям
усвідомити свої надії і сподівання, реальну ситуацію сьогодення, результати власної
безді- яльності. При цьому він має не просто навчати, а створювати умови для
самостійного навчання та розвитку дітей. У таких демократичних відносинах кожна
дитина зорієнтована на те, що може виявити себе, розкрити свій потенціал,
усвідомлено та відповідально ставитись до власного вибору, виявляти самостійність
під час пошуку нової інформації для вирішення завдань власної діяльності. Тобто
позиція педагога має бути зорієнтована на створення умов для ефективного
навчання, виховання і реалізації потенціалу кожної дитини відповідно до цілей
сталого розвитку.
Автори М. Мелманн, О. Пометун визначають принципи діяльності педагога в
емпауерменті: розвиток у дітей уміння розмірковувати; динамічне поєднання у роботі з
дітьми різних форм роботи; створення зворотного зв’язку через розвиток умінь
просити відгук, отримувати та давати його; уважне ставлення до досвіду вихованців
[2].
Від особистісного зростання, мобілізації власних зусиль і пошуку кожним
педагогом власного шляху до істини залежатиме ефективність сталого розвитку сучасного покоління дітей.
Отже, коротко схарактеризувати етапи роботи зі сталого розвитку можна
так: 1) визначення проблеми – Що?; 2) пошук рішення – Як?; 3) дія – Навіщо?
Послідовність кроків за емпауермент - педагогікою із залученням дітей до
«дій» сприятиме творчим проявам дітей і відсутності в них обмеженого сприймання
інформації [3]. Таким чином, педагогіка емпауерменту спрямована на переорієнтацію
поведінки дітей, зміну способу їхніх думок, перетворення їхньої свідомості на основі
зміни світосприймання.
Учені (М. Мелманн, О. Пометун) виокремлюють такі принципи емпауерментпедагогіки:
-повага до особистості дитини, її підтримка;
- залучення всіх дітей до навчання з окресленням значущості кожного з них у
цьому процесі;
- стимулювання активності дітей запитаннями, а не відповідями;
- побудова заняття на засадах комунікативності, продуктивного й толерантного
співробітництва;
- довіра до дитини з боку педагога, надання їй можливості обирати спосіб дії,
необхідні засоби й час для його реалізації;
- відсутність змагання, негативного оцінювання, тиску на дитину [3].
Побудова виховної роботи на засадах емпауерменту вимагає використання
таких методів і прийомів, які стимулюватимуть вихованців до самостійного аналізу
отриманої інформації, мотивуватимуть до пошуку шляхів розв’язання поставленого
завдання, аналізу отриманих результатів для визначення нових цілей і завдань.
Окремо окреслимо принципи побудови емпауермент - програм. Серед них:
- запрошення дітей до дії та розвиток у кожного з них здатності брати участь у
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формуванні сталого суспільства майбутнього, визначати своє місце й роль у цьому
процесі, удосконалювати свою поведінку згідно із цілями сталого розвитку та
надавати підтримку в цьому іншим людям, виявляти терпимість, бути уважним;
- безперервність, що передбачає постійний рух за спіраллю через низку
повторюваних елементів моделі емпауерменту;
- концентрація уваги на рішеннях й індивідуальних виборах кожної дитини,
поряд із цим, увага до проблем планетарного рівня;
- легітимність, заснована на офіційному підтвердженні отриманих результатів, їх
оприлюдненні;
- стурбованість темою для вивчення, що представляє актуальність і важливість
у контексті сталого розвитку;
- формулювання запитань як важливого елемента постановки й вирішення
проблемної ситуації, що має вирішуватися не через надання дітям готового рішення,
а через безперервне «задавання» запитань типу: Що важливо? Що цікаво? Що є
важливим для мене, щоб почати діяти? Які результати я отримав? тощо;
- аудит, що полягає в дослідженні кожною дитиною власних звичок, стилю
життя стосовно проблеми, що визначається обраною темою;
- формулювання наміру діяти через визначення своїх очікувань відносно
результату цих дій, ресурсів і часу, необхідних для цього;
- пробний крок, що включає заохочення, спостереження й підтримку учасників із
боку педагога;
- зворотний зв’язок, що забезпечується завдяки фіксації і взаємооцінці
отриманих результатів учасниками процесу та педагогом [3].
Головним фактором становлення сталого стилю життя особистості є соціальна
група, в якій вона виховується та соціально-економічні цінності, які в ній панують.
Споживча поведінка інших учасників цієї групи стає зразком для наслідування, може
мати стимулюючий характер як у позитивному, так і у негативному розумінні. Тому
своєчасна увага і позитивний приклад оточуючих дорослих сприяє вихованню у дітей
ціннісного ставлення до предметів споживання, прищепленню їм навичок сталого
стилю життя.
Зважаючи на вищевикладене, ми розпочали у нашому закладі впровадження
парціальної програми «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку». Поставили
перед собою таке завдання – визначення та апробація форм роботи з педагогами
закладу дошкільної освіти, які сприятимуть оволодінню методами та прийомами роботи
з дітьми дошкільного віку в контексті емпауермент - педагогіки.
Так, одним із пріоритетних завдань на навчальний рік було обрано - розпочати
роботу з формування екологічної, економічної та соціальної компетентності дітей
дошкільного віку за принципами освіти для сталого розвитку. На реалізацію річного
питання у закладі були проведені: педагогічна рада «У майбутнє через сталий стиль
життя», семінар - практикум «Впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес
ЗДО», тренінг «Сталий розвиток стосується кожного», батьківська тематична
конференція «Актуальні питання навчання та виховання дітей крізь призму
парціальної програми «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку». Під час роботи
семінару - практикуму наші педагоги познайомилися зі змістом освіти для сталого
розвитку як інструментом виховання культури споживання у дітей дошкільного
віку. Можливостями ощадливого споживання ресурсів (води, світла) в умовах
дошкільного закладу та формування у дітей навичок раціонального споживання.
Учасники семінару мали можливість на практиці перевірити свої знання у
запропоно- ваних вихователем- методистом ситуаціях. Практичне виконання тих чи
тих завдань дало змогу зрозуміти поняття «сталий розвиток». Робота велася у
групах за підтемами: «Допомога і підтримка», «Вода – наше спільне багатство»,
«Слово у подарунок».
Ефективними в контексті освіти для сталого розвитку є різноманітні акції, які
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було організовано у межах закладу дошкільної освіти. Так, щоб показати дітям
важливість ощадливого ставлення до довкілля, проходила акція зі збору макулатури
«Врятуємо дерева!». Родини вихованців активно брали участь у заході. У ході акції
дітям та їхнім батькам нагадували, що наша планета потребує допомоги, адже кожна
тонна переробленого паперу економить 10 дерев, 1000 кВт електроенергії, 200
кубометрів води, іонізований кисень для 30 людей. Також було організовано інші акції
- «Зробимо Нетішин чистішим!», «Посади дерево», «Подаруй квітничок для наших
діточок» тощо.
Іншим напрямом роботи, який може тривати паралельно з означеними
видами діяльності,
є Школа розумного споживача. Зміст її занять покликаний
сприяти розвитку у педагогів творчих здібностей; формування креативного підходу
до оновлення старих речей; виховання ощадливості та бережливого ставлення до
довкілля. Особливого значення надається ознайомленню вихователів із
можливостями застосування цих знань у роботі з дітьми дошкільного віку та їх
батьками.
Другий рік поспіль працює у закладі творча група педагогів «Сталий розвиток:
модний тренд чи необхідність?». Учасниками творчої групи було розроблено
систему тренінгових занять, які спрямовані на підвищення компетентності
вихователів в освіті для сталого розвитку. На мою думку, усі проведені методичні
заходи націлюють педагогів на самовдосконалення, мотивацію й натхнення до дії,
оволодіння знаннями та прийомами роботи для сталого розвитку.
Залучення до сталого стилю життя не може відбуватися формально,
тимчасово або «як станеться». Коли робота проводиться системно, діти звикають
жити за принципами сталого розвитку, починають контролювати не лише свої дії та
дії одне одного, а і дії дорослих та батьків. Тобто діти стають ініціаторами дій,
спрямованих на сталий розвиток.
Аналіз роботи з педагогами нашого закладу запевнив мене у тому, що вони
потребують проведення цілеспрямованої роботи з ознайомлення їх з принципами та
методами впровадження у роботу з дітьми педагогіки емпауерменту, виховання
культури споживання у дітей дошкільного віку як складової сталого розвитку. Крім
того, важливою передумовою такої роботи є стимулювання у самих вихователів
бажання використовувати отримані знання для прийняття оптимальних рішень у
різних життєвих ситуаціях, визначення життєвої перспективи і власної лінії поведінки
у відповідності до системи цінностей суспільства сталого розвитку.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті актуалізується проблема інтеґрації як природного
динамічного процесу, що охоплює взаємопроникнення та взаємозв’язок елементів,
розділів та освітніх напрямів на основі системного і всебічного розкриття
процесів і явищ,спрямованих на забезпечення цілісності знань та умінь. Перехід до
інтеґрованого освітнього процесу є нагальною потребою сьогодення, що
обумовлено
модернізацією
дошкільної
освіти
та
психофізіологічними
особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами.
Ключові слова: інтеграція, інтеґрований освітній процес, інтегрований підхід,
принцип радісного навчання, принцип партнерства, принцип активної участі
кожного у спільній справі, інтегровані заняття, інтегрований день та курс.
У світлі сучасних перетворень освіта опановує новий соціокультурний простір,
що характеризується інноваційністю та інтеграційністю.Він не просто кардинально
змінює форми, методи навчання, реалії взаємин суб’єктів навчального процесу, він
потребує принципового оновлення сутності найважливіших понять і категорій
педагогічної науки. Зокрема поняття освіта (від слова «освітити», «висвітлити»)
сьогодні пов’язується з процесом і результатом висвітлення, розкриття в особистості
кожної людини найпотаємнішої, глибинної її суті, формування нею образу свого «Я».
Таке трактування поняття освіта передбачає принципово іншу методологію
навчального процесу, орієнтовану на інші цінності, інше розуміння ролі особистості в
навчанні, яка не лише на декларативному рівні, а реально має стати не просто
суб’єктом навчання в певних ланках освіти, а суб’єктом життєдіяльності.
Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий інтерес до проблеми
інтеґрації в освіті. Суттєвими в дослідженні проблеми інтеґрованого підходу в системі
освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі є праці науковців К. Бєлая,
І.Кіндрат, К.Крутій, М. Лазарєва та ін.
Стратегічні напрями розвитку сучасної освіти передбачають реалізацію
інтегративного підходу до побудови змісту, формування у дошкільнят цілісного
системного світобачення. Такі орієнтири потребують переходу від традиційних
лінійних моделей структурування знань до складних, від статичних дидактичних
систем до динамічних, від уніфікації змісту освіти, до розуміння його множинності та
відносності. Ускладнення взаємодії між різними галузями знань як провідна
методологічна закономірність сучасного змісту навчання стимулює розвиток
інтегративних процесів у дошкільній освіті. Аналіз теоретичних джерел дає змогу
визначити два основних напрями дослідження проблеми інтеграції в освіті –
інтеграція змісту (когнітивний аспект) та інтеграція форм і методів навчання
(технологічний аспект). Досить поширеним є також підхід, який передбачає перехід
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від комплексу різнопредметних уявлень до єдиного інтегрованого погляду на
дидактичну систему. Його використання у структуруванні знань та організації
навчального процесу, впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій,
зокрема інтегративних, базується на теоретико-методологічному аналізі структури
знань, світоглядних, освітніх та інших функцій, з’ясуванні методологічних концепцій,
що можуть бути покладені в основу інтеграції освітніх процесів, у т. ч. на етапі
дошкільної освіти. Науковці відзначають, що на сучасному етапі інтегративні
тенденції в освіті починають реалізуватися як закони. Отже, усвідомлення сутності
інтеграційних процесів у навчальних системах має відбуватись у напрямі від
усвідомлення системи ключових понять, аксіом, постулатів, а потім законів.
Інтегрований підхід до організації змісту та процесу дошкільної освіти забезпечує
формування цілісної реалістичної картини світу дитини, основ світогляду.
Основними характеристиками інтегрованого освітнього процесу виступають:
радісне проживання подій, смислове наповнення, активне залучення дитини у
процес,
взаємозбагачення
соціальних
контактів
та предметно -змістових
характеристик тих явищ, які засвоює дитина.[1,3]
Інтегрований підхід до дошкільної освіти полягає в:
• здійсненні не тільки змістовних, а й формальних цілей і завдань виховання і
розвитку;
• реалізації як пріоритетних цілей і завдань виховання і розвитку особистості на
основі формування цілісних уявлень про довкілля;
• посиленні зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної або
парціальної програми (міжвидова інтеґрація) і всередині розділів; синтезі видів
дитячої діяльності;
• синтезі видів дитячої діяльності;
• взаємодії методів і прийомів виховання і навчання;
• упровадженні інтеґрованих форм організації навчання: інтеґрованих занять,
циклів занять, освітніх ситуацій, освітніх подорожей, тематичних днів тощо, що
мають складну структуру.
Під освітнім процесом у закладі дошкільної освіти розуміємо
цілеспрямований процес розвитку дитини в результаті її активної життєдіяльності, у
певним чином організованих умовах і взаємодії з педагогічними працівниками,
батьками й з однолітками. Інтеґрований освітній процес у ЗДО – це
цілеспрямований і систематичний процес об’єднання освітніх напрямів під час
спеціально організованої взаємодії педагогів і вихованців, спрямований на вирішення
освітніх завдань на основі інтеґрації змісту освіти та видів дитячої діяльності.
Зміст дошкільної освіти реалізується в комплексних освітніх та парціальних
програмах, перспективно-календарному плануванні, у методах і засобах навчання,
організаційних формах навчання, а також в умовах, які сприяють активній творчій
пізнавальній діяльності дітей та їхньому розумовому розвитку. Інтеґрацію здійснено
вдало, якщо кордони злиття напрямів не помітні, гармонійно наскрізно
перехрещуються. З метою подолання можливості «не перехрещування» компонентів
змісту освіти та створення цілісності є сенс ввести інтеґрувальні чинники загального
та предметного плану (за К.Крутій).
До інтегрувальних чинників загального плану слід віднести: тема, мета та
завдання; активний характер змісту; інтелектуальні технології (ТРВЗ, технології
В.Воскобовича, ейдедика та ін.); гра; освітні ситуації; регіональний та екологічний
компоненти.
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До інтеґрувальних чинників предметного плану відносяться художні образи,
уявлення про предмети, об’єкти, явища довкілля, які є спільним «інтеґративним
ядром», отже, об’єднуючими для всіх компонентів інтеґрованого змісту.
Принципи реалізації освітнього процесу на основі інтеграції: принцип діалогічності,
який полягає у реалізації різнорівневих і різнохарактерних діалогів;
принцип радісного навчання означає не розважальність, жартівливість
навчального процесу, а розвиток у дітей почуття гумору, підтримка позитивної
емоційної атмосфери у групі, допомога дітям у відчутті радості пізнання,
відкриття, почуття інтелектуального задоволення від самостійного розв’язання
складного завдання;
принцип спільних проектів виявляється в тому, щоб допомогти дітям відчути життєву
потребу у знаннях як важливішій умові життєздатності;
принцип партнерства, його сутність можна сформулювати так: “не над, а разом»;
принцип активної участі кожного у спільній справі орієнтований на досягнення не
стільки загального результату, хоча це теж бажано і надзвичайно важливо, скільки на
процес спільної дії, доцільній активності кожного у спільній справі, на створення умов
для самоствердження, самореалізації кожного учасника.
Формами інтеграції в закладі дошкільної освіти в сучасних умовах є:
Інтегрований курс може будуватися на основі об'єднання знань з окремих проблем
в інтегровані блоки, що створює передумови для різнобічного розгляду базових
понять, явищ, більш широкого охоплення змісту, формування в дітей системного
мислення, позитивно-емоційного ставлення до пізнання, а також надає можливість
економного використання навчального часу.
Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки
знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного
збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати певне
явище з різних сторін, досягати цілісності знань. Результатом системного
впровадження таких занять є формування системного мислення, збудження уяви,
позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання
Інтегровані (тематичні) дні – це дні, зміст яких визначається мегатемою, що
передбачає вихід за межі одного заняття для найбільш повної її реалізації.
Інтеграційні дні пов’язуються з включенням дітей у спільну з дорослими проективну
діяльність, що завершується досягненням певного результату.
Один вихователь не може охопити весь потенціал можливостей інтеґрації, тому
виділяють трирівневу інтеґрацію: на рівні управління ДНЗ; на рівні методичного
забезпечення; на рівні інтеґрації навчальної діяльності.
На рівні управління ЗДО – це практичне забезпечення з боку керівництва реалізації
принципу інтеґрації основних напрямів розвитку дитини (фізичний, соціальноособистісний, пізнавально-мовленнєвий, художньо-естетичний). На цьому рівні
відбувається об’єднання в одне «ціле» різних елементів (частин), об’єднання
понятійних категорій різних напрямів розвитку дитини, що робить освітній процес
більш цікавим і змістовним.
На рівні методичного забезпечення - це практичне забезпечення з боку старшого
вихователя інтеґрації освітніх напрямів, коли встановлюються зв’язки між цілями і
завданнями одного освітнього напряму і цілями та завданнями інших освітніх
напрямів.
На рівні інтеґрації навчальної діяльності – це практичне вирішення інтеґрованих
завдань у ході спільної з педагогом діяльності, коли дитина за допомогою дорослого,
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«притягує» ланцюжки асоціативних зв’язків і виокремлює якусь ознаку не саму по
собі, а в системі інших властивостей і зв’язків інтеґрованих освітніх напрямів, що є
ґрунтом для узагальнення. Процес виокремлення істотних ознак відбувається тим
успішніше, чим ширше орієнтування дитини в цьому освітньому напрямі [5].
Структура інтеґрованих занять відрізняється: чіткістю, компактністю, стислістю,
логічною взаємообумовленістю пропонованого дітям матеріалу на кожному етапі
заняття, значною інформативною місткістю матеріалу. У формі інтеґрованих занять
доцільно проводити узагальнювальні заняття, на яких буде розкрито проблеми,
найважливіші для двох або декількох напрямів (розділів, ліній) програми.
Максимально допустиме навчальне навантаження для дошкільників визначається
чинними нормативними документами МОН України. Отже, тривалість інтеґрованого
заняття для дітей дошкільного віку не може перевищувати усталені норми.
Пояснення вихователів щодо складності проведення такого виду занять і бажання
«втиснути» якомога більше інформації лише свідчить про методичну безпорадність
(можливо, й безграмотність) щодо організації навчальної діяльності дошкільників.
Звісно, інтеґроване заняття вимагає від вихователя ретельної підготовки та
професійної майстерності. Технологія інтеґрованих занять може бути різною, проте в
будь-якому випадку необхідне їхнє попереднє моделювання.
Закономірності інтегрованого заняття: усе підкорено авторському задуму;
об’єднується основною думкою (стрижень заняття); складає єдине ціле, етапи
заняття — це фраґменти цілого; етапи і компоненти заняття перебувають у логікоструктурній залежності; обраний для заняття дидактичний матеріал відповідає
задуму (за Н.Гавриш, І.Кіндрат) [6, 11].
Отже, особливістю інтеґрованого заняття є те, що воно ґрунтується на одній
головній або домінантній діяльності, ідеї (понятті, явищі), яка є стрижнем заняття.
Усе інше лише допомагає глибше зрозуміти головний зміст заняття. Скористаємось
порівняльним аналізом традиційного та інтеґрованого заняття, який вказує на істотні
відмінності як у цілях, так і у способах реалізації цих цілей за традиційною та
інтеґрованою моделлю заняття [ 4].
Порівняння предметного та інтеґрованого заняття (за І.Кіндрат)
Предметне:
мета - засвоєння знань, умінь, навичок;
тема – не обов'язкова;
модель взаємодії –“зверху”, однотипна;
структура заняття - жорстко визначена;
домінуючий метод навчання – монолог, пояснювально- ілюстративний;
позиція педагога і дітей – центрована на вихователі;
діти – об'єкти впливу.
Інтегроване:
мета – формування досвіду пізнання на основі засвоєних раніше знань;
тема – стрижень, смисл інтеграції;
модель взаємодії – «разом», змінна;
структура - гнучка;
домінуючий метод навчання – діалог, інтерактивний;
позиція педагога і дітей – делегування дітям частки своїх повноважень, партнерські
стосунки, співробітництво.
У практиці роботи з дітьми є й інтеґровані цикли (курси) занять, які можуть
конструюватися по-різному: цикл занять може складатися з занять, які вибудувані в
певній послідовності відповідно до рівня освітніх зв’язків (наприклад, заняття з
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ознайомлення з довкіллям та з образотворчої чи музичної діяльності). Цикл також
може повністю складатися з інтеґрованих занять або охоплювати заняття в
поєднанні з інтеґрованими як узагальнювальними. Цікавим і пізнавально
навантаженим є інтеґрований (тематичний) день, що передбачає таку організацію
пізнавальної діяльності впродовж дня в дитячому садку, коли будь-яка конкретна
тема є наскрізною і відбивається не тільки в змісті занять, але й у змісті рухливих,
сюжетно-рольових та інших ігор, спостережень на прогулянках та в інших режимних
моментах. Звісно, інтеґрація як інноваційне явище в педагогічній практиці ЗДО,
викликає складність щодо впровадження в практику, тому що має ще слабке
теоретичне та методичне обґрунтування.
Висновки. Побудова освітнього процесу в ДНЗ на засадах інтеґрації забезпечує
підвищення рівня ефективності діяльності як керівників, так і педагогів у створенні
середовища особистісного розвитку дитини і результативності освітнього процесу в
контексті формування дошкільної зрілості випускника дошкільного навчального
закладу.
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Анотація. Долучення України до єдиного європейського простору, нові
освітні стандарти, завдання НУШ потребують інтеграційного підходу до
педагогічної діяльності, до перегляду та розширення її змісту, функцій і ролей,
реалізованих педагогами. Одним із шляхів вирішення завдань є тьюторинг.
Ключові слова: тьютор, тьюторант, тьюторська діяльність, тьюторська
позиція.
Розвиток сучасного суспільства визначає нові орієнтири у всіх сферах
діяльності людини, включаючи дошкільну освіту, як перший рівень системи загальної
освіти. Статус дошкільної освіти вимагає від вихователя професійної мобільності,
безперервного вдосконалення власної педагогічної культури, яка є гарантом якості
освіти, формування таких професійно значущих рис особистості, як ініціативність,
відповідальність, самостійність і власна активність. Тому з’являється потреба в
перегляді уявлень про зміст педагогічної діяльності і створення нових позицій
педагога. Якщо порівнювати педагога, який працював 100 років або 30 років тому, то
ми бачимо як разюче вони відрізняються. Час говорити про нову роль педагога - не
як єдиного наставника і джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора,
модератора в індивідуальному розвитку дитини. На даному етапі це тісно пов’язано з
швидким проникненням інклюзії в роботу ЗДО, появою незвичайних, особливих
малюків. Адже допомога й підтримка дітей в соціально-освітньому просторі часто
необхідна не тільки дітям з особливими освітніми потребами, але і тим дітям, у яких є
проблеми в засвоєнні освітньої програми, соціально-психологічні проблеми
(педагогічна занедбаність, дезадаптація, поведінкові розлади). Такої підтримки
чекають і обдаровані діти. Враховуючи особливості освітнього процесу, ми
намагаємось поєднати позицію вихователя та тьютора.
Тьюторство займає провідну роль в освітніх закладах, особливо у закладах
інклюзивної освіти, де роль тьютора, як супровідної особи в освітньому середовищі
дітей, не просто провідна, але й необхідна. І саме ці нові суспільні вимоги до
особистості вихователя: реагування на змінне оточення; пристосування середовища
до потреб дітей, дітей з особливими потребами,створення окремої освітньої
програми для кожного вихованця,надання додаткових послуг і форм підтримки у
процесі навчання висуваються до кожного педагога. І начебто всі знають, хто такий
тьютор і навіщо він потрібен, але усвідомлення такої освітньої функції є ще не у всіх.
Тьютор (tutor) – у перекладі з англійської – педагог- наставник або педагог, що
володіє компетентністю в галузі тьюторського супроводу. Етимологія цього слова
(лат. tutor – дбати, оберігати) пов’язана з поняттями – «захисник», «покровитель»,
«страж». Тьютор – педагог, який діє за принципом індивідуалізації й супроводжує
побудову вихованцям своєї індивідуальної освітньої програми, спроможний
забезпечити педагогічний супровід дітей під час вибору і проходження ними
індивідуальних траєкторій, той, хто супроводжує процес освоєння нової діяльності [5,
с.27] . Д.Карнегі зазначав: «Управляти – означає приводити до успіху інших». Ідея
тьюторства – це ідея педагогічного пошуку, такої педагогічної діяльності, яка
здійснюється спільно з дитиною, характеризується наявністю спільної мети, а також
взаємною відповідальністю за результат.
Метою тьюторської діяльності в нашому закладі є розробка і реалізація
індивідуальної освітньої програми. Над складанням програми працює команда
психолого-педагогічного супроводу, в якій активну участь бере вихователь, який
добре знає потреби та проблеми дитини.
Зазвичай, в індивідуальній програмі розвитку містяться такі розділи:
1. Загальна інформація про дитину:
• ім’я, прізвище; вік;
• телефони батьків;
• адреса;
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•

особливості психофізичного розвитку (інформація про особливі освітні
потреби);
• дата зарахування дитини в навчальний заклад;
• строк, на який складається програма.
2. Наявний рівень знань і вмінь.
3. Спеціальні та додаткові послуги. Адаптації / модифікації. Під час складання
індивідуальної програми розвитку аналізуємо, які адаптації та модифікації слід
розробити для облаштування середовища, застосування належних методів навчання
та виховання, навчальних матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших
потреб дитини.
4. Строк дії ІПР.
• Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік.
Двічі на рік (за потреби частіше) програма переглядається з метою її
коригування.
У нашому дошкільному закладі методична робота з педагогами спрямована на
їх самоосвітню діяльність, на переосмислення своєї ролі під час реалізації освітнього
процесу і зайнятті тьюторської позиції, яка, як засвідчує світовий досвід,
спрямовується на підтримку і розвиток індивідуальності.
З цією метою вчимо педагогів опановувати вміння розуміти своїх підопічних
«назовні та зсередини», помічати особливості кожної особистості і знаходити
індивідуальний підхід до кожного. Для цього педагогу потрібно бути особливо
уважним, проникливим.
Педагог – це той, хто знає чому, як і навіщо вчитися. Тьютор – це той учень,
але який знає чому, як і навіщо вчитися. Тьютор – не лише той, хто вміє вчитися і
передавати свій досвід самоосвіти тому, хто теж перебуває в процесі самоосвіти.
Тобто бути справжнім тьютором можна лише в тому разі, якщо ти сам продовжуєш
перебувати в позиції, коли вчиш (а не знаєш). Педагог із тьюторською позицією
допомагає знайти індивідуальний маршрут освоєння знань, свою дорогу, покликання,
не тільки дітям з особливими освітніми потребами, а усім вихованцям, які
потребують допомоги.
Індивідуальний маршрут розвитку дитини — це спеціально створене
комфортне освітнє середовище для подолання недоліків її розвитку, професійна
підтримка всіх спеціалістів ЗДО, допомога батькам у важких кроках засвоєння знань
та норм поведінки. Маршрут супроводу дитини в нашому ЗДО має ціль і мету,
найбільш доступні в даний момент для вихованця, визначає напрямки їх виконання.
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Схема
роботи з визначення індивідуального освітнього маршруту розвитку
дошкільника.
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Важливою функцією тьютора є забезпечення процесів навчання і
самонавчання, тобто набуття педагогом необхідних знань і засвоєння практичних дій,
стимул до вироблення навичок і моделей поведінки. Щоб керувати самостійною
навчальною і пізнавальною діяльністю дітей, сприяти розвитку інтелектуальних
здібностей, тьютор має володіти необхідними функціями, які забезпечують
ефективність роботи педагога з тьюторською позицією. З широкого спектру функцій
ми виокремили найбільш важливі:
-діагностична – знання здібностей і можливостей тьюторанта;
-проєктна – допомога в розробленні перспективного плану розвитку
особистості;
-реалізаційна – допомога в реалізації індивідуального освітнього маршруту;
-аналітична – допомога в корекції індивідуальної програми розвитку;
-комунікативна – спілкування дитини та тьютора між собою. Система
глобальної комунікації дає змогу надати і отримати потрібну інформацію в потрібну
мить. За допомогою інтернету педагог може обмінюватись і ділитися з тьюторами та
між собою знаннями, незалежно від того, де вони перебувають.
Тьютор допомагає максимально ефективно використовувати різноманітні
навчальні матеріали. Ми спрямовуємо педагогів до оволодіння інтернет-ресурсами,
використання електронної пошти, комп’ютерних навчальних програм, вміння
працювати в чаті. Особливо гостро ця необхідність постала в умовах роботи закладу
під час карантину, викликаного всесвітньою пандемією COVID-19.
В умовах
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карантину ІКТ зіграло роль каталізатора, допомагаючи зацікавити тьюторантів,
активізувати прагнення до нових знань.
Тьюторська педагогіка – це педагогіка «знаків питання», адже викликати в
педагога питання: «Навіщо я це роблю?» - є найважливішим завданням. У своїй
роботі ми визначилися, що найефективнішим способом навчання тьютора стає
навчання запитаннями, які носять проблемний характер, що стимулює думати дітей і
відшукувати відповіді самому. Найкращий педагог не той, що щось знає і про що
розповідає, а той, який створює умови для дитини, щоб дитина сама захотіла
зрозуміти і навчатися. Адже усі ми знаємо істину: «Почую – забуду, побачу –
запам’ятаю, зроблю – зрозумію». Тому суть тьюторської позиції в тому, що тьюторант
слухає інформацію, яку йому дають, бачить її та починає діяти.
Для реалізації функцій вихователя з тьюторською позицією, ми вчимо
педагогів опановувати тьюторські технології. В умовах ЗДО найпростішою, але дуже
дієвою є технологія активного слухання. Активне або емпатійне слухання – техніка,
що містить кілька прийомів і принципів, які допомагають чути співрозмовника,
викликати його прихильність і довіру.
Складники техніки активного слухання:
1. нейтралітет – уникання оцінок, критики, осуду. Прийняття і повага до
дитини такою, якою вона є;
2. доброзичливість – спокійний стан і ставлення до дитини, стимулювання до
подальшої розмови;
3. щира зацікавленість – один з найважливіших інструментів впливу техніки
активного слухання. Допомагає дитині розкритися повніше й прояснити
проблемну ситуацію.
Методи активного слухання:
1. пауза – кожному потрібні паузи в розмові. Це не означає, що потрібно весь
час мовчати: підтакування («так», «угу»), кивки є для дитини сигналом, що її
слухають;
2. уточнення – уточнювальні запитання;
3. парафраз – метод, коли почуте переказують стисло, аби з’ясувати і
уточнити важливі моменти;
4. луна – висловлювання-повтор, повернення фраз дитини, щоб дитина
розуміла, що її слухають;
5. відображення почуттів – відповідні переживання «ти засмучений», «тобі
було дуже боляче (радісно, сумно)».
Звичайно, у становленні тьюторської позиції допожуть і інші технології: «портфоліо»,
кейс-технологія та проєктно-дослідницька, які також доцільно використовувати у
роботі.
Яким чином повинен діяти тьютор? З цією метою ми розробили алгоритм
роботи тьютора:
1. Визначення пізнавального інтересу.
2. Формування навчального питання.
3. Постановка мети освітньої діяльності.
4. Пошук навчальних ресурсів і розробка планів навчальної діяльності.
5. Реалізація та обговорення, аналіз, корекція плану навчальної діяльності.
6. Аналіз результатів навчальної діяльності.
7. Корекція навчальної мети й визначення тимчасових перспектив.
Обговорюються перспективи та встановлюються нові цілі.
У виховательській роботі дуже часто доводиться слухати одночасно багатьох
дітей і батьків, бути самим почутим, незважаючи на те, що це дуже не просто, але
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надзвичайно важливо для наших дітей, колег, батьків. Пам’ятаймо досвід східних
мудреців: «Ввічливість – золотий ключик, яким відкривають золоті замки людських
сердець».
Формуючи тьюторські вміння у вихователів, ми вважаємо, що тьютор не
створює комфортну ситуацію дитині. Це двосторонній процес, а завдання тьютора –
підтримка дитини у її діяльності. В атмосфері довіри він може вийти із зони
комфорту, щоб зустрітися з невідомим, без страху на помилку. Бо у тьюторингу
помилка – необхідний елемент дослідження нового. Віра у власний потенціал, у те,
що завтра дитина зможе досягти більше, ніж сьогодні, мотивація до роботи і до
досягнення цілей – усе це можливе завдяки відносинам зі справжнім тьютором.
Спільно плануючи діяльність, тьютор готує поле для проб освітніх траєкторій,
скеровує і мотивує дитину для досягнення поставлених цілей.
Дуже непросто перекваліфікуватися з традиційного вихователя, який завжди
оперує відповідями, у тьютора, який замість того, щоб пропонувати відповідь,
пробуджує бажання запитувати. Однак, гнучка життєва позиція, уміння
пристосовуватися до певних людей, дітей і відповідно реагувати на них, допоможуть
у виробленні тьюторської позиції.
Тьюторинг не вирішує всі питання та завдання освіти, але є методом для
розкриття потенціалу кожної дитини. Завдяки тьютору кожна дитина отримує
можливість замовляти й одержувати своє «освітнє меню», необхідне для успішної
самореалізації в соціумі.
Отже, тьютор – це спеціаліст з формування майбутнього, який має розгледіти
потенціал і змоделювати до нього дорогу.
Список використаних джерел та літератури:
1. НУШ. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення
07.11.
2020).
2. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про
інтеграцію. К.Крутій. Сайт ukrdeti.com 19 Велби.Изд-во Проспект,2016.560 с.
3. Тьюторинг – не для всех. Но должен бать доступне каждому. URL:
http://osvitanova.com.ua/post/730-tiutorynh-ne-dlia-vsekh-no-dolzhen-byt-dostupenkazhdomu (дата звернення 06.11.2020)
4. Сахарова Н., Юрасова Т. Тьюторинг.// Психолог дошкілля.-2019.-№12.-с.36-48.
5. Цюпак І. Тьюторський підхід в сучасній дошкільній освіті.// Херсон.-2018.-с.159.
Творча група.
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ЗДО №33 «Дджерельце»
м.Хмельницький
РЕАЛІЗАЦІЯ ШИРОКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ
ЗМІН ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
Анотація. Стаття розкриває сутність співробітництва різних ланок
дошкільного навчального закладу.Результатом цікавих креативних ідей кожного
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учасника творчої групи, щодо поєднання нагальних завдань сьогодення, а саме
року математики, педагогіки партнерства та
формування екологічної
свідомості, навичок практичного життя через виховання культури сортування
сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу і усе це
через гру як фундаментальну технологію, є сценарій квесту для дітей старшого
віку «В подорож рушаємо - довкіллю допомагаємо»
Ключові слова: співпраця, квест, сталий розвиток, рік математики,
потреби дітей, практичні навички, сортування.
Життя постійно ставить перед нами різні завдання, окремо, кожне з якихЮ
розв’язати легше. Успішний колектив відрізняє те, що для нього немає окремих
завдань, є спільна мета - зрозуміти, перейнятися тими завданнями, які перед нами
ставить суспільство (вони як правило передбаченні законодавчими актами), та
потребами дітей і забезпечити можливості для їх задоволення, зробити дитину
щасливою. Уміння бачити і використовувати педагогічні ресурси стосовно
перспективи розвитку дитини - це завдання вмілого керівника.
Цей захід, який ми пропонуємо до вашої уваги, є одним з численних загальносадкових заходів, під час підготовки та проведення яких задіяні різні ланки
дошкільного закладу.
За своєю сутністю співробітництво різних ланок ДНЗ може бути визначене як
процес, що передбачає рівність партнерів, поважне взаємоставлення взаємодіючих
сторін з урахуванням індивідуальних можливостей одна одної. Співробітництво
передбачає не лише взаємні дії, а й взаєморозуміння, взаємодовіру, взаємопізнання,
взаємовплив, «відкритість серця назустріч один одному, тобто наявність емпатії».
Наша переконлива думка - педагогічне співробітництво полегшує досягнення
цілей, що висуваються перед дошкільним закладом (практичний стимул), робить
важливий внесок в єдиний процес виховання дитини в освітньому середовищі
(педагогічний стимул); участь різних учасників освітнього процесу є також певною
формою демократизації та культурної взаємодії, що особливо важливо в умовах
полікультурного простору (соціальний стимул) .
Коли люди об’єднуються для досягнення взаємоважливих і взаємонеобхідних
цілей, не за вказівкою, або розпорядженням, а з власної волі (у нашому колективі
таке відбувається постійно) та ситуативно для вирішення конкретного завдання, то й
результат виходить таким, що з ним хочеться поділитися.
Щоб це відбувалося на постійній основі, важливо в колективі створити
атмосферу творчості, взаємопідтримки, бажання розвиватися в професійному та
особистісному напрямках, знаходити цікавий досвід серед колег та ділитися своїми
надбаннями. А також важливим є низка принципів, якими ми керуємось під час такої
співпраці, а саме: принцип узгодження дій — узгодження виховних цілей і завдань,
позицій усіх сторін, доцільний розподіл обов’язків і відповідальності; усвідомлення
кожним суб’єктом співробітництва функцій інших суб’єктів цього процесу, змісту
їхньої діяльності, чітке уявлення кожним учасником своєї ролі і свого внеску у
загальну справу; принцип гуманізму — визнання гідності іншого, толерантність до
думки іншого, уважне ставлення учасників співробітництва один до одного; уміння
педагога не лише навчати дітей (інколи й батьків), а й самому вчитися у них; принцип
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відкритості — відкритість педагога стосовно колег, перетворення задекларованих
цінностей на цінності, що об’єднують досвід усіх дорослих, котрі входять до єдиного
педагогічного середовища; готовність керівництва не лише позитивно сприймати
ініціативу окремих педагогів, а й заохочувати їх до прояву творчості.
Направду у такій співпраці буває різне, але педагогічна рефлексія є ще одним
гарним важелем професійного зростання і в нашому "Джерельці" навчилися поразки,
невдачі перетворювати на ріст. Щодо «педагогічної рефлексії», вона інтерпретується
як уміння окремих педагогів аналізувати власну освітньо-виховну діяльність,
критично оцінювати її, знаходити причини своїх педагогічних помилок,
неефективності звичних методів, здійснювати вибір тих методів виховного впливу на
дитину, що є адекватними її віковим та індивідуальним особливостям, у конкретній
ситуації та є сучасними та цікавими .
До утворення таких ситуативних творчих колективів залучаються ті педагоги,
які хочуть і можуть вести діалог у спілкуванні, передбачають міжособистісну
взаємодію, сприяють досягненню взаєморозуміння, співпереживання.
Кожен педагог, будь то вихователь, керівник гуртка, фізінструктор, логопед,
музичний керівник, може бути активною ланкою в роботі закладу, але це все
залежить від їх особистісних рис, чи зможуть вони включитися в цілість заходу.
Задача вихователя-методиста враховувати їх потреби, думки, побажання, заспокоїти
очікування. Зацікавлення педагогів життям осередку не лише єднає їх з дитсадком,
але й самим собою. Сила знаходиться в колективі. В пошуках найкращих форм
співпраці слід врахувати повне право педагога на врахування їхньої думки щодо
напрямків роботи дитсадка. Вони повинні бути корисними з точки зору потреб дітей у
сфері пізнання світу, речей, людей і переживання цінностей.
Усе це сприяє широкій реалізації професійної компетентності педагога в
умовах змін дошкільної освіти. Адже при підготовці та проведенні подібних заходів
педагог може проявити себе там, де безпосередні його обов’язки обмежують у
проявах професійних та особистісних можливостях.
Тема: ЕКОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ
«В подорож рушаємо - довкіллю допомагаємо»
Мета: сприяти формуванню у дошкільників свідомого ставлення до збереження
природних ресурсів та особитої відповідальності за майбутнє, докладати власні
зусилля для збереження, догляду та захисту природного довкілля
Завдання:
- ознайомити дітей з правилами доцільного природокористування, та необхідністю
їхнього дотримування;
- розширювати знання дітей про види сміття; вчити сортувати сміття та побутові
відходи в роздільні баки для майбутньої переробки;
- розвивати критичне та логічне мислення, увагу, швидкість дій; вправляти у
розв'язанні логічних прикладів;
- формувати уявлення про частини вулиці, уміння орієнтуватися за сигналами
світлофора та деякими дорожніми знаками;
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- формувати уміння працювати в команді, своєчасно допомагати один одному,
ввічливо спілкуватися один з одним;
- виховувати культуру поведінки на вулиці, в громадських місцях та бажання
дотримуватись чистоти і порядку;
- виховувати дбайливе ставленя до прирожних ресурсів.
Обладнання:
автомобільний транспорт з використаних картонних коробок
(виготовлений батьками дітей); маршрутний лист з позначками на липкій стрічці;
мапа маршрута з позначками на липкій стрічці; ілюстраційні картки із завданнями,
бутафорний світлофор, стрілки-вказівники (кріпляться по периметру території),
вказівники назв станцій;сортувальні сміттєві баки; сміття (папір, пластик, використані
батарейки, поламані іграшки,органічні відходи , тощо); 2 костюми щенячого патруля
(дорослі); переносна колонка ; приладдя для дослідів (лід у термосі, 3 склянки порожня, з водою чорного кольору, та білого)
Музичне оформлення: DD Company «Tapatytapata»;І.Тарнавська «Подарую
посмішку я тобі»; Звуки: автомобільної дороги, сигнал світлофору.
Хід :Вступна частина
Діти знаходяться на прогулянковому майданчику одягнені у автомобілі. До
дітей підходять Скай та Гонщик. Вітаються, запрошують із ними пограти у
цікавий квест. Пояснюють правила гри, знайомлять із маршрутним листом
та станціями, відміченими на мапі. Пропонують зарядити автомобілі екопаливом - веселим настроєм та танцювальними рухами.
Флешмоб- танок
«TapatyTapata»
I.
Основна частина:
Скай запрошує розпочати автомобільний рух до станції «Світлофора Моргайка».
Звертає увагу на стрілки-напрямку руху, що прикріплені на стовпчиках. Нагадує
дітям, що машини у місті їдуть із невеликою швидкістю, не переганяючи одинодного.
Станція СВІТЛОФОРА-МОРГАЙКА
Дітей зустрічає Гонщик. Проводить
Гру "Питання-відповіді"
Хід гри:Гонщик ділить дітей на двікоманди, задає питання, діти відповідають, за
правильну відповідь вручається фішка. Перемагає команда, яка набрала більшу
кількість фішок.
1. З якихчастинскладаєтьсявулиця? (Дорога, тротуар)
2. Де їздять машини?(По дорозі). Де ходять пішоходи? (по тротуару)
3. Де можна переходити дорогу? (Світлофор, пішохідний перехід)
4. Де люди чекають транспорт? (На зупинці)
5. Назви сигнали світлофора? (Червоний, жовтий, зелений)
6. На який сигнал можна перейти дорогу? (На зелений)
7. Яке світло верхнє на світлофорі? (Червоний.)
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8. З ким дітям можна переходити дорогу? (З дорослими)
9.На яку тварину схожий пішохідний перехід? (На зебру.)
10.Де потрібно грати, щоб не наражатися на небезпеку? (У дворі, на дитячому
майданчику.)
11. Для чого нам потрібні дорожні знаки?
12.Які бувають дорожні знаки? (Які забороняють, щось попереджають, знаки сервісу,
інформаційні, вказівні, розпорядчі знаки)
Гра "Світлофор"
Діти діляться на дві групи — "автомобілі" й "пішоходи". Світлофор показує
червоний сигнал, "пішоходи" довільно танцюють на місці під веселу музику, а
"автомобілі" рухаються по дорозі; показує жовтий — усі діти зупиняються. На
зелений — діти-"пішоходи" підскоком рухаються назустріч одне одному, а діти"машини" пританцьовують на місці.
По закінченні гри Гонщик наклеює наліпку на похідний лист. Скай запрошує дітей
вирушити до наступної станції. Розглядаючи мапу, діти визначають місце
знаходження «Наукової станції», знаходять стрілочки-позначки, та вирушають у путь.
Станція"НАУКОВА"
І. «ЛОГІЧНА РОЗМИНКА»
1. Скільки сонечок на небі?
2. Скільки рук у людини?
3. Скільки пальців на руці?
4. Скільки лап у двох зайців?
5. Скільки днів у тижні?
6. Скільки є пір року?
7. Скільки кольорів у веселки?
5. Чим кінчається літо і починається осінь?
6. Що ведмідь їсть взимку?
7. Скільки сторін у круга?
8.Скільки зернят у соняшника?
ІІ. ЛОГІЧНІ ПРИКЛАДИ- досліди:
1. Сонечко + дощик= веселка
2. Бджілка + квітка= мед
3. Вода + мороз = лід
4. Білий + чорний = сірий
5. Олівці + альбом = малюнок
7. Червоний + жовтий = оранжевий
8. Жовтий + зелений = синій
ІІІ. ГРА «Вірю – не вірю».
Ви слухаєте фразу і повинні визначнити, чи правда чи вигадка.
1. Всі люди сплять. 2. Всі яблука солодкі. 3. Дощ буває холодний і теплий. 4. Всі
тварини впадають у зимову сплячку. 5. Влітку ми ходимо в шубах 6. Слони вміють
літати. 7.Кавуни ростуть на деревах. 8.Сонце світить тільки вранці
Музично-математична гра «Зберись по-рахунку» (довільна мелодія веселого
характеру)
Скай запрошує поставити аавтомобілі на стоянку і пропонує пограти у цікаву
музичну гру. Пояснює правила: на звучання музики - діти довільно танцюють на
майданчику; по - закінченні музики Скай показує цифри – 0,1,2,4,5. Діти повинні
виконати завдання: 1 – підняти руки вгору – пальма; 2 – стати парами 3 – зробити
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острів з трьох осіб 4 – зробити острів з чотирьох осіб 5 – зробити острів з п’яти осіб 0
– всі біжать на свої місця
Після гри Скай приклеюємо наліпку на похідний лист. Станцію пройшли успішно. Далі
вихователь разом з дітьми рушає на наступну - «Екологічну станцію», її
місцезнаходження.
Діти за Гонщиком рухаються до екологічної станції.
Станція «Еколонічна»
На станції діти знаходять купу сміття, яке хтось залишив та сортувальні сміттєві баки
. Гонщик просить дітей допомогти прибрати . Проводиться бесіда про сортування
відходів. Діти разом із вихователями пригадують, що у білий сміттєвий контейнер
потрібно покласти папір,у жовтий - пластик, у зелений - органічні відходи, у
спеціальний круглий контейнер - батарейки.
Гра «Сортуй сміття»
(Діти залишають автомобілі на стоянці, та сортують сміття. Фоном звучить довільний
музичний супровід веселого характеру)
По закінченні сортування сміття Гонщик прикріплюється значок у похідний лист, що
свідчить про виконане завдання.
Заключна частина
Гонщик і Скай звертають увагу дітей на заповнений повністю похідний лист.
Вітають дітей із успішним закінченням шляху. Дарують дітям розмальовки,
на яких зображено планету Земля.
Звучить пісня «Подарую посмішку я тобі» Т.Тарнавської
По закінченні пісні, Скай запитує: «Що дітки засвоїли ?», «Куди вони подінуть
паперові автомобілі?»
Вихователь із дітьми домовляються, що автомобілі ще деякий час побудуть у
садочку, а коли вони стануть зношеними - здадуть їх на макулатуру, і за зароблені
кошти влаштують вітамінний зимовий город на підвіконні.
Скай та Гонщик прощаються із дітьми та вихователями.
Посилання на Екоквест на ютуб-каналі https://youtu./х3IzpJG81Uw
II.

Романова Оксана Володимирівна,
методист науково-методичного центру
організації наукової роботи та моніторингових
досліджень Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Результати III етапу регіонального моніторингу стану надання
освітніх послуг закладами дошкільної освіти
У даній статті представлено результати III етапу регіонального
моніторингу стану надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти у
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Хмельницькій області за 2020 рік. Можемо простежити ставлення і думки
практичних психологів і логопедів щодо питань, що стосуються якості надання
освітніх послуг, а також окреслити сучасний стан проблем, що існують у
дошкільній освіті для визначення шляхів подальшого удосконалення якості
дошкільної освіти.
Ключові слова: моніторинг, якість, стан надання освітніх послуг, заклад
дошкільної освіти, діти дошкільного віку, вихователь-методист, музичний
керівник, інструктор з фізичного виховання, респондент.
В умовах сьогодення величезного значення набуває пошук нових шляхів
підвищення якості й ефективності освітньої системи. Якість дошкільної освіти – це
сукупність якостей і характеристик, реалізація яких в педагогічному процесі сприяє
різнобічному розвитку дитини, збереженню її здоров’я, успішному переходу до
наступного вікового періоду. Це збалансована відповідність усіх аспектів освіти
певній меті, потребам, вимогам, нормам і стандартам.
Одним із інструментів, що дозволяє визначити якість освіти, є моніторинг, як
цілісна система досліджень. Головною метою освітнього моніторингу є відстеження
динаміки якості освітніх послуг, що надаються освітнім закладом, та ефективність
управління якістю освіти. На думку К.Л. Крутій, моніторинг у системі дошкільної освіти
– це спеціально організоване, цільове, систематичне спостереження за якістю
дошкільної освіти, що дозволяє відстежувати як відхилення від державних освітніх
стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб населення [1].
У 2018-2020 роках Хмельницьким ОІППО проводиться моніторинг стану
надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти. Результати опитувань різних
категорій педагогічних та керівних працівників закладів дошкільної освіти області
надають інформацію щодо забезпечення умов для ефективного розв’язання освітніх
завдань в ЗДО: щодо управління дошкільним закладом, спрямованим на оптимальну
організацію надання освітніх послуг, щодо створення розвивального середовища, що
забезпечує дитині гармонійний розвиток. Отримана в ході досліджень інформація
має стати підґрунтям для прийняття рішень, спрямованих на поліпшення якості
дошкільної освіти. У 2018 році вивчалися думки завідуючих, вихователів ЗДО, а
також батьків дітей дошкільного віку області щодо стану надання освітніх послуг
закладами дошкільної освіти, встановлювався рівень відповідності якості надання
освітніх послуг запитам батьків дошкільників. У 2019 році вивчалися думки
методистів ЗДО, музичних керівників і фізичних інструкторів.
Дуже важливими, на мою думку, є посади практичного психолога і логопеда у
закладах дошкільної освіти. Працівники, які займають дані посади, беруть активну
участь в організації життєдіяльності дітей, а такою сприяють всебічному
особистісному розвитку особистості кожної дитини. Саме тому у 2020 році ми
вивчали думки практичних психологів і логопедів, які працюють з дітьми дошкільного
віку.
Об’єм статті не дозволяє представити всі результати, тому будемо обирати
найважливіші, на нашу думку.
Загальна кількість опитаних ̶ 101 особа: з них практичні психологи ̶ 51 особа,
логопеди ̶ 50 осіб. Кількість опитаних свідчить про те, що з певних причин не кожен
заклад дошкільної освіти має посади логопеда і психолога, що, звичайно, має свій
негативний вплив на особистісне становлення багатьох малюків. На превеликий
жаль, збалансована відповідність усіх аспектів освіти певній меті, потребам, вимогам,
нормам і стандартам, уже не спостерігається в таких закладах дошкільної освіти.
Окремої посадової інструкції вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу не
існує. Наразі він працює, як і вчитель-логопед загальноосвітнього навчального
закладу, керуючись у своїй роботі тими самими нормативними документами, зокрема
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Положенням про логопедичні пункти системи освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135. Сьогодні уже готовий проект
наказу МОН «Про затвердження Порядку надання логопедичних послуг в системі
освіти». Обговорення уже відбулося, чекаємо затвердження.
Логопед ЗДО розробляє і вдосконалює навчально-корекційні програми; планує
і здійснює навчально-корекційну роботу з дітьми, які мають вади мовлення,
враховуючи характер мовленнєвих порушень, а також вікові та індивідуальні
особливості дітей; вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей; використовує активні
форми і засоби активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання,
попередження дизграфії, проводить логопедичні заняття з метою усунення
заїкуватості; надає консультативну допомогу педагогічним працівникам дошкільного
закладу, батькам дітей або особам, які їх замінюють; відвідує заняття, які проводять з
дітьми інші педагоги, щоб виробити єдину спрямованість у роботі з дітьми; виховує у
дітей почуття впевненості у собі, допомагає їм усвідомити досягнення у розвитку
свого мовлення.
Гістограма 1
Ваш стаж роботи логопедом ЗДО?

18%
до 3 років

34%

від 4 до 10 років
26%

від 11 до 20 років
більше 20 років

22%

З Гістограми 1 бачимо, що в опитуванні взяли участь учителі-логопеди, які
мають різний стаж роботи. Але все-таки найбільше респондентів більше 20 років
займають дану посаду.

Гістограма 2
Які умови роботи задовольняють Вас в даному дошкільному закладі?
мікроклімат у колективі

58,0%

можливості професійного росту

54,0%

умови праці

46,0%

контингент дітей

40,0%

58 % опитаних найбільше цінують мікроклімат у колективі. Чуть менше (54%)
логопедів бачать у своїй роботі можливості професійного росту. Є педагоги, які
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мають іншу відповідь на дане питання. Їх задовільняє робочий час (18 годин на
тиждень, якщо мають повну ставку).
Гістограма 3
Якому виду заняття надаєте перевагу?
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

78,0%

22,0%
0,0%

фронтальні
(групові)

підгрупові
індивідуальні

З даної Гістограми бачимо, що переважна більшість опитаних (78%) надають
перевагу індивідуальним заняттям з дітьми.
Гістограма 4
Ефективність Вашого логопедичного впливу у більшості випадків
обумовлена якими факторами?
70,0%

ступенем вираження дефекту

62,0%

можливістю використання комплексного впливу

60,0%

термінами початку логопедичної роботи та її тривалістю
36,0%

професійністю педагогів

34,0%

віком дитини

32,0%

особливостіми емоційно-вольової сфери

30,0%

особливостями психіки

28,0%

соматичним станом дитини

26,0%

впливом соціального середовища

Ефективність логопедичного впливу на дітей, які мають проблеми мовлення, у
70 % респондентів обумовлена ступенем вираження дефекту, а у 62 % опитаних –
можливістю використання комплексного впливу. 60 % вважають, що ефективність
роботи залежить від терміну початку логопедичної роботи та її тривалості. Тільки на
думку 36% логопедів, ефективність роботи залежить від професійності педагога.
З Гістограми 5 бачимо, що найпоширенішим мовленнєвим порушенням в
дошкільному віці є загальний недорозвиток мовлення (94%). 60% опитаних
вважають, що найчастіше у сучасних дітей зустрічається дислалія, 50% – в більшості
випадків працюють з дітьми з дизартрією. Заїкання, дисграфія, алалія, дислексія,
ринолалія зустрічаються значно рідше.
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Гістограма 5
Які види мовленнєвих порушень зустрічаються найчастіше у
сучасних дітей?
загальний недорозвиток мовлення

94,0%

дислалія

60,0%

дизартрія

50,0%

заїкання

14,0%

дисграфія

12,0%

алалія

12,0%
10,0%

дислексія
ринолалія

8,0%

афазія

0,0%

порушення голосу

0,0%

Гістограма 6
На Вашу думку, чи закріплюють вихователі вміння і навички, набуті
дітьми на логопедичних заняттях?
так, завжди
49%
несистематично
52%

ні, ніколи
2%

52% логопедів вважають, що вихователі несистематично закріплюють вміння і
навички, здобуті на логопедичних заняттях.
Гістограма 7
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Чи приймають батьки активну участь у формуванні мовлення своїх
дітей?
78,0%

20,0%
2,0%
так

ні

іноді

На жаль, тільки 20% респондентів стверджують, що батьки дітей, які мають
логопедичні порушення, беруть активну участь у формуванні мовлення своїх дітей.
78% опитаних тільки іноді бачать таку зацікавленість. Більшість опитаних логопедів
(80%) вважають, що батьки не завжди адекватно оцінюють стан мовленнєвого
психофізичного розвитку своєї дитини.
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98% учителів-логопедів використовують інноваційні технології у своїй роботі, а
саме: розвиток артикуляційного апарату та дрібної моторики за допомогою ложок,
коректурні таблиці, логоритміка, мнемотехніка, кінезіологічні вправи, самомасаж,
ігрова терапія, музикотерапія, казкотерапія, терапія піском, сенсорна інтеграція, суджок терапія.
Гістограма 8
Чи погоджуєтеся Ви, що комп’ютерні технології здатні оживити
важкий і тривалий корекційний процес за рахунок новизни,
реалістичності і динамічності зображення, використання анімованих
зображень, відеоматеріалів, аудіозаписів?
так, я активно використовую
комп’ютерні технології у своїй
роботі

32%

ні, старі традиційні підходи є більш
результативними
62%
використовую комп’ютерні
технології тільки у підготовці до
занять

6%

Активно використовують комп’ютерні технології у своїй діяльності тільки 62%
опитаних логопедів. 32% – використовують комп’ютерні технології тільки у підготовці
до занять. 6% респондентів вважають, що старі традиційні підходи є більш
результативними.

Гістограма 9
Які чинники могли би сприяти підвищенню продуктивності
Вашої праці?
90,0%
70,0%
46,0%
28,0%

зменшення кількості дітей
в групі

підвищення заробітної
плати

проведення навчальних забезпечення необхідними
семінарів, тренінгів
методичними матеріалами

На думку 90% логопедів, найбільше сприяло б підвищенню продуктивності їх
праці забезпечення необхідними методичними матеріалами, 70 % потребують
проведення навчальних семінарів, тренінгів, для 46% опитаних мотивацією могло б
бути підвищення заробітної плати, а 28% вважають, що зменшення кількості дітей в
групах може сприяти підвищенню продуктивності їх праці.
Майже всі (98%) опитані респонденти стверджують, що більшість дітей
сільської місцевості не отримують достатньої логопедичної допомоги. Причиною
цього є відсутність фахівців, неналежна матеріальна база, відсутність інтернету,
неможливість доїзду педагогів, низька заробітна плата.
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Отже, величезна кількість дітей Хмельницької області через ряд причин не
мають можливості отримати логопедичну допомогу. Не всі батьки приділяють
достатньо уваги розвитку мовлення своїх дітей. Майже всі (90%) учителі-логопеди,
які взяли участь у дослідженні, потребують забезпечення необхідними методичними
матеріалами, а також хотіли б відвідати фахові семінари, тренінги. Існує проблема
низької заробітної плати.
Не менш важливим фахівцем у закладі дошкільної освіти є практичний
психолог. Практичний психолог забезпечує повноцінний психічний розвиток дитини
дошкільного віку, становлення її особистісного потенціалу. Досягти цього можна
завдяки адекватній реалізації психологічного супроводу. Зазвичай, він поєднує в собі
три складові, а саме: супровід розвитку дитячої особистості, батьківсько-дитячих
взаємин, розвивального впливу освітнього процесу в дитячому садку. Саме
практичний психолог сприяє гармонізації стосунків учасників освітнього процесу в
закладі, визначає причини, що ускладнюють становлення особистості дитини,
проводить консультування, надає допомогу дітям, їхнім батькам, педагогічному
колективу у розв’язанні конкретних проблем; проводить психолого-педагогічну
діагностику готовності дітей до навчання у закладі загальної середньої освіти;
планує, розробляє, впроваджує у практику індивідуальні розвивальні, корекційні
програми з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей дітей; виявляє й
обстежує дітей, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм
психологічну допомогу і т.д.
Гістограма 10
Ваш стаж роботи практичним психологом?

10%
28%

до 3 років
від 4 до 10 років

35%

від 11 до 20 років
більше 20 років

27%

У дослідження взяли участь практичні психологи, які мають різний стаж
роботи. Найбільше (35%) опитаних працюють за фахом від 11 до 20 років.
Освіта усіх респондентів відповідає посаді практичного психолога закладу
освіти.
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Гістограма11
Ваша кваліфікаційна категорія?

«спеціаліст першої категорії»

27,5%

«спеціаліст»

27,5%

21,6%

«спеціаліст другої категорії»

педагогічне звання «практичний психолог-методист»

11,8%

«спеціаліст вищої категорії»

11,8%

Більшість опитаних психологів мають категорії «спеціаліст», «перша категорія»
і «друга категорія». 11,8% респондентів мають педагогічне звання «практичний
психолог-методист» і така ж кількість опитаних є спеціалістами вищої категорії.
Гістограма 12
Які проблеми зустрічаються найчастіше у дітей ЗДО, в якому Ви
працюєте?
поведінкові

66,7%
54,9%

емоційно-особові
комунікативні

37,3%

проблеми психічного розвитку
соціально-педагогічна занедбаність

27,5%
11,8%

З Гістограми 12 бачимо, що 66,7% практичних психологів стверджують, що
найчастіше зустрічаються поведінкові порушення у дітей дошкільного віку, трішки
менше (54,9%) зустрічаються з емоційними розладами, 37,3% опитаних часто
зустрічаються з труднощами у спілкуванні малюків. 27,5%.Проблеми психічного
розвитку також часто зустрічаються, 27,5% опитаних згадують саме про них. На
жаль, соціально-педагогічна занедбаність також має місце в практиці роботи
практичних психологів.
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Гістограма 13
Яким формам корекційної роботи з дітьми надаєте перевагу?
а) проведення ігор та
занять з усією
групою;
28%

в) індивідуальні
психотерапевтичні
заняття з дитиною.
36%

б) проведення
психогімнастичних
вправ та ігор з
групами дітей (35дітей);
36%

Можна впевнено стверджувати, що психологи ЗДО активно використовують
різні форми корекційної роботи з дітьми, але все-таки надають перевагу
індивідуальним заняттям, а також заняттям в малих групах по 3-5 дітей.
Гістограма 14
60,0%
50,0%

Чи проводите Ви індивідуальні заняття з обдарованими дітьми?
49,0%

40,0%

33,3%

30,0%
17,6%

20,0%
10,0%
0,0%
так

ні

іноді

Заняття з обдарованими дітьми проводять лише 49% опитаних. 33,3% – іноді,
а 17,6% практичних психологів зовсім не працюють з обдарованими дітками.
70,6% опитаних респондентів мають спеціально обладнане приміщення для
здійснення професійної діяльності практичного психолога.
Гістограма 15
Психологічний кабінет повинен мати два приміщення:
робочий кабінет практичного психолога та навчальний
психологічний кабінет. Чи забезпечили Вас можливістю
працювати в такому кабінеті?
так

14%

16%

ні
17%

маю тільки робочий кабінет

53%

в одному кабінеті працюють
кілька спеціалістів
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Одним з основних організаційно-методичних правил для практичного
психолога в закладі дошкільної освіти є наявність окремого робочого кабінету.
Використання кабінету кількома фахівцями веде до порушення принципу
конфіденційності в роботі практичного психолога, дотримання якого є обов’язковою
вимогою професійної етики та компетентності фахівця. В Положенні про
психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
системи загальної середньої освіти говориться, що психологічний кабінет має два
приміщення: робочий кабінет практичного психолога та навчальний психологічний
кабінет. Тільки 16% опитаних практичних психологів мають такий кабінет. 53% –
мають тільки робочий кабінет. 14% фахівців працюють працюють в одному кабінеті з
іншими фахівцями, що є неприпустимо.
Гістограма 16
Які напрями надання практичним психологом допомоги
адміністрації та педколективу закладу переважають у Вашій
діяльності?
100,0%
90,0%

90,2%

86,3%

80,0%
70,0%
60,0%

49,0%

50,0%
40,0%
30,0%

17,6%

20,0%
10,0%

0,0%

0,0%
просвіта

діагностика

консультування

корекція

профдобір та
профвідбір

100% респондентів обов’язково взаємодіють з адміністрацією і педагогічним
колективом, що входить в їх посадові обов’язки. Найчастіше така взаємодія
відбувається у формі консультування (90,2%), 86,3% опитаних займаються
просвітою. Майже половина практичних психологів проводять діагностичну роботу з
педагогічним колективом, а 17,6% здійснюють психокорекційний вплив з допомогою
спеціальних заходів психологічного впливу.

76,5% опитаних респондентів стверджують, що батьки дітей, що відвідують
дитячий садочок, часто звертаються до них за допомогою. До 23,5% психологів
батьки звертаються дуже рідко. 92,5% практичних психологів ЗДО регулярно
розробляють рекомендації для батьків щодо поліпшення умов розвитку їхніх дітей.
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Гістограма 17
Чи доводилося Вам проводити певні психодіагностичні
дослідження за зверненням батьків?
часто

ніколи

дуже рідко

43%
55%

2%

З Гістограми 17 бачимо, що 43% опитаних часто проводять певні
психодіагностичні дослідження за зверненням батьків.
Гістограма 18
Прояви булінгу у дітей дошкільного віку, які переважають, на
Вашу думку

72,5%

виключення з гри
5,9%

псування речей

глузування

25,5%

фізична кривда

25,5%

Можемо простежити, що найбільше переважає у дітей дошкільного віку такий
прояв булінгу, як виключення з гри (72,5%). Трішки рідше зустрічається глузування та
фізична кривда (по 25,5%).
Гістограма 19
З яким видом насильства над дітьми Вам довелося зустрічатися,
працюючи в даному ЗДО?
не довелося зустрічатися

72,5%

фізичне

19,6%

емоційне

15,7%

психологічне
сексуальне

13,7%
2,0%

Дуже радує те, що 72,5% опитаних практичних психологів не зустрічалися з
насильством над дітьми в ЗДО, якому працюють. 19,6% працювали з дітьми, які
зазнали фізичного насилля, 15,7% – з дітьми, які зазнали емоційного насилля, 13,7%
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– з дітьми, які зазнали психологічного насилля і 2% опитаних працювали з дітьми, які
зазнали сексуального насилля.
Отже, освіта 100% опитаних практичних психологів відповідає займаній посаді. З
досвіду роботи психологів, які взяли участь в опитуванні, найчастіше зустрічаються
поведінкові розлади у дітей дошкільного віку, трішки рідше – емоційні та
комунікативні порушення. Менше половини респондентів працюють систематично з
обдарованими дітьми. Переважна більшість психологів надають перевагу
індивідуальним заняттям або роботі з дітьми в малих групах. Крім роботи з дитячим
колективом, практичні психологи активно взаємодіють з адміністрацією, педагогічним
та батьківським колективами.
Можемо зробити висновок, що робота логопеда і практичного психолога в
закладі дошкільної освіти є дуже важливою. На жаль, не всі діти нашої області мають
можливість працювати з такими фахівцями, що, звичайно, дуже серйозно
позначається на якості дошкільної освіти області.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ТА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО
ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ.
Анотація. У статті йдеться про сучасні підходи до реалізації
принципу інтеграції в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Одним
із ефективних шляхів впровадження в освітній процес досвіду інтеграційних
процесів, технологій і методик є ефективною взаємодією педагога та дошкі
льника.
Ключові слова. Інтеграція, освіта, інтеграційні процеси, освітній процес
закладу дошкільної освіти.
Зміни в різних сферах життя сучасного суспільства, переоцінка цінностей,
побудова правової держави у відповідності зі сформованими в країні умовами,
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диктують необхідність перегляду ставлення до навчання та розвитку дітей та їх
актуалізації в освітньому просторі дошкільного дитинства.
Дошкільне дитинство – є початковим етапом формування особистості людини.
Сьогодні відбувається активне проникнення науково-технічного прогресу у всі сфери
життєдіяльності. Це дає педагогові можливість обирати ефективніші способи
навчання і виховання з урахуванням сучасних методів проведення занять і нових
інноваційних технологій.
Одним з ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання в сучасних
закладах дошкільної освіти є інтеграція. За допомогою впровадження її в роботу, ми
створюємо можливість вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його
окремих складових. Формуємо якісно нові знання, які характеризуються вищим
рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх
дієвості й системності. Саме це, на мою думку, дає змогу дитині сприймати предмети
і явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно. Сучасному дошкільнику необхідно
не стільки багато знати, скільки послідовно і правильно мислити, проявляти розумову
активність , цікавість та інтерес до оточуючого. Зміст і методи навчання дошкільнят
спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, вміння порівнювати та виділяти
характерні властивості предметів, а також отримувати інтерес від знайденого
рішення. Проте, всі ми знаємо, що найкраще запам’ятовується дітям те, що цікаве,
емоційно забарвлене. Тому, коли я планую , намагаюся так організувати життя
малят, щоб воно стало своєрідним, захоплюючим, у процесі якого без
перевантаження, з радістю діти набували необхідних знань і вмінь, повноцінно
розвивали свої здібності...
Нова історична ситуація потребує
нового педагогічного мислення.
Впроваджувати в роботу інтегративні процеси, які проявляються в усіх сферах
людського суспільного життя, в даний час виявляється надзвичайно суттєвими для
розвитку освіти. Всебічне вивчення проблеми інтеграції в освіті підтвердило її
значимість і позитивний вплив на педагогічний процес, що виразилося в прагненні
розвитку сучасної особистості, яка відзначається системним мисленням, здатністю
до усвідомленого аналізу своєї діяльності, власних дій в умовах невизначеності, а
також придбанням нових знань і умінь. Одним із основних напрямків впровадження
інтеграційних процесів в практику дошкільної освіти є інтеграція змісту освітнього
процесу, яка знаходиться на рівні розробки стратегії дошкільної освіти та практичної
її реалізації. В енциклопедії освіти відзначається інтегрований підхід в освіті, як
підхід , який веде до інтеграції змісту освіти, тобто об’єднання його елементів у
цілісність, коли результатом цього підходу в педагогіці можуть бути цілісні знання
різних рівнів , тобто цілісність знань про дійсність, про природу з тієї чи іншої галузі,
предмета , курсу, розділу, теми [1,с.356].
Поняття “інтеграція” увів у науку Ґ.Спенсер у 1857 році, пов’язавши його з
протилежним поняттям — “диференціація” (від лат. differentia — розрізнення). Якщо
диференціація передбачає послаблення взаємозв’язків між елементами цілого
(системи) з метою максимального підвищення ефективності функціонування кожного
з них, то інтеграція спрямована на об’єднання всіх елементів для забезпечення
максимально ефективного функціонування системи загалом. Інтеграція (від лат.
integratio — з’єднання, відновлення) — об’єднання будь-яких елементів (частин) у
ціле і процес взаємного зближення; об’єднання і структурування невпорядкованих
явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між елементами системи, впорядковане
функціонування частин цілого.
У дошкільній освіті визначення інтеграції вважається за доцільне сформулювати так:
Інтеграція — природний динамічний процес, що передбачає взаємопроникнення і
взаємозв’язок елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного й
всебічного розкриття процесів і явищ, спрямований на забезпечення цілісності знань
та вмінь дітей дошкільного віку.
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Отже, говорячи про освіту, підхід, заняття, що ґрунтуються на інтеграції, вживаємо
термін “інтегрований”. [3, с.2 - 3].
Науковці (О.Л. Алексенко, Ю.М. Колягін, Н. Свєтловська) цілком справедливо
зазначають, що інтеграція передбачає наявність знань. Тобто перш ніж об’єднувати
істотні властивості про об’єкт в одне ціле, необхідно спочатку сформувати уявлення
про ці властивості. Висловлені думки актуалізують проблему місця і ролі інтеграції як
методичного явища, її можливостей в навчально- виховному процесі [7,с. 57].
У практиці дошкільної освіти принцип інтеґрації реалізується шляхом:
•
інтеґрації в змісті пропонованого дітям матеріалу з метою розкриття сутності
понять – посилення зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної
або парціальної програми (між предметна інтеграція) і всередині розділів (внутрішньо
предметна інтеграція);
•
інтеграція на рівні завдань (як пріоритетні, так і вторинні);
•
методичної інтеґрації задля всебічного розгляду понять і явищ (взаємодія
методів і прийомів виховання й організації безпосередньої освітньої діяльності дітей);
•
інтеґрації теорії та практики з метою практичного використання набутих знань,
умінь і навичок;
•
синтез видів дитячої діяльності (ігрової, навчальної, художньої, рухової,
елементарно-трудової);
•
упровадження інтегрованих форм організації навчання: інтегрованих занять,
циклів занять, освітніх ситуацій, освітніх подорожей, тематичних днів та інших. – які
мають складну структуру;
•
розвитку інтеґративних якостей особистості дитини як результату дошкільної
освіти, а також основи базової культури дитини дошкільного віку;
•
інтеґрації різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти,
соціокультурних центрів, бібліотек, клубів, гуртків та секцій тощо) і центрів для дітей
дошкільного віку, які надають різні можливості для розвитку та забезпечують
позитивну соціалізацію дошкільників.
Таким чином, інтеграція є єдиним процесом взаємодії елементів, де водночас
забезпечується системність кінцевого результату та зберігаються індивідуальні
властивості елементів інтеграції.
О. Лосєв уперше пов’язав системність як світогляд з життям, тобто з практикою
людини, а не тільки з об’єктом, з його пізнанням, як було досі. Таку точку зору на
системність, у контексті людського життя, доцільно кваліфікувати як інтегрований
підхід. Так, автор пише:“...багатомірне уже й саме життя. Я можу дивитися на дерево
як ботанік, як естетик, як садівник, як лісничий, як заготівник лісу, як географ” [5,
с.225].
Цей вислів, я розумію так, що при правильному плануванні процесу навчання можна
успішно реалізувати програму всебічного розвитку особистості дитини.
На думку Н.В. Гавриш, доцільність реалізації принципу інтеграції в дошкільній освіті
пояснюється природою дитини дошкільного віку, яка у власному пізнанні світу має
здатність до цілісного світосприймання за допомогою чутливих інформаційних
каналів, а одним із засобів їх формування є інтеграція освітнього процесу, яка може
вирішити основні суперечності дошкільної освіти - протиріччя між безмежністю знань,
умінь і навичок та обмеженими дитячими можливостями [4,с. 18].Тому , відзначимо
наявність великих природних можливостей в інтелектуальному розвитку дитини, які ,
зазвичай, не повністю
використовуються під час навчального процесу, який
відображено в Базовому компоненті дошкільної освіти. Більшість педагогів
відчувають труднощі у забезпеченні цілісності, структурної та тематичної єдності
інтегрованих занять, недостатньо володіють способами інтегрування змісту та
методів навчання. Саме така специфіка роботи
вихователів ,негативно
відображається на розвитку мислення дошкільнят, вносить плутанину у формування
в них не лише окремих понять, уявлень, а спричинює хибне світобачення,
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перекручену картину світу у свідомості дітей. Саме тому, на мою думку, усі педагоги
сучасного ЗДО, мають працювати над розвитком цілісної , життєвої компетентної
особистості дошкільників. Адже, його реалізація потребує пошуку нових,
удосконалених форм, методів і принципів роботи.
Відповідно до культурно-історичної концепції Л. С. Виготського розвиток будь-якого
виду діяльності йде від спільної діяльності з дорослими до спільної діяльності з
однолітками, і нарешті, стає самостійною діяльністю дитини дошкільного віку.
Кожному з названих видів діяльності відповідають певні форми роботи з дітьми.
Сучасною дошкільною дидактикою накопичено різноманітний і цікавий матеріал з
цієї теми. Відповідно до принципів інтеграції, форми роботи, прийнятні для
організації будь-якого виду діяльності, можуть бути використані і для організації
інших видів діяльності. Наприклад, гра як форма роботи з дітьми використовується
не тільки для організації ігрової діяльності. У формі гри частково може здійснюватися
організація комунікативної, пізнавальної, рухової, образотворчої, музичної діяльності.
[2].
Технологія
інтегрованого
навчання
та
виховання
дошкільників
з використанням інтерактивних методів є однією з найперспективніших інновацій,
яка закладає нові умови діяльності вихователя і дітей, що має великий вплив на
ефективність сприйняття вихованцями навчального матеріалу, формування у
них необхідних компетентностей. Сема основне, що форми роботи з дітьми, мають
відповідати їх віку, теми розвитку дитячої діяльності, ефективності їх використання
для реалізації принципу інтеграції, а також врахування можливостей їх застосування
для всієї вікової групи, окремої тимчасово сформованої підгрупи дітей або окремої
дитини.
Окремі елементи інтегрованого підходу до організації освітнього процесу втілені в
широку практику роботи закладів дошкільної освіти.
Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання
дошкільників, вважається за необхідне , нам педагогам, закладів дошкільної освіти,
дотримуватися розроблених вітчизняною дошкільною дидактикою і перевірених
науковими дослідженнями, багаторічною практикою положень, які прокоментовані у
програмі для ЗДО: «Українське дошкілля». Навчання у формі занять зазвичай
проводиться, починаючи з третього року життя. Основною формою організованої
навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів
програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
Особливістю інтеґрованого заняття є те, що воно ґрунтується на одній головній або
домінантній діяльності, ідеї (понятті, явищі), яка є стрижнем заняття. Усе інше лише
допомагає глибше зрозуміти головний зміст заняття.
У практиці роботи з дітьми зазвичай є й інтеґровані цикли занять, які можуть
конструюватися по-різному:
•
цикл занять може складатися із занять, які вибудувані в певній послідовності
відповідно до рівня освітніх зв’язків (наприклад: заняття з ознайомлення з довкіллям
та з образотворчої чи музичної діяльності).
•
цикл також може повністю складатися з інтеґрованих занять або охоплювати
заняття в поєднанні з інтеґрованими як узагальнювальними.
Цікавим і пізнавально навантаженим є інтеґрований (тематичний) день, що
передбачає таку організацію пізнавальної діяльності впродовж дня в дитячому садку,
коли будь-яка конкретна тема є наскрізною і відбивається не тільки в змісті занять,
але й у змісті рухливих, сюжетно-рольових та інших іграх, спостережень на
прогулянках і в інших режимних моментах.
Звісно, інтеґрація як інноваційне явище в педагогічній практиці ЗДО, викликає
складність щодо впровадження в практику, тому що має ще слабке теоретичне та
методичне обґрунтування, але у більшості педагогів цікавість до інтегрування
змісту, форм і методів освіти в цілому набуває особливого значення.
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Організація освітнього процесу в сучасних інноваційних умовах вимагає від нас,
вихователів, вдосконалення практичної діяльності шляхом пошуку нових ціннісних
пріоритетів у визначенні змісту, форм і методів організації пізнавальної діяльності
дітей. Окрім організаційних змін є принципово нові підходи до змісту індивідуальної
роботи з дітьми. По-перше, вся ця робота базується на інформації про особливості
особистісного розвитку дитини, джерелом якої є не тільки обстеження, а й
спостереження, аналіз процесу і результатів різних видів діяльності, бесіди, тощо.
Відстеження динаміки дитячих фондів «можу» і «хочу» здійснюється з урахуванням
індивідуальної своєрідності кожної дитини. Ми не порівнюємо малят між собою за
рівнями «високий», «середній», «низький», як було раніше, а намагаємося допомогти
кожному максимально реалізуватись та розвиватись всебічно. [6,с. 62].Тому, коли я
планую інтегроване заняття, намагаюся так організувати життя малят, щоб воно
стало своєрідним, захоплюючим, у процесі якого без перевантаження, з радістю діти
набували необхідних знань і вмінь, повноцінно розвивали свої здібності. Адже, дитині
потрібно відчувати себе розумною, потрібною цьому суспільству. Інтегроване заняття
роблю цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими прийомами, елементами
гри-драматизації, розвиваю пізнавальні здібності дітей, моральні та естетичні якості.
Моя робота на заняттях, як вихователя, поєднуєтьcя з роботою поза заняттями, –
тільки тоді діти зможуть засвоїти той великий об'єм знань і вмінь, який передбачений
програмою. Тому організовую навчання так, щоб діти якнайбільше діяли, міркували,
відповідали, з цікавістю активно працювали.
Разом з іншими працівниками нашого закладу, намагаюся частково, втілювати в
практику і інші форми інтеграції, не лише інтегровані заняття.
Наприклад , інтегрований курс, який може будуватися на основі об’єднання знань з
окремих проблем в інтегровані блоки, що створює передумови для різнобічного
розгляду базових понять, явищ, більш широкого охоплення змісту, формування в
дітей системного мислення, позитивно-емоційного ставлення до пізнання, а також
надає можливість економного використання навчального часу. Але дуже важливо у
побудові інтегрованого курсу не перетворити в мозаїку формально об’єднані за
зовнішніми ознаками різнорідні знання. Таким курсом може бути система
інтегрованих занять «Дитяча філософія» чи інтегрований курс «Творчі години».
Також пропонуються інтегративні дні – це дні, зміст яких визначається мегатемою,
що передбачає вихід за межі одного заняття для найбільш повної її реалізації. Як
правило, інтеграційні дні пов’язуються з включенням дітей у спільну з дорослими
проективну діяльність, що завершується досягненням певного результату.
Для себе, я з’ясувала,що при організації інтегрованих днів, використанні
інтерактивних методів навчання дітей, значущим стає сам процес пізнання, те, як ми
разом з дітьми доходимо до суті цього процесу. Важливо вчити дошкільників
замислюватись над суттю ключового слова, відчувати й усвідомлювати його чисельні
зв’язки з дійсністю, що сприяє формуванню цілісного світогляду та відповідає
вимогам Базового компонента дошкільної освіти
Інтеграційні процеси в освіті тривають. Перед кожним з нас відкриваються два
шляхи: жити минулими досягненнями, не помічаючи кардинальні зміни у світі та
суспільстві, або прагнути до змін і проводити їх, застосовуючи новітні освітні
технології.
Таким чином, принцип інтеграції, на мою думку, є інноваційним явищем і потребує
цільового та поглибленого впровадження в систему дошкільної освіти. Саме він
зобов'язує дошкільну освітню організацію докорінно перебудовувати освітню
діяльність в дитячому закладі дошкільної освіти на основі синтезу, об'єднання
освітніх областей, що передбачає отримання цілісного освітнього процесу, що
забезпечує формування цілісної особистості дошкільника і його гармонійне
входження в соціум. Однак варто пам’ятати, погоджуюсь з думкою Н.В.Гавриш, що
інформативність і привабливість змісту навчального матеріалу самі собою не
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забезпечують ефективності його засвоєння і розвитку окремих сторін особистості
дошкільника. Для цього необхідне стратегічне бачення віддалених та близьких цілей,
ретельний добір засобів, методів і прийомів навчально-виховної роботи у структурі
цілісної дидактичної системи та невпинний розвиток педагога і методів його роботи.
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ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація. В статті ідеться про важливість інтеграційних процесів в закладі
дошкільної освіти. Проаналізовано проблеми педагогів-практиків під час організації
інтегрованих занять, розглядається специфіка організації та планування
інтегрованих занять в закладі дошкільної освіти, їх вплив на розвиток
дошкільників.
Ключові слова: інтеграція, інтегроване заняття, блочно-тематичне
планування, інтелектуальні карти.
Виклики сьогодення зумовлюють нові проблеми розвитку повноцінної
особистості з дошкільного віку. Необхідною умовою гуманістичної спрямованості
особистості є позитивне світовідчуття. Важливим чинником формування здорового
світовідчуття дитини є гуманістична взаємодія з вихователем в умовах освітнього
процесу закладу дошкільної освіти. Проникнення у внутрішній світ дитини, вивчення
її особливостей відбувається у процесі гуманістичної взаємодії дитини і педагога.
Гуманізація освіти передбачає новий тип професійного мислення педагога, що
ґрунтується на особистісно-гуманних цінностях, здатності здійснювати різні види
міжсуб’єктивної діалогічної взаємодії, визнанні рівноцінності особистості педагога і
дитини.
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Особливе значення у вирішенні проблеми гуманізації дошкільної освіти
набувають завдання і функції закладу дошкільної освіти, засновані на відношенні до
дошкільного віку як до унікального періоду життя людини, так як саме в цей період
формуються уявлення про навколишній світ, відбувається інтенсивний розвиток
особистості дитини. Саме тому перед педагогами постає питання побудови
освітнього процесу в дошкільному закладі, який, як зазначено у Базовому компоненті
дошкільної освіти, має бути цілісним і сприяти формуванню у дітей цілісної,
реалістичної картини світу, основ світогляду [1, c. 1-2]. Реалізацію таких завдань, як
обґрунтовують науковці, може забезпечити цілісний зміст освіти на основі інтеграції
всіх його компонентів. Інтеграція змісту дошкільної освіти, на думку багатьох
дослідників, є однією з педагогічних умов підвищення ефективності розвитку
емоційно-інтелектуальної сфери особистості дитини.
Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий інтерес до
проблеми інтеграції в освіті. Суттєвими в дослідженні проблеми інтегрованого
підходу в системі освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі є праці
таких науковців:
К. Бєлая, Н. Гавриш, І. Кіндрат, М. Лазарєва та ін. Зокрема,
К. Бєлая розглядає інтеграцію як інструмент створення нової моделі дошкільного
закладу й акцентує увагу на системі інтегрованих занять як засобі особистісного
розвитку дитини. М. Лазарєва вводить поняття «спосіб інтеграції» як основоположну
характеристику структури інтегрованих занять, що містить дві основні ознаки:
характер взаємовідносин компонентів (рівність чи нерівність) і ступінь їх
взаємопроникнення. Науковий пошук
Н. Васюкової присвячений плануванню як
механізму побудови інтегративного змісту педагогічного процесу в дошкільному
навчальному закладі [4,с.115].
На необхідність реалізувати інтеграційні процеси вже в дошкільній ланці освіти
вказують також провідні фахівці початкового навчання, пояснюючи це домінуванням
процесів інтеграції у всіх галузях життєдіяльності людини, новими соціальними
запитами, відповідними процесами в наступних ланках освітньої системи (М.
Вашуленко, Т. Байбара, О Савченко та ін.).
Сприятливим фактором для реалізації інтеграційних процесів у системі
дошкільної освіти є наявність величезних природніх можливостей в розвитку
інтелекту дитини, які, нажаль, недостатньо використовуються в традиційному
навчанні.
Аналіз практики дошкільних закладів показує, що значне збільшення обсягу
пізнавального матеріалу призвело до того, що, з одного боку, вихователям закладів
дошкільної освіти необхідно забезпечити певний (досить високий) рівень розвитку і
вихованості дітей, визначений освітніми програмами, з іншого, традиційні заняття
відображають всього один який-небудь розділ програми, а збільшення кількості
занять неможливе в силу санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог. Традиційні
заняття, до того ж, є формою організації навчально-пізнавальної діяльності, по суті
своїй орієнтованої на реалізацію предметно-знаннєвого підходу, тоді як в даний час в
дошкільній освіті розвивається особистісно-орієнтований підхід. Різноманітність
занять і збільшення потоку інформації не сприяють розвитку, викликають втому у
дітей, небажання займатися.
Таким чином, до теперішнього часу виник ряд протиріч між:
- необхідністю формування у дошкільнят цілісних уявлень про навколишній
світ і наявністю окремих уявлень;
- величезними розвивальними і виховними потенційними можливостями
інтегрованого навчання дітей дошкільного віку та обмеженим використанням його
можливостей в освітньому процесі дошкільного закладу;
потребами практики у впровадженні інтегрованого навчання дітей
дошкільного віку і його слабким теоретичним обгрунтуванням;
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- широким застосуванням інтегрованого навчання в практиці дошкільних
закладів і інтуїтивним рівнем готовності педагогів до його реалізації.
Дієвим засобом для подолання перевантаження дітей при збереженні якості
освітньої роботи є інтегроване навчання, зокрема, така його форма організації як
інтегроване заняття.
Сучасні науковці А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій вважають, що завдяки
інтеграційному підходу в організації занять у свідомості дітей формується цілісне
уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивніша картина світу діти починають
активніше використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої
самостійної роботи. Під час інтегрованих занять значно посилюється зацікавленість
дітей темою та покращується якість засвоєння ними знань і вмінь.
Утім досвід свідчить, що успішне проведення інтегрованих занять неможливе
без певних умов, таких як:
- знання педагогом теорії інтеграції змісту дошкільної освіти;
- опанування структури проведення різних видів занять, зокрема й
інтегрованих;
- глибокі знання педагога з теми, що постане на інтегрованому занятті як
центральна;
- ретельна підготовка педагога до проведення заняття, розроблення плануконспекту на основі карти розумових дій тощо.
Якщо будь-яка із цих умов відсутня або не забезпечена у повній мірі, то
заняття не дає очікуваного результату й у дітей не утворюється цілісне уявлення
щодо визначеної теми [6].
Спостереження за педагогічним процесом в закладі дошкільної освіти дають
змогу окреслити низку проблем, які утруднюють процес проведення інтегрованих
занять. Насамперед педагоги часто плутають інтегровані заняття з комбінованими та
(або) комплексними, а тому: не розуміють, у чому різниця в особливостях їх
проведення та не бачать можливостей одночасного розв’язання програмових
завдань за допомогою різних видів діяльності.
Під час планування та підготовки інтегрованого заняття педагогам складно
визначити, що все-таки необхідно інтегрувати (об’єднувати) — теми, розділи
програми чи види діяльності. Непросто виокремити й те, на реалізації змісту яких
розділів програми потрібно зосереджуватися на інтегрованому занятті й у якому
випадку.
Саме тому, зараз є потреба у ґрунтовній методичній роботі з педагогами в
закладах дошкільної освіти, орієнтованої на розкриття сутності інтегрованого
навчання з дошкільниками, в результаті якої педагоги мають: упорядкувати свої
теоретичні знання щодо інтеграційних процесів у дошкільній освіті; з’ясувати
термінологічні поняття; обговорити з колегами й методистами незрозумілі питання;
збагатитися новими ідеями для моделювання й проведення інтегрованих занять у
своїй педагогічній практиці.
У своїх працях Н. Гавриш наводить детальний аналіз процесу інтеграції,
категоріальних, змістових, структурних ознак сучасного заняття. Автор виокремлює
такі типи занять за спрямованістю змісту: односпрямовані – предметні;
різноспрямовані – інтегровані та комплексні заняття. Професорка К. Крутій зробила
порівняльний аналіз традиційного (предметного) та інтегрованого заняття, який
вказує на істотні відмінності як у цілях, так і способах реалізації цих цілей за
традиційною та інтегрованою моделлю заняття [3, с.15].
Вихователі закладів дошкільної освіти мають розуміти, що інтегровані заняття
є різноспрямованими. Основними завданнями на таких заняттях є всебічний
розвиток дитини, формування цілісного уявлення про конкретний предмет на основі
інтеграції різних понять із залученням дітей до різних видів діяльності. На думку Н.
Гавриш інтегрованим є заняття, яке спрямоване на розкриття цілісної сутності певної
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теми засобами різних видів діяльності, що об’єднуються в широкому інформаційнопредметному полі заняття [5, с.25].
На інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види діяльності,
що використовуються на ньому, — лише засоби її розкриття. У ході такого заняття
для
розв'язання одного завдання можна задіяти знання та вміння з різних галузей. Ще
одна особливість інтегрованих занять — збільшення їх тривалості, адже завдяки
швидкій зміні видів діяльності діти менше втомлюються і не втрачають інтересу до
заняття. Інтегровані заняття, інтегровані курси, об’єднують навколо певного заняття
чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду
об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові
операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку
світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь, понять.
Основою інтегрованого заняття є тема, для розкриття якої необхідно
об'єднувати різні галузі знань та види діяльності. Правильно обрана тема дає
вихователю можливість логічно побудувати структуру заняття, допомагає дітям
сформувати цілісну картину за певною темою. На початку заняття потрібно
визначитися з ключовим поняттям, яке є основою для об’єднання завдань з різних
видів діяльності. Це допоможе дітям зорієнтуватися в його предметному полі. В
інтегрованому занятті відбувається проникнення елементів однієї діяльності в іншу,
тобто межі такого об’єднання розмиті. На такому занятті важко відокремити один вид
діяльності від іншого.
З огляду на принцип інтеграції як один із провідних в організації освітнього
процесу в дошкільному закладі найбільш доцільним є блочно-тематичне планування
освітнього процесу. Таке планування опирається на принцип групування матеріалу
(наприклад, теми «Сім’я», «Дерева» тощо), щоб полегшити дітям осмислення
сукупності, взаємозв’язку предметів, об’єктів, явищ навколишньої дійсності [2, с.23].
Вибір певної теми визначає і підбір до неї освітніх ліній (розділів), які всебічно
розкриють дитині її зміст. Кожна освітня програма пропонує свою тематику
планування з урахуванням знаменних дат і сезонних подій, але заклад дошкільної
освіти вносить свої корективи у вибір тематики, спираючись на певні умови. Перша
умова - реальні події, що відбуваються в навколишньому світі і викликають інтерес
дітей (яскраві природні явища та громадські події, свята). Друга умова - уявні події,
які описані в художньому творі, який вихователь читає дітям. Третя умова - події,
спеціально «змодельовані» вихователем (виходячи з розвивальних завдань). Це
внесення в групу предметів, раніше невідомих дітям, з незвичайним ефектом або
призначенням, що викликає непідробний інтерес і дослідницьку активність дітей (Що
це таке? Що з цим робити? Як це діє?). Четверта умова - події, що відбуваються в
житті вікової групи, «заражають» дітей і призводять до утримання на деякий час
їхнього інтересу, це, як правило, теми пов’язані із засобами масової інформації та
іграшкової індустрії (наприклад захоплення динозаврами, і т. ін.). Всі ці умови,
можуть використовуватися вихователем для гнучкого проектування цілісного
освітнього процесу. При цьому кожна тема може реалізовуватися від одного-двох
днів до одного-двох тижнів.
Важливою умовою блочно-тематичного планування освітнього процесу є
активна участь дітей у його систематизації і спрямоване на формування в них основ
діалектичного світосприймання, розкриття їхнього творчого потенціалу, розвитку
здібностей та вмінь самостійно й активно пізнавати довкілля.
На етапі підготовки до проведення інтегрованого заняття для дотримання
системності знань вихователі застосовують метод інтелектуальних карт або карт
розумових дій.
Інтелектуальна карта - структурно-логічна схема змістовно-процесуальних
аспектів вивчення певної теми, в якій в радіальної формі відображаються зв'язку
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ключового поняття, яке розташовується в центрі, з іншими поняттями цієї теми
(проблеми) (разом вони складають нерозривну єдність) [5, с.136].
Ці карти (схеми вивчення поняття або теми) допомагають розкрити сутність
поняття, яке вивчається на занятті, і його взаємозв'язку з іншими об'єктами
(явищами, процесами, предметами). Розроблена карта є основою для подальшого
моделювання і проведення заняття або серії занять (якщо дуже велика за обсягом
тема).
Наприклад, для інтегрованого заняття «Море» основним поняттям, яке
розташоване в центрі, буде «море». Від цього поняття будуть відходити слова, які
розкривають сутність центрального поняття - це середовище, морські мешканці,
розваги, морський транспорт, властивості морської води.
Цю схему можна ще доповнити конкретними прикладами: назвами тварин,
рослин, транспорту, обладнання для дайвінгу, видами спорту тощо.
Для проведення інтегрованих занять в якості теми можна вибрати:
1. Одиночні поняття - назви певних тварин, рослин, природних явищ,
предметів побуту, свят.
2. Узагальненні поняття, до складу яких входить певна система об'єктів:
- ліс: сукупність тварин, рослин, відпочинок;
- море: сукупність тварин, рослин, транспорт, розваги;
- магазин: товари, продавці, покупці, ціна, гроші;
- будівництво: робочі, машини, обладнання;
- жива природа: тваринний, рослинний світ, характерні властивості, умови
існування, охорона, користь і шкода;
- хлібозавод: працівники, обладнання, продукти;
- парк: дизайн, розваги, рослини;
- музей: експонати, екскурсія, працівники, правила поведінки і т. д.
При розгляді одного поняття на занятті здійснюється його всебічне розкриття,
реалізовується інтеграція. Якщо ж основне поняття є узагальненим, внаслідок
проведення інтегрованого заняття у дітей формується цілісна картина з певної теми.
Таким чином, інтеграційний підхід, заснований на цілісності сприйняття
дитиною навколишнього світу, виступає як провідний принцип проектування змісту
дошкільної освіти і дозволяє забезпечити умови для організації пізнання в рамках
цілісного процесу, де дитина освоює базові категорії з різних точок зору в різних
освітніх сферах.
Інтеграція веде до перегляду цілей, завдань, методів роботи і представляє практично
необмежені можливості в навчанні і розвитку дітей. Вважаємо, що інтегровані
заняття мають великий функціональний діапазон. Вони забезпечують ефективне
формування знань і умінь з кожного розділу програми, формування у дошкільників
цілісної картини світу, сприяють підвищенню якості знань, підсилюють виховну
спрямованість змісту занять, а також забезпечують більшу щільність змісту,
сприяють розвитку пізнавальної активності дошкільників. Поряд з цим інтегровані
заняття стимулюють розвиток пізнавальних інтересів.
Педагогам при виборі змісту інтегрованих занять необхідно орієнтуватися на
інтереси, схильності, бажання і здібності дітей, тобто виділяти основний мотив
дитячої діяльності. Мотивована таким чином дитяча діяльність більш результативна,
вона сприяє розвитку тих чи інших здібностей кожної дитини. Інтегроване заняття дає
дитині можливість реалізувати свої інтелектуальні та творчі можливості, але при
цьому таке заняття зберігає для дітей форму цікавої, захоплюючої гри.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У статті розкривається питання організації педагогічної взаємодії
закладу дошкільної освіти та батьків в сучасних умовах функціонування та
розвитку дошкільної освіти.
Ключові слова: педагогіка партнерства, співробітництво, спілкування,
взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками.
Від найдавніших часів і донині сім’я є тим унікальним середовищем, що визначає
емоційне, духовне життя особистості. Саме завдяки проживанню в сім’ї,
цілеспрямованим зусиллям її членів людина пізнає, осягає свою людську сутність,
обов’язки перед іншими людьми, зокрема перед рідними, утверджує в собі людське
[1].
Політичні зміни, економічна, соціальна і духовна криза українського суспільства
негативно вплинули на пересічну сім`ю, зруйнували багато моральних і духовних
цінностей, батьки висунули на перший план матеріальне забезпечення дитини (а це
в наших умовах забирає надзвичайно багато сил і часу). У результаті сучасна сім`я
втратила головні орієнтири для побудови власного життя. У зв’язку з цим
загострилися питання соціальної і психолого-педагогічної допомоги у вихованні
дітей.
Саме тому сучасні заклади дошкільної освіти повинні стати відкритими для батьків,
громадськості, більше уваги приділяти освіті і вихованню батьків, справедливо
вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку і виховання
дітей, між батькам і закладом дошкільної освіти має бути педагогіка партнерства.
Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, адже
заклад дошкільної освіти є першим соціальним середовищем, до якого дитина
потрапляє із сім’ї [3].
Щоб змінити ситуацію на краще, все більше педагогічних колективів України
починають втілювати у життя ідеї педагогіки партнерства, чітко усвідомлюючи
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пріоритетність сімейного виховання та важливість психолого-педагогічної допомоги
батькам.
Педагогіка партнерства – ключовий компонент дошкільної освіти
Партнерські взаємини між вихователем та батьками є однією з ключових засад
якісного реформування дошкільної освіти. І це не дивно, адже лише завдяки
порозумінню, співпраці та підтримці кожного учасника освітнього процесу можна
досягти позитивного результату. Педагогіка партнерства є досить актуальною. Вона
ґрунтується на простих, але надзвичайно важливих принципах:
взаємоповазі всіх учасників освітнього процесу;
довірливих стосунках та спільній наполегливій праці;
позитивному та доброзичливому ставленні одне до одного;
порозумінні та ефективній комунікації задля досягнення спільної мети;
забезпеченні права вільного вибору;
горизонтальній моделі співпраці (всі учасники освітнього процесу мають бути
рівноправними);
соціальному партнерстві (добровільності визнання власних обов’язків та
обов’язковість їх виконання).
Питання взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї знаходиться в полі зору
сучасних дослідників: як теоретиків так і практиків. Виходячи з позиції, що родина і
заклад дошкільної освіти, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити
один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-дошкільника.
На організацію ефективної взаємодії із сім'ями негативно впливають такі чинники:
надмірна вимогливість до батьків;
навіювання батькам негативного образу дитини;
невпевненість вихователя у своїй правоті;
невміння вихователя поглянути на ситуацію з позиції батьків.
Крім того, критична налаштованість вихователя стосовно батьків, небажання
шукати індивідуальний підхід до сім'ї загалом і до кожного її члена зокрема
спричиняють виникнення складних ситуацій під час спілкування з батьками.
Розв'язання таких складних ситуацій не можна відкладати на якийсь час, оскільки від
характеру стосунків педагога із сім'єю залежить ефективність освітньої роботи з
дитиною.
Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними для
взаємин батьків та вихователя. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та вчинки
є для дітей прикладом для наслідування. Вони впливають на світогляд дитини, на
сприйняття ними своєї суспільної ролі, на уявлення про значення навчання у
нашому житті.
Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до освітнього
процесу. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії розвитку дитини, чітко
усвідомити права та обов’язки одне одного, мінімізувати загрозу виникнення
непорозумінь. Партнерські взаємини між вихователем
та батьками дають
можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а саме
відстежувати зміни у поведінці дитини, краще розуміти її вподобання та життєві
орієнтири.
Рівноправність взаємин між педагогом та родиною дошкільника дозволяє
зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все ж
виникнуть, їх завжди можна розв’язати конструктивно, знайшовши компромісне
рішення. Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для дошкільнят.
Щоб запобігти виникненню складних ситуацій, вихователь повинен володіти
прийомами ефективного спілкування з батьками. Характер спілкування педагога з
батьками зазвичай обумовлений такими особистими якостями педагога:
психолого-педагогічною підготовкою;
комунікативною культурою;
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психологічною готовністю до спілкування.
Педагогічне спілкування з батьками буде малоефективним, якщо у вихователя
бракує хоча б однієї із зазначених якостей, а діадичне спілкування (спілкування
двох) у цьому випадку і взагалі неможливо налагодити.
Основою комунікативної культури є товариськість — стійке прагнення до контактів
з людьми, уміння швидко їх встановлювати. Наявність у педагога товариськості є
показником високого комунікативного потенціалу.
Товариськість як якість особистості передбачає:
комунікабельність як здатність відчувати задоволення від процесу спілкування;
емпатію як здатність до співчуття, співпереживання;
ідентифікацію як уміння ставити себе на місце іншої людини, відчувати себе у її світі.
Психологічна готовність до спілкування передбачає достатній рівень володіння
педагогом технікою спілкування. Вихователеві важливо навчитися спілкуватися з
батьками так, щоб уникати позиції «обвинувача» та негативної оцінки дитини.
6 правил успішного спілкування з батьками:
проявляти щирий інтерес до батьків вихованців, шукати особистий підхід до
проблем сімейного виховання;
спонукати батьків оцінювати успіхи дитини, прогнозувати перспективи її розвитку;
приймати і поважати думки і почуття батьків, навіть якщо вони не збігаються з
вашими;
бути доброзичливими, оптимістичними, привітними у спілкуванні з батьками;
вислуховувати батьків, намагатися зрозуміти їхні педагогічні проблеми, допомагати
приймати обґрунтовані рішення;
своєчасно і позитивно реагувати на пропозиції, ідеї, прохання батьків [6].
Людина нерозривно пов’язана із соціумом. А його успішний розвиток залежить від
дотримання прав і свобод кожної людини. Тож і в дошкільному закладі батьки та
вихователі можуть допомагати одне одному краще розуміти інтереси, потреби та
можливості дітей. Це дозволить обрати найбільш ефективну модель співпраці та
підготує дошкільника до самостійного життя. Педагоги можуть допомагати батькам
відкривати нові таланти дітей, стимулювати їхні інтереси та освітні можливості. А
батьки як найперші вчителі дитини, здатні допомогти знайти з нею спільну мову.
Найбільш закритими для взаємодії на рівні «педагог-родина» є батьки, яких можна
об’єднати в категорію споживачі та гості. Вони ставляться до закладу дошкільної
освіти як до установи, яка зобов’язана надати їм певний комплекс з догляду,
навчання і виховання їхніх дітей, відмежовуючись від будь-якої участі у житті закладу
дошкільної освіти або групи. Подекуди вони гіперкритично ставляться до роботи
закладу, висуваючи завищені вимоги до його роботи, висловлюючи незадоволення
якістю освітніх послуг. І все це - на тлі хронічної відмови допомогти, взяти участь чи
хоча б просто відвідати організовані вихователем відкриті покази різноманітних
фрагментів освітнього процесу. Щоб налагодити партнерські відносини з гостями та
споживачами, важливо насамперед зацікавити їх, показати результативність
діяльності закладу дошкільної освіти через позитивні зрушення в емоційному стані,
здоров’ї, навчальних досягненнях їхньої дитини порівняно з її попередніми
результатами без зіставлення з іншими дітьми [3].
Ефективні форми налагодження партнерських взаємин
Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки
партнерства, – справа не надто складна. Але вона потребує чіткої та
цілеспрямованої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також усвідомлення
ними важливості досягнення спільної мети.
Пропоную пригадати кілька дієвих форм налагодження партнерських взаємин
вихователя з батьками.
Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії педагога та батьків, завдяки
якій учасники отримують нові корисні знання та формують позитивний досвід
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вирішення нагальних проблем. Він ґрунтується на постійній взаємодії учасників
задля пошуку відповідей на важливі запитання. Крім того, тренінги базуються на
принципах рівноправності та партнерства, що дозволяє краще розвивати педагогічні
можливості батьків.
Педагогічний практикум – це спосіб розвитку педагогічного мислення у батьків, під
час якого можна ознайомитися з найбільш ефективними стратегіями розв’язання
педагогічних ситуацій. Наприклад, учасники мають змоделювати конфліктну
ситуацію (яка може відбутися у реальному житті) та знайти способи її вирішення.
Круглий стіл – обговорення, яке проводиться з метою обміну думками задля
вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще зрозуміти
позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, висловити власні
зауваження та аргументи.
Ділова гра – форма спільної роботи вихователя та батьків, коли учасники,
виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення проблемної
ситуації. Такі ігри формують позитивний досвід вирішення реальних проблем у
різних ситуаціях.
Дискусія – традиційна, але дієва форма взаємодії з батьками, коли всі учасники
активно висловлюють свою позицію щодо проблемного питання, аргументовано її
відстоюють, конструктивно критикують думки колег та спільними зусиллями
знаходять компромісні варіанти вирішення питань. Під час таких обговорень усі
присутні можуть знайти спільну мову.
Відкриті заняття з дітьми в ЗДО ознайомлять батьків зі структурою та специфікою
проведення занять в ЗДО Вихователь при проведенні заняття може включити в
нього елемент бесіди з батьками (дитина може розповісти щось нове гостю, ввести
його в коло своїх інтересів).
Педагогічна рада за участю батьків приверне батьків до активного осмислення
проблем виховання дітей у сім'ї на основі врахування їх індивідуальних потреб .
Загальні та групові батьківські збори дають змогу ефективно донести інформацію .
На групових зборах батьків знайомлять із змістом, завданнями та методами
виховання дітей певного віку в умовах дитячого саду і сім'ї [6].
«Круглий стіл» - це можливість в нетрадиційній обстановці з обов'язковою участю
фахівців обговорити з батьками актуальні проблеми виховання. На засідання
«круглого столу» запрошуються батьки, письмово або усно висловили бажання
брати участь в обговоренні тієї чи іншої теми з фахівцями.
На конференції в цікавій формі педагоги, профільні фахівці і батьки моделюють
життєві ситуації, програючи їх. Порядок денний загальних зборів включає
педагогічну бесіду (доповідь) по найбільш важливій темі на даний момент; виступ
лікаря або медичної сестри, музичного працівника; практичного психолога;
повідомлення будь кого з батьків про досвід сімейного виховання; обговорення
поточних організаційних питань.
Це дає можливість батькам не тільки накопичувати професійні знання в галузі
виховання дітей, але і встановлювати довірчі відносини з педагогами і фахівцями.
Оскільки комунікація відбувається не лише на площині «батьки-вихователь», а й
«батьки-батьки», це активізовує батьківську спільноту, формує коло однодумців
серед учасників освітнього процесу. Завдяки цьому нашому закладу дошкільної
освіти вдалось залучити до співпраці навіть раніше пасивних батьків вихованців.
«Дошкільне дитинство» - унікальний період у житті людини, коли формується
здоров’я, здійснюється розвиток особистості. У той же час це період, у плині якого
дитина перебуває в повній залежності від навколишніх дорослих – батьків, педагогів.
Тому належний відхід, поведінкові, соціальні й емоційні проблеми, що виникають у
цьому віці, приводять до важких наслідків у майбутньому.
Тому необхідно прямувати курсом створення єдиного простору розвитку дитини, як
у ЗДО, так і у родині. Педагог у ЗДО повинен працювати таким чином, щоб батьки
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могли: перебороти авторитаризм і побачити світ з позиції дитини; досягти розуміння
того, що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми; довідатися сильні й слабкі
сторони розвитку дитини й ураховувати їх, бути емоційною підтримкою дитині.
На мою думку, у роботі з батьками важливо піклуватися про підвищення рівня їхніх
знань щодо розвитку та виховання дітей. Адже родина і заклад дошкільної освіти —
це два суспільні інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини і мають
спільну мету: виховати здорову, соціально адаптовану, усебічно розвинену
особистість із високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. І як
свідчить наш досвід, ефективними у налагодженні контакту з батьками є
індивідуальна робота та організація різноманітних проектів. Переконана,
найголовніше у співпраці з батьками — пам’ятати, що вони є партнерами педагогів
[3].
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДІАОСВІТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація.У статті обґрунтовано необхідність використання сучасних
ігрових технологій в медіаосвітній діяльності. Автором підібрано ігрові завдання
та вправи для дітей, які можуть бути використані в умовах закладів дошкільної
освіти з метою формування основ медіакомпетентності.
Ключові слова: медіа, медіакультура, медіаосвіта дошкільників, ігрові
технології.
Ігрова діяльність виступає важливою умовою розвитку та новоутворень у дітей
дошкільного віку, сприяє розвитку уваги, пам'яті, мислення, кмітливості. Гра здатна
пробудити внутрішні сили дитини, розвивати самостійність, вміння вирішувати
проблеми та завдання. [1] Саме тому педагоги і психологи надають все більш
важливого значення використанню розвиваючих ігрових технологій в дошкільних
закладах. Одним з актуальних педагогічних напрямків в сучасному соціокультурному
середовищі виступає медіаосвіта [3]. Саме вона є частиною основних прав кожного
громадянина будь-якої країни на свободу самовираження і права на інформацію та є
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інструментом підтримки демократії. У Конституції України (ст. 34) зазначено:
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір» [2].
З самого раннього віку дитина активно освоює медіапростір, який є для неї
звичайним і добре знайомим явищем [8]. Тому виховання культури спілкування з
медіа стає необхідною умовою організації освітнього процесу в роботі сучасного
вихователя дошкільного закладу. Формування основ медіакомпетентності дітей
дошкільного віку ґрунтується на дослідженнях медіаосвітніх теорій: філософської
концепції «діалогу культур» (М. Бахнін, Ю. Лотман та ін.), теорій, тенденцій і проблем
медіаосвіти за кордоном і в Україні (Д. Бааке, О. Волошенюк); теорії становлення
інформаційного суспільства (Д. Белл, К. Колін); дослідженнях Н. Баженової, О.
Баранова, Г. Онкович, І. Льовшиної та інших науковців; теорії розвитку особистості в
діяльності та спілкуванні (Л. Виготський, В. Давидов, А. Ельконін); проблеми
формування комунікативної культури дошкільників засобами медіаосвіти (А.
Немирич, А. Богуш, Н. Гавриш та інших) [9].
Про важливе значення здійснення медіаосвітнього процесу в закладах
дошкільної освіти наголошують багато сучасних дослідників (Л. Баженова, Е.А.
Бондаренко, А.В. Федоров, І.В. Челишева Е. Мурюкіна). Методичні прийоми і методи
медіаосвіти дітей дошкільного віку засновані на використанні сучасних ігрових
технологій. У даному напрямку широко застосовується досвід провідних зарубіжних
країн - Канади, Великобританії та інших. Веселі вікторини та ігри, розваги, спільні
творчі справи, змагання, придумування кумедних історій, складання віршів або
пісень, розігрування невеликих костюмованих інсценівок, створення виробів та
малюнків – такі види діяльності викликають у дітей неймовірний інтерес та
захоплення. Не випадково, що у медіаосвітній діяльності, набули поширення ігриімпровізації, театралізовані, рольові, сюжетно-рольові та інші ігрові види діяльності
на основі мультимедійних матеріалів [7].
У процесі
виконання ряду ігрових та творчих завдань, у ході яких
використовують елементи медіапродуктів, можуть успішно вирішуватися основні
завдання медіаосвіти дітей дошкільного віку, а саме: залучення дітей до даного виду
діяльності, поповнення їх комунікативного досвіду в процесі формування
медіаграмотності; розвиток естетичного сприйняття як творчого процесу; розвиток
комунікативних здібностей старших дошкільників; оволодіння навичками спілкування
та колективної творчості; виховання духовної культури особистості та створення
умов для вільного формування власної світоглядної позиції.[4]. Наприклад,
дошкільнят дуже захоплює створення власних медіатекстів на задані або вільні теми.
Ця робота може здійснюватися у поєднанні невеликих усних творів та обігруванні
інсценівок на основі відомих віршів та казок. Проте, під час виконання даних завдань,
у дітей можуть виникати певні труднощі, у такому разі, можливо запропонувати їм
завдання за принципом «розповіді по колу». Діти самі дуже люблять розповідати різні
історії та придумувати для них власні кінцівки. Даний прийом можливо застосовувати
і в процесі медіаосвіти. Для активізації інтересу дошкільників до виконання завдань
та надання їм допомоги в процесі створення власних медіатекстів, в ході заняття в
групі може бути організована рольова гра на тему взаємодії одних і тих самих
персонажів. Для цього можливо організувати рольову гру: діти розповідають про
головних героїв та їх дії, які потрапили в різні уявні ситуації. Це завдання доцільно
організувати по підгрупах (2-3 особи). В процесі занять також можливе використання
гри-драматизації, до особливостей якої можна віднести відсутність будь-яких
зовнішніх атрибутів. Всі предмети та події ігрового сюжету можуть бути уявними або
замінюються предметами звичайного оточення. У сюжеті гри-драматизації можливе
використання творчих ідей та пропозицій самих учасників. Наприклад, до ігор даного
типу на основі медіа матеріалів належать розповіді «від першої особи», інсценування
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епізодів медіатексту, театралізовані етюди [5]. Під час виконання даного завдання,
як правило, у дошкільнят не виникає особливих труднощів, тому що в процесі ігрової
діяльності діти досить легко уявляють себе «батьками і дітьми», «продавцями і
покупцями», «водіями тролейбуса і пасажирами» тощо.
Виконуючи певну роль, дитина «вживається» в будь-який образ, наприклад в
образ сильного, веселого, хороброго або хитрого героя - це може бути чарівник,
король, герой-лицар, прекрасна принцеса. Це дає можливість краще проникнути в
суть творів медіакультури, краще зрозуміти авторський задум того чи іншого тексту.
Крім того, дитина отримує можливість реалізувати свій творчий потенціал, проявити
творчість, фантазію, уяву, розвиває соціальні навички, навчається володіти
ситуацією. Поступово в процесі ускладнення сюжетів або правил гри діти все менше
потребують підтримки
дорослого, більш активно використовують накопичений
досвід, починають вносити в гру багато нових творчих елементів. Робота
проводиться в групах по 2-3 дитини. Кожна група готує і здійснює показ свого епізоду
з тексту [4]. Особливо великого значення в реалізації ігрових форм роботи з
дошкільнятами на основі матеріалів медіа набуває творчий розвиток. Скажімо, ігри
на розвиток уваги на основі
матеріалів медіакультури можуть бути
найрізноманітнішими і за формою, і за характером. Можливо, наприклад, після
перегляду мультфільму звернути увагу дітей на звуки, голоси, предмети, емоційний
стан персонажів, зміни, які відбуваються одночасно зі зміною кадрів. Істотну
допомогу в цій роботі можуть надати запитання вихователя, наприклад «Що нового
з'явилося в кадрі?», «Які звуки було чути?» тощо. Прикладами таких ігор можуть бути
такі види завдань: «Фотографія за вікном», «Що за чим?» та інші. Наприклад, ігрова
вправа «Фотографія за вікном» сприяє розвитку спостережливості і уваги. За
командою вихователя дітям пропонується подивитися у вікно кілька секунд, після
чого вони повинні розповісти, що побачили. При цьому побачену за вікном картину
потрібно прагнути описати словами якомога точніше, ніби фотографуючи. Далі
завдання ускладнюється, дітям пропонується уявити, що все побачене за вікном –
один кадр з фільму, до якого необхідно придумати початок і кінець. Гра «Що за чим»
спрямована на розвиток умінь дітей передати зміст екранного медіатексту. Тут
можливо використовувати заздалегідь заготовлені ілюстрації до того чи іншого твору.
Виконуючи ігрове завдання, дітям необхідно розташувати картинки в певній
послідовності (відповідно до змісту конкретного сюжету). Як приклад розглянемо це
завдання на матеріалі мультфільму «Кривенька качечка». Перед початком гри
вихователь може запропонувати дітям уявити ситуацію: «Стали дід та баба
згадувати, що ж сталося з ними і з качечкою. Але раптом налетів вітер і все
переплутав. Розкладіть картинки по порядку, так, щоб вийшла казка». Виконуючи це
завдання, діти відновлюють хід подій і одночасно з цим, переказуючи казку, згадують
найбільш яскраві та цікаві моменти. «Стара казка на новий лад» - ще одна гра, яка
розвиває творчу уяву, фантазію та артистичні здібності дітей, що викликає масу
позитивних емоцій. В основу сюжету може бути покладено будь-яка мультиплікаційна
казка. Завдання полягає в тому, щоб інсценувати відомі історії, наприклад «Троє
поросят», «Рукавичка» і інші. «Опиши героїв мультфільму» - дане завдання розвиває
творчу уяву, мислення та мовлення дітей. Описуючи відомих героїв з художніх та
мультиплікаційних фільмів, діти їх оцінюють. Коли будуть обрані персонажі для
опису, можна запропонувати підібрати відповідні епітети, які найбільше підходять,
наприклад розумний, добрий, хитрий, веселий, хвалькуватий, жадібний, смішний
тощо. Тоді можна попросити дітей розповісти про ті вчинки головних героїв, які їм
сподобалися, які не сподобалися, пояснивши свій вибір. Є й інші варіанти цього
завдання: можна запропонувати дітям розповісти, що б вони зробили, якби могли
потрапити в цю казку, з ким би хотіли товаришувати, кому хотіли б допомогти. Ці
уявні ситуації з цікавістю сприймаються дітьми усієї групи, які із задоволенням
фантазують, придумують різні пригоди, які могли б відбутись. Ігрове завдання
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«Малюємо казку» здійснюється з метою допомогти дітям зрозуміти зміст
переглянутого мультфільму. Дошкільники дуже часто малюють улюблених песонажів
із мультфільмів, їм подобається зображати те, що вони бачили в кінотеатрі або на
телевізійному екрані. Тому на занятті можна запропонувати не просто зобразити
окремих героїв, яких вони бачили на екрані, а відтворити за допомогою власних
ілюстрацій сюжет фільму або змінити його відповідно до свого бачення (наприклад
додавши нові персонажі). Після проведення цієї роботи діти можуть більш детально
складати усні розповіді за мотивами переглянутого, переказати важливі та цікаві
епізоди медіатексту. Метою завдання «Виразні засоби екрану» є ознайомлення
дошкільнят з допоміжними засобами, які використовуються в медіапродуктах
(музика, кадр, колір, рух тощо). Для цієї вправи необхідно підготувати
відеофрагменти з мультиплікаційних або художніх фільмів, а також «стоп-кадри».
Спочатку дітей ознайомлюємо зі «стоп-кадрами» з мультфільму, а потім - з
відеофрагментами [6]. Порівнюючи кадри і відеофрагменти, діти помічають, що у
мультфільмі, на відміну від кадрів, є рухи. Рухи і жести є не тільки відмінною рисою
телевізійних мистецтв, а й засобом створення аудіовізуального образу. Наприклад,
після перегляду відомого мультфільму «Коза -Дереза», дітям пропонується
охарактеризувати головних героїв. Діти помічають, що зайчик - добрий, довірливий, а
Коза-Дереза, навпаки, хитра та підступна. Характеризуючи героїв, дошкільнята не
тільки розуміють значення руху в кадрі, а й поповнюють свій словниковий запас,
навчаються помічати особливості поведінки тварин. Гра «Що ми побачили в кадрі?».
Мета даної гри - розвивати спостережливість, увагу, фантазію та сприйняття
медіапродуктів. Перед початком гри вихователь має підготувати заготовки «кадрів» з
невеликих аркушів цупкого паперу, вирізаючи в кожному з них «віконечко» таким
чином, щоб вийшла рамка. Коли рамки для всіх учасників будуть готові, можна
запропонувати дітям по-новому подивитися на ігрову кімнату: «Уявіть, що разом з
вами у «віконечко» дивляться глядачі. Показуйте їм те, що вам найбільше
подобається навколо вас, і розкажіть про це». При виконанні цього завдання
виявляється, що діти знаходять багато цікавого, здавалося б, у звичному оточені.
Ігрові завдання і вправи на основі мультимедійних матеріалів можуть бути включені в
хід до різних заходів, розваг, свят. Наприклад, в групі можна провести конкурс
«Самий спостережливий». Цей конкурс включає в себе демонстрацію фрагментів з
мультиплікаційних або дитячих художніх фільмів. Показ фрагмента триває певний
час (наприклад 1 хвилину), після чого до дітей ставляться ряд запитань: «Якого
кольору були черевики у головного героя?» або «Скільки разів за цей час в кадрі
з'явився той чи інший персонаж?». Переможцем стає самий спостережливий та
уважний учасник [8].
Розвиток фантазії та уяви, який відбувається під час медіаосвітніх занять має
важливе значення для розширення кругозору дітей, дозволяє їм відчути себе
дослідниками, творцями, пробуджує винахідливість, творчість. Залучення
дошкільників до спільної ігрової творчої діяльності, щоб це не було, творчі завдання,
ігри чи вправи, все це допомагає самовираженню кожної дитини та вихованню
культури спілкування за творами сучасних медіапродуктів. Тому незалежно від
ігрових форм і прийомів, які використовуються при організації медіаосвітнього
заняття, діяльність повинна будуватися як цілісна система, а кожне заняття – має
мати чітку мету та завданняє. Важливо, щоб задум кожного такого заняття відповідав
інтересам і віковим можливостям дітей, сприяв отриманню нових знань, активізації
пізнавальної активності і розвитку творчого потенціалу. І звичайно, важливими
умовами організації ігрових форм медіаосвітньої роботи є створення доброзичливої
атмосфери та зацікавлення педагога у спілкуванні з дитячим колективом, а саме:
залучення дітей до медаосвітньої діяльності, поповнення їх комунікативного досвіду
в процесі формування медіаграмотності; розвиток естетичного сприйняття як
творчого процесу; розвиток комунікативних здібностей старших дошкільників;
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оволодіння навичками спілкування та колективної творчості; виховання духовної
культури особистості та створення умов для вільного формування власної
світоглядної позиції.
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ЗДО № 12 «Ялинка»
м. Шепетівка
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ТА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО
ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ.
Анотація. В статті висвітлюються теоретичні аспекти професійної
готовності педагога до побудови освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
на засадах інтеграції, що забезпечує підвищення рівня розвитку дітей і
результативності освітнього процесу.
Встановлено, що інтеграція – природний динамічний процес, що передбачає
взаємопроникнення і взаємозв’язок елементів, розділів та освітніх напрямів на
основі системного й усебічного розкриття процесів і явищ, спрямований на
забезпечення цілісності знань та вмінь дітей дошкільного віку.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, педагог, заклад дошкільної
освіти.
Аналіз досліджень. Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий інтерес
до
проблеми
інтеграції
в
освіті(І.Бех,
М.Вашуленко,І.Зязюн,М.Іванчук,В.Ільченко,І.Кіндрат,О.Савченкотаінші).
Суттєвими в дослідженні проблеми інтегрованого підходу в системі освітнього
процесу в дошкільному навчальному закладі є праці таких науковців:К.Бєлая,
Н.Гавриш,І.Кіндраттаін.
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Під освітнім процесом у закладі дошкільної освіти розуміємо цілеспрямований
процес розвитку дитини в результаті її активної життєдіяльності в певним чином
організованих умовах та взаємодії з педагогічними працівниками, батьками й
однолітками.
Перехід до інтегрованого освітнього процесу є нагальною потребою сьогодення,
один із шляхів модернізації дошкільної освіти, обумовлений психофізіологічними
особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами.
Інтегрований освітній процес у закладі дошкільної освіти — це цілеспрямований і
систематичний процес об’єднання освітніх напрямів під час спеціально організованої
взаємодії педагогів і вихованців, спрямований на вирішення освітніх завдань на
основі інтеграції змісту освіти та видів дитячої діяльності.
Отже, запроваджуючи інтеграцію в освітній процес закладу , необхідно враховувати
ще й вікові особливості дітей дошкільного віку:
- поведінка і діяльність дошкільника є “ще недостатньо диференційованим
цілим” (Л. Виготський);
- “схоплювання” цілого раніше за частини дозволяє індивіду (в дитячому віці)
“відразу”, інтегрально бачити предмети очима всіх людей ...” (В.Давидов);
- “перш ніж знання про цілісність світу буде оформлено в системі теоретичних
понять дитини, вона повинна відтворити рухливий інтегральний образ
дійсності на рівні уяви” (В. Давидов, В. Кудрявцев);
- “діти не рівні у своїх здібностях, але рівні у своїх можливостях” (Є.Шулешко);
- для дошкільників є характерним домінування процесів інтеграції (синтезу)
над процесами диференціації (аналізу) (М. Подд’яков, О. Подд’яков);
- в умовах інтегрованого підходу взаємопроникнення й систематизація знань
дітей, становлення в них цілісної та багатовимірної картини Всесвіту,
розвиток пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, умінь і навичок
відбуваються ефективніше, тому для цієї вікової категорії органічним є
інтегрований підхід до змісту освіти (К. Крутій).
Побудова інтегрованого освітнього процесу закладу дошкільної освіти можлива з
урахуванням таких умов:
- об’єкти дослідження мають або збігатися, або бути досить близькими;
- в інтегрованих освітніх напрямах використовуються однакові або близькі
методи навчання;
- інтегровані напрями будуються на загальних закономірностях, загальних
теоретичних концепціях.
Такий підхід дозволяє відійти від сформованої навчально-дисциплінарної моделі
навчання дітей дошкільного віку. А саме:
– здійснювати переходи між раніше розгалуженими галузями знань і, отже,
створювати нові освітні напрями, що дають цілісну, а не мозаїчну картину Всесвіту.
Виходить неперервна пізнавальна діяльність дітей з плавними переходами від однієї
форми до іншої без чіткого часового обмеження частин;
– подолати протиріччя: між біологічною та соціальною програмами розвитку дитини;
– гнучко реалізовувати в режимі дня різні види дитячої діяльності, скоротити кількість
занять у цілому і їхню загальну тривалість;
– пробудити внутрішній потенціал дитини до набуття знань, стимулювати
пізнавальну активність дитини.
Під інтеграцією змісту дошкільної освіти розуміється стан (або процес, що веде до
такого стану) пов’язаності, взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх галузей,
що забезпечує цілісність освітнього процесу в ДНЗ. Зміст дошкільної освіти
реалізується в комплексних освітніх та парціальних програмах, перспективнокалендарному плануванні, у методах і засобах навчання, організаційних формах
навчання, а також в умовах, які сприяють активній творчій пізнавальній діяльності
дітей та їхньому розумовому розвитку.
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Інтеграцію здійснено вдало, якщо кордони злиття напрямів не помітні, гармонійно
наскрізно перехрещуються. З метою подолання можливості «не перехрещування»
компонентів змісту освіти та створення цілісності є сенс ввести інтегрувальні
чинники загального та предметного плану.
Інтегрувальний чинник - це компонент освітнього процесу, який слугує підґрунтям
для об’єднання різнобічного змісту в єдине ціле і посилення його розвивальної
спрямованості.
До інтегрувальних чинників загального плану слід віднести: тема, мета та
завдання; активний характер змісту; інтелектуальні технології (ТРВЗ, технології
В.Воскобовича, ігри В.Кайє та ін.); гра; освітні ситуації; регіональний та екологічний
компоненти.
Трудова
діяльність:
розкладання
товарів на полиці;
по закінченні гри
розкладання
предметів на
місця

Здоров’язбережува
льні технології:
фізхвилинка,
психогімнастика,
ігри-емпатії,
кольоротерапія,
арттерапія
Бесіда про види
магазинів,
словникова
робота

Дидактична гра
«міні-маркет»

Інтеграція
під час
сюжетнорольової гри
«мінімаркет»
Розгяд альбомів:
«продукти
харчування»,
«предмети
навколо нас»,
«одяг», «взуття»,
«іграшки»

Інтерактивні
методи і,
комп’ютерні
технології

Елементи ТРВЗ,
пошуководослідницькі
запитання

Інтегроване
заняття з
мовленнєвого
розвитку
Художня
література:
оповідання, казки,
вірші ,загадки,
прислів’я,
приказки,
прикмети, легенди

Художня
література:
оповідання, казки,
вірші,загадки,
прислів’я,
приказки, лічилки

Психологопедагогічне
проектування

Елементи
художньоестетичної,
продуктивної
діяльності

Продуктивна
діяльність:
виготовлення
чеків, грошей

До інтегрувальних чинників предметного плану відносяться художні образи,
уявлення про предмети, об’єкти, явища довкілля, які є спільним «інтегративним
ядром», отже, об’єднуючими для всіх компонентів інтегрованого змісту.
Формами організації інтегрованого навчання в сучасних ДНЗ є: інтегровані заняття (у
тому числі комплексні, тематичні, домінантні тощо), інтегрований (тематичний) день,
інтегрований цикл.
У світлі сучасних перетворень освіта опановує новий соціокультурний простір, що
характеризується інноваційністю та інтеграційністю. Він не просто кардинально
змінює форми, методи навчання, реалії взаємин суб’єктів навчального процесу, він
потребує принципового оновлення сутності найважливіших понять і категорій
педагогічної науки. Зокрема поняття освіта (від слова «освітити», «висвітлити»)
сьогодні пов’язується з процесом і результатом висвітлення, розкриття в особистості
кожної людини найпотаємнішої, глибинної її суті, формування нею образу свого «Я».
Таке трактування поняття освіта передбачає принципово іншу методологію
навчального процесу, орієнтовану на інші цінності, інше розуміння ролі особистості в
навчанні, яка не лише на декларативному рівні, а реально має стати не просто
суб’єктом навчання в певних ланках освіти, а суб’єктом життєдіяльності. Головною
умовою цього є пізнання, освоєння досягнень культури людства (І. Бех, А. Богуш, О.
Кононко, В. Кремень, Д. Ліхачов, Й. Лернер, М. Киященко та ін.).
Отже, розмірковуючи над сутністю інноваційних процесів у сучасній освіті, ми в
першу чергу маємо вбачати їх не в змістовому чи технологічному аспектах, що самі
по собі є також надзвичайно важливими, а в прийнятті нової філософії освіти та
відповідних їй цінностей і смислів, що виявляються в побудові особливих взаємин
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суб’єктів освітнього процесу, визначенні кожним з них своєї прогресивної позиції і
місії.
Абсолютно очевидно, що найголовнішою умовою реальних позитивних перетворень
є кадри, які, як ми знаємо, вирішують все. Педагогам важливо прийняти сутність цієї
гуманістичної освітньої філософії серцем і розумом, пройнятись нею. Водночас
очевидним виявляється і той факт, що чинна система професійної педагогічної
підготовки гальмує вирішення означеного завдання, відтак, опанування «нових
правил гри» лягає на плечі педагогічних колективів дошкільних закладів і кожного з
педагогів окремо. Процес змістового і технологічного оновлення сучасної дошкільної
освіти ускладнюється відсутністю чітких орієнтирів, невизначеністю багатьох з
параметрів освітнього процесу, зокрема термінологічними розбіжностями, дидактикометодичними різночитаннями, які розхитують і без того неспокійний човен освітньовиховних технологій.
Характерною рисою педагогічної діяльності в системі сучасної дошкільної освіти є
достатньо високий рівень особистісної та професійної активності вихователів,
методистів, яка свідчить, в першу чергу, про їхню незадоволеність існуючим рівнем
навчально-виховного процесу, відчуттям суперечностей та намаганням його
змістовно та технологічно удосконалити. Після тривалого періоду тиску жорстких
обмежень
та
інструкцій
більшість
педагогів
щиросердо
намагається
самореалізуватися, досягти висот професійної творчості, майстерності, нерідко,
щоправда, покладаючись виключно на свій досвід, знання і розсуд. З одного боку,
радісним, а з іншого – безглуздим і навіть тривожним видється той факт, що сьогодні
майже кожен третій вихователь – сам собі новатор, дослідник, сам собі пише закони,
сам їх і втілює в життя. Усе частіше складається ситуація, коли активність є і навіть
відчутна, причому нерідко ціною виключно голого ентузіазму педагогів, а бажаних
зрушень, покращання загальних освітніх результатів немає.
Погоджуємося з думкою професора К. Крутій, яка говорить про надзвичайну
важливість для фахівців сучасної освіти «строгого, навіть трепетного ставлення до
термінологічного поля, яке описує простір їхньої професійно-педагогічної діяльності,
а також дотримання певних «залізних принципів», порушення яких переважує баланс
корисного і шкідливого на бік шкідливого для фізичного, психічного і духовного
здоров’я дітей» .
Науково-методична діяльність дошкільного закладу нерозривно пов’язана з
процесом формування творчої особистості педагога, розвитку його професійної
діяльності,а також ефективності навчально-виховного процесу. Оволодіння
педагогами
інструментарієм
інтегрованої
технології
передбачає
проінформованність
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про
дану
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технологію,особисту
переконаність у необхідності її застосування та високу культуру використання у
навчально-виховному процесі.
Професійна компетентність педагога – це єдність його теоретичної та практичної
готовності до здійснення педагогічної діяльності. Педагог, як ключова фігура в
організації інтегрованого процесу, повинен володіти всіма необхідними якостями:
уява, креативність, винахідництво.
Синтезуючи матеріал та поєднуючи різні змістові модулі та їхні модульно – освітні
лінії, педагог органічно поєднує знання з різних галузей та підпорядковує їх головній
темі. А ще це є приклад інтеграції світоглядних понять не тільки в середині
змістового модуля, а і взаємопроникнення одного змістового модуля в інший. Тобто в
інтегрованій технології має місце інтеграція всіх змістових модулів.
Освітньо – виховний процес стає інтегрованим, якщо освітні завдань з різних розділів
програми, пізнавальний зміст і організаційні форми цього процесу знаходяться у
взаємодії і взаємозбагачують та доповнюють один одного.
В нашому закладі педагоги аналізують, які види діяльності дозволяють дитині
впізнавати нове, які завдання розвитку пов’язані з даними видами діяльності, як
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можна об’єднати їх один з одним, як максимально – мотивовано об’єднати розрізнені
поняття в єдине ціле, засвоїти і узагальнити матеріал. Такий підхід мені у моїй
роботі до організації інтегрованого освітнього процесу дає можливість стимулювати
у вихованців аналітико – синтетичну діяльність, системний підхід до пізнання об’єктів
довкілля, що забезпечує цілісне сприйняття світу.
Я, як педагог, самостійно контролюю інтегрований процес , самовизначаюсь
відносно цінностей і цілей, стратегії становлення даної інноваційної діяльності.
Одним із методів, мені допомагають реалізовувати такі інтегративні процеси як
тематичні павутинки.
Інтеграція в навчально – виховному процесі – це процес та результат поєднання
окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою
одержання якісно нового результату дошкільної освіти.
Переваги інтегрованої технології:
- Сприяє підвищенню мотивації навчання;
- Формує пізнавальний інтерес вихованців;
- Сприяє розширенню світогляду та можливості цілісно сприймати світ;
- Надає можливість встановлювати взаємозв’язки між явищами та об’єктами;
- Стимулює організацію педагогічного процесу на якісно новому рівні.
Методи і прийоми:
- Порівняльний аналіз;
- Пошук;
- Евристична діяльність;
- Проблемні питання, які спонукають до «відкриттів»;
- Мовленнєві дидактичні ігри та вправи;
- Самостійна творча робота дітей;
- Пізнання закономірностей.
Труднощі:
- Складність у відборі практичного матеріалу;
- Дотримання логічної послідовності в організації інтегрованого педпроцесу;
- Злам попередніх систем цінностей, знань та умінь педагога, відхилення від
шаблонів;
- Особистісна здатність педагога до інноваційної діяльності.
Висновки. Аналізуючи результати проведеного дослідження слід
зазначити,що інтеграція як доцільне й домірне поєднання його складників
у різних видах дитячої діяльності сприяє прояву ініціативи,самостійності,
активності дітей,повнішому задоволенню їхніх потреб у самовиявленні та
самореалізації,використанні отриманої інформації про світ і своє місце в
ньому,способів і засобів діяльності в нових умовах,забезпечує зв'язок з
особистим досвідом малят,а також їхню гармонійну взаємодію між собою та з
дорослим.
Я переконалася на практиці в складності інтеграції на одному занятті
де кількох освітніх ліній,передбачених Базовим компонентом дошкільної
освіти,оскільки це призведе до поверхневого,формального «проходження»
програмового матеріалу.
Отже,в умовах інтегрованого підходу відбувається взаємопроникнення й
систематизація знань дітей,становлення в них цілісної та багатовимірної
картини Всесвіту,розвиток пізнавальних здібностей, гнучкого мислення,умінь
та навичок відбувається ефективніше.
Список використаних джерел та літератури:
1. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда
Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2011. № 1 (1)
66

2. Крутій К. Л. Природничо-наукова освіта дошкільників: блоково-тематичне
планування на засадах інтеґрації та методичні поради. Зимабіло- сніжка / К. Л.
Крутій, І. Б. Стеценко. — Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2017. — 124 с. : вкл. +
DVD-диск. — Бібліогр.: в кінці розділів. – С. 18-21.
3. Стаття проф. Катерини Крутій. Сайт ukrdeti.com
Більська Ольга Василівна,
завідувачка
Кушлак Оксана Дмитрівна,
вихователь-методист
ЗДО № 54 «Пізнайко
м.Хмельницький
ЕКОНОМНЕ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ ЗЕМЛІ
ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП НОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Анотація. В статті розкриті підходи педагогів дошкільного закладу до
впровадження освіти для сталого розвитку. Визначені основні пріоритети в
роботі з дітьми, батьками, вихователями. Підкреслено важливість не тільки
інформування дошкільнят про сталий розвиток, а й формування в них нових
моделей поведінки та звичок. Матеріал може допомогти обрати актуальний
напрям роботи на новий навчальний рік, реалізувати ідеї сталого розвитку в
закладі дошкільної освіти.
Ключові слова: сталий розвиток, помірність споживання, партнерська
діяльність, вторинна сировина, залишкові матеріали.
Світовий досвід реалізації ідей сталого розвитку переконливо доводить, що
формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток варто починати з дошкільного
віку. Дорослі мають допомогти дітям зрозуміти, що є межа бездумної експлуатації
ресурсів, і якщо почати діяти обачливо, розумно заради нашого спільного
майбутнього, у нас ще є надія. Сформувати в дітей нові моделі поведінки, звички,
стиль життя дає змогу парціальна програма «Дошкільнятам — освіту для сталого
розвитку». Програма інтегрована як за змістом, так і за формою подачі матеріалу.
Її можна легко поєднати з іншими комплексними освітніми програмами, за якими
працює дошкільний заклад. Основна структурна одиниця програми – це тематичний
день. Аби повно та глибоко розкрити тему, упродовж дня варто інтегрувати кілька
освітніх ліній, поєднати різні види дитячої діяльності. Метою кожного з тематичних
днів є формування в дітей розуміння того, що необхідно постійно виконувати певні дії
і розвивати первинні навички їх виконання.
Починаючи працювати за програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого
розвитку», педагогічний колектив навіть уявити не міг наскільки це актуальна та
широка проблема, яка охоплює всі сфери діяльності в дошкільному закладі та
переходить в сім’ї працівників та наших вихованців. Усвідомлення прийшло пізніше,
коли педагоги закладу пройшли навчальні тренінги. Було нелегко, тому що довелося
ламати свої особисті стереотипи, переконувати громаду в ощадливості ресурсів,
вторинній переробці матеріалів, екологічній доцільності наших дій.
Головним
заперечним аргументом було: «Так ніхто не робить», або «Ми все життя робили так,
то чому маємо змінюватися!». Проти таких переконань важкувато було сперечатися.
Але ми діяли, помилялися, проте йшли вперед!
Наш дошкільний заклад працює і над виконанням «Стратегії розвитку міста
Хмельницького до 2025 року», в основі якої бачення, система цінностей громади та
місія міста, яка є сенсом його існування. Однією зі стратегічних сфер розвитку
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нашого міста є сфера «Відповідальне місто» з визначеними цілями: місто
енергетичної ефективності та незалежності; екологічне місто; місто соціальної
відповідальності та соціальних інновацій.
Це не просто слова. Так, в дошкільному закладі в 2019 році завершений проект
по термомодернізації. Проектом передбачалося ряд енергоефективних заходів:
повністю утеплено будівлю та покрівлю; замінено більшість вікон та дверей;
встановлені сучасний індивідуальний тепловий пункт, вентиляційна система в
басейні та на харчоблоці.
Вже традиційно, щорічно, ми є учасниками міських ініціатив: проводимо Дні
сталої енергії, Годину Землі, приймаємо участь в проекті з озеленення міста «1000
дерев Хмельницькому» (здавши макулатуру – отримуємо дерева та кущі для висадки
на майданчиках) та акції «Хмельницький – чисте місто» (прибираємо будь-яку
занедбану територію в місті). Є багато критиків таких кроків, але наше місто з кожним
днем стає кращим, комфортнішим, чистішим.
Щороку ООН оголошує певні проблеми, чим привертає до них увагу світової
спільноти. Так, 2019 рік був оголошений Міжнародним роком помірності.Завдяки
науково-технічному прогресу і глобалізації більша частина людства вже давно
забула що таке помірність. Питання занадто загальне, щоб відповісти на нього
однозначно, але ми з вихователями намагалися розібратися в суті поняття
«помірність»; що означає «жити помірно», проте в той же час користуватися
досягненнями людства (купувати менше, вибирати краще, користуватися довше); як
пояснити такий стиль життя дітям та їх батькам?
Обрана модель навчання дітей навичкам сталого розвитку спонукала їх до
самостійного прийняття рішень, вибору способу діяльності, вчила відповідальності за
свої вчинки. Результат роботи педагога – це дії дітей.
На сьогоднішній день всі вихователі та спеціалісти в роботі з дошкільниками в
більшій або меншій мірі пропагують сталий стиль життя через діяльнісний та
компетентнісний підходи, через партнерські відносини та інтеграцію різних видів
активностей зі всіма учасниками освітнього процесу, через середовище, в якому
перебувають діти. Отже, ідея сталого розвитку стала головним пріоритетом в роботі
дошкільного закладу.
Дошкільники старшої групи (вихователь Арцаблюк О.А.) намагаються
ощадливо відноситися до паперу, а відходи обов’язково несуть Папероїду (навіть
самі маленькі клаптики), а в подальшому – здають на пункт прийому макулатури. Діти
знають, що на виручені кошти можна придбати певну річ для групи, якій будуть
радіти всі. Навіть у малюків раннього віку є такий ритуал: раз на тиждень вони несуть
використаний папір в старшу групу та «кормлять» Папероїда. Також дошкільнята
шукають варіанти повторного використання води: після ігор з водою – нею можна
полити квіти в групі чи в коридорі або залишити в мисці для миття вуличних іграшок;
якщо вода чиста, то можна вилити у відро для миття підлоги.Вихователі відмічають,
що діти можуть запропонувати набагато більше варіантів, ніж може придумати
педагог.
Співпрацюючи з батьками педагоги закладу активно використовували як
традиційні, так і інтерактивні форми роботи.
Проведений квест «Збережемо планету разом» був пізнавальним як для
батьків, так і для дітей. Головною метою було взаємонавчання дорослих та
дошкільнят та закріплення набутих навичок. На станціях вчилися сортувати сміття; з
відходів виготовляти різні цікаві речі; переглядали відеоролик про забруднення
океанів поліетиленом; робили висновки.
Не секрет, що сучасні діти не дуже бережно відносяться до іграшок,
цікавляться день-два та забувають про них. Вимагають купити нову, ще дорожчу. І
так продовжується постійно. Для вихователів це було певною проблемою, тому що і
в групі діти недбайливо відносилися до ігрового матеріалу.
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У вихователя Яблонської З.О. виникла ідея підключити батьків до вирішення
цієї проблеми. Впродовж підготовчого етапу збиралися різноманітні коробки, пляшки
та інший матеріал. Для дітей зберігалася інтрига: навіщо батьки несуть все це в
групу. А далі була проведена з батьками така форма роботи, як «Батьківська
майстерня».
Мета цього заходу – усвідомити, що сміття є цінним ресурсом, і не тільки в
державному розумінні, а й цінним ресурсом для педагогів та батьків – із залишкових
матеріалів можна виготовити необхідний дидактичний та ігровий матеріал для
дошкільнят.
Атмосфера таких заходів по-справжньому дружня, радісна, батьки
переносяться в своє дитинство. А діти зовсім по-іншому стали відноситися до ігор, які
виготовили їх мами та тата.
Розвивальне середовище – значимий чинник сучасного освітнього процесу.
Саме він визначає інноваційний підхід до організації, змістового наповнення й
реалізації змісту освітньої діяльності дошкільнят. Педагог має наповнити середовище
дошкільного закладу матеріалами, необхідними для підтримки, стимулювання,
розгортання різних видів дитячої діяльності та забезпечити їх педагогічний супровід.
Неодноразово в дошкільному закладі проводились виставки «Друге життя
старим речам», майстер-класи педагогів по виготовленню розвивального матеріалу
для роботи з дітьми. Ми навчилися робити підставки для олівців з пластикових
трубочок, прикрашати предмети в техніці «декупаж», плести корзинки з трубочок з
газет.
У вихователя ритміки (Таранціца С.В.) вже склалася давня традиція
виготовляти музичні інструменти з того, що зазвичай викидають. Так з’явилися
шурхунчики з шкарлупок від фісташок, колотушки, шейкери - з горіхів, дощовиці – з
рослини борщовик, кастаньєти – з металевих кришок.
Педагог відкрила для нас і техніку виготовлення посібників з «паперового
тіста» - з яєчних лотків. Від роздаткового матеріалу для дітей (об’ємних грибочків,
морквинок) Світлана Василівна перейшла і до оформлення холів закладу. Так
розпочався наш проект “Домашнє господарство дошкільного закладу”. З’явилося
багатофункціональне «Чудо-дерево» виліплене з паперової маси; ми навчилися
виготовляти цеглинки, якими оформили одну із стін в коридорі. Це не просто
декоративна стіна, це стіна, яка вчить нас, педагогів, мистецтву маленьких кроків. Не
все зразу, а маленькими кроками, вперед до мрії! Ми зрозуміли ще одну істину: якщо
є ідея «на благо», то обов’язково знайдеться рішення.
Рецепт маси для ліплення. Лотки з-під яєць порвати і залити кип’ятком
на 10-12 годин. Розмочені лотки розбити блендером до однорідної кашоподібної
маси. Масу процідити і віджати. Додаючи клей ПВА, ліпимо вироби.
В минулому навчальному році був започаткований довгостроковий проект
(для працівників та батьків) «Що можу зробити Я, щоб дітям в садочку жилося
краще». Спільними зусиллями з батьками було висаджено зелені саджанці;
облаштовуються клумби перед входом у садочок (висаджено понад двадцять видів
багаторічних квітів); робітник по обслуговуванню сконструював казковий будиночок
тітоньки Сови (зі зрізаного аварійного дерева); татусі з піддонів збудували два
будиночка та інші споруди для ігор та відпочинку дітей.
Вже давно в нашому закладі існують «Розумні коридори», які інформували,
радили, розвивали як дітей, так і дорослих. Але в цьому році ми встановили в наших
холах бізіборди, які зробили своїми руками з того, що зібрали педагоги непотрібного
у себе вдома. І почалася зовсім інша історія для дітей: знаходять для себе цікавинки
як найменші, так і найстарші наші вихованці.
Вихователі констатують той факт, що їх сім’ї теж перейшли на сталий стиль
життя. Приємно те, що наші перші випускники не тільки демонструють модель
власної поведінки, орієнтовану на сталий розвиток, а й переконують в такій поведінці
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всіх членів сім’ї: відмовитися від поліетилену та користуватися еко-сумками;
сортувати сміття; відносити батарейки та інші небезпечні предмети до еко-буса.
У вересні 2019 року ми запустили в дію компостер для компостування
опалого листя. Надихнули нас 11-річні школярі, які змогли переконати Міністерство
освіти та екології в компостуванні харчових відходів зі шкільних їдалень. І в 2016
році був запущений проект КОМПОЛА по всій Україні.
Ми і подумали: для чого нам шукати кошти для вивозу листя? Краще ми
отримаємо подвійну вигоду: з одної сторони - економія коштів, з іншої – природа нам
допоможе виготовити першокласне органічне добриво
для підживлювання
кімнатних квітів, дерев та кущів на наших майданчиках, квітів на клумбах.
А передували цьому роздуми. Чомусь у нас існує ідеал порядку – це коли під
деревами гола земля, все вичищено. Але в природі нічого зайвого не буває. Ми всі
пам’ятаємо про кругообіг в природі: нічого нікуди не дівається. Листя повинно бути
перероблене різними живими організмами та дощовими черв’ячками та стати
частиною ґрунту. Якщо ми збираємо листя, то земля не отримує натуральних добрив
та стає біднішою. Погіршуються умови росту рослин. Крім того, листя, яке впало – це
ковдра для коріння дерев.
Отже, вивозячи листя, ми порушуємо екологічну рівновагу. Листя – це не
сміття, тому частину листя можна відправити в компостну купу. Діти будуть
спостерігати за тим, що з ним відбувається, а весною, разом з дорослими винесуть
компост на клумби та грядки. За кордоном в багатьох дошкільних закладах та школах
збирають органічні відходи в окремі контейнери.
Довідка.Як облаштувати компостер.
Компостер – це ящик, виготовлений з дощок, пластику. Компостер може
бути різних розмірів, наприклад 1х1х1м. В ємність вкладаються листя, органічні
відходи (трава, рештки рослин квітника, очистки картоплі, капусти та інші), які
пошарово зволожуються ЕМ-А препаратом, або присипаються ЕМ-бокашами. ЕМ
препарати – це прискорювачі
розкладання органічних решток. Ємність
закривається поліетиленовою плівкою до наступної закладки. Якщо закладаємо
органіку восени, то на весну можемо отримати перегній – цінне органічне
добриво. ЕМ-А препарати можна придбати в клубах «Органічного землеробства»,
які вже є майже в кожному місті України або в магазинах «Дачник»(препарати
«Байкал», «Унікал» та інші).
Своїм досвідом «Економне споживання ресурсів Землі як основний принцип
нового стилю життя закладу дошкільної освіти»адміністрація та педагоги ділились на
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми виховання,
розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого
розвитку», яка проходила
24 вересня 2019 року з ініціативи Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії, факультету дошкільної освіти, кафедри дошкільної
педагогіки, психології та фахових методик.
Дошкільний заклад представляв такі форми роботи:
• Відео-презентація «Працюємо в напрямку енергоефективності»;
• Обмін досвідом «Організація освітньої роботи з дітьми за програмою
«Дошкільнятам – про освіту для сталого розвитку»;
• «Залучення батьків вихованців до нового стилю життя, орієнтованого на
сталий розвиток»;
• Майстер-клас по виготовленню посібників своїми руками з використаних
матеріалів;
• Презентація «Як зробити коридори розумними!»;«Маємо ідею! Компостуємо
опале листя на території закладу».
Таким чином, освіта для сталого розвитку зумовлює оптимістичне майбутнє
суспільства, має стати одним із пріоритетів країни, одним із найважливіших освітніх
завдань сучасності.
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А педагог повинен навчитися акцентувати увагу на рішеннях дітей щодо
власної поведінки та стилю життя. Він має сформувати в дітей систему ціннісних
ставлень, яка згодом стане внутрішнім мотиватором їхньої поведінки в довкіллі.
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Анотація. У статті проаналізовано наукові підходи до реалізації принципу
інтеграції в освітньому процесі дошкільного навчального закладу, сформульовано
причини, що ускладнюють успішне його впровадження, зокрема пов’язані з
переорієнтацією педагогічних кадрів на інші цінності та смисли освітньої
діяльності.
Ключові слова: принцип інтеграції, інтеграційні процеси, освітній процес
дошкільного навчального закладу.
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У світлі сучасних перетворень освіта опановує новий соціокультурний простір,
що характеризується інноваційністю та інтеграційністю. Він не просто кардинально
змінює форми, методи навчання, реалії взаємин суб’єктів навчального процесу, він
потребує принципового оновлення сутності найважливіших понять і категорій
педагогічної науки. Зокрема поняття освіта (від слова «освітити», «висвітлити»)
сьогодні пов’язується з процесом і результатом висвітлення, розкриття в особистості
кожної людини найпотаємнішої, глибинної її суті, формування нею образу свого «Я».
Таке трактування поняття освіта передбачає принципово іншу методологію
навчального процесу, орієнтовану на інші цінності, інше розуміння ролі особистості в
навчанні, яка не лише на декларативному рівні, а реально має стати не просто
суб’єктом навчання в певних ланках освіти, а суб’єктом життєдіяльності. Головною
умовою цього є пізнання, освоєння досягнень культури людства (І. Бех, А. Богуш, О.
Кононко, В. Кремень, Д. Ліхачов, Й. Лернер, М. Киященко та ін.).
Отже, розмірковуючи над сутністю інноваційних процесів у сучасній освіті, ми в
першу чергу маємо вбачати їх не в змістовому чи технологічному аспектах, що самі
по собі є також надзвичайно важливими, а в прийнятті нової філософії освіти та
відповідних їй цінностей і смислів, що виявляються в побудові особливих взаємин
суб’єктів освітнього процесу, визначенні кожним з них своєї прогресивної позиції і
місії.
Абсолютно очевидно, що найголовнішою умовою реальних позитивних
перетворень є кадри, які, як ми знаємо, вирішують все. Педагогам важливо прийняти
сутність цієї гуманістичної освітньої філософії серцем і розумом, пройнятись нею.
Водночас очевидним виявляється і той факт, що чинна система професійної
педагогічної підготовки гальмує вирішення означеного завдання, відтак, опанування
«нових правил гри» лягає на плечі педагогічних колективів дошкільних закладів і
кожного з педагогів окремо.
Характерною рисою педагогічної діяльності в системі сучасної дошкільної освіти є
достатньо високий рівень особистісної та професійної активності вихователів,
методистів, яка свідчить, в першу чергу, про їхню незадоволеність існуючим рівнем
навчально-виховного процесу, відчуттям суперечностей та намаганням його
змістовно та технологічно удосконалити. Після тривалого періоду тиску жорстких
обмежень
та
інструкцій
більшість
педагогів
щиросердо
намагається
самореалізуватися, досягти висот професійної творчості, майстерності, нерідко,
щоправда, покладаючись виключно на свій досвід, знання і розсуд. З одного боку,
радісним, а з іншого – безглуздим і навіть тривожним видається той факт, що
сьогодні майже кожен третій вихователь – сам собі новатор, дослідник, сам собі
пише закони, сам їх і втілює в життя. Усе частіше складається ситуація, коли
активність є і навіть відчутна, причому нерідко ціною виключно голого ентузіазму
педагогів, а бажаних зрушень, покращання загальних освітніх результатів немає.
Погоджуємося з думкою професора К. Крутій, яка говорить про надзвичайну
важливість для фахівців сучасної освіти «строгого, навіть трепетного ставлення до
термінологічного поля, яке описує простір їхньої професійно-педагогічної діяльності,
а також дотримання певних «залізних принципів», порушення яких переважує баланс
корисного і шкідливого на бік шкідливого для фізичного, психічного і духовного
здоров’я дітей» [7].
Стратегічні напрями розвитку сучасної освіти, передусім її першої ланки –
дошкільної освіти, передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови
змісту, формування у дошкільнят цілісного системного світобачення. Такі орієнтири
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потребують переходу від традиційних лінійних моделей структурування знань до
складних, від статичних дидактичних систем до динамічних, від уніфікації змісту
освіти, до розуміння його множинності та відносності. Ускладнення взаємодії між
різними галузями знань як провідна методологічна закономірність сучасного змісту
навчання стимулює розвиток інтегративних процесів у дошкільній освіті. Аналіз
теоретичних джерел дає змогу визначити два основних напрями дослідження
проблеми інтеграції в освіті – інтеграція змісту (когнітивний аспект) та інтеграція
форм і методів навчання (технологічний аспект). Досить поширеним є також підхід,
який передбачає перехід від комплексу різнопредметних уявлень до єдиного
інтегрованого погляду на дидактичну систему. Його використання у структуруванні
знань та організації навчального процесу, впровадження в педагогічну практику
інноваційних технологій, зокрема інтегративних, базується на теоретикометодологічному аналізі структури знань, світоглядних, освітніх та інших функцій,
з’ясуванні методологічних концепцій, що можуть бути покладені в основу інтеграції
освітніх процесів, у т. ч. на етапі дошкільної освіти.
З метою чіткого однозначного використання терміна інтеграція було
проаналізовано однокореневі поняття. Саме поняття інтеграція служить для
позначення процесу чи стану відбудови через відновлення, поповнення, об’єднання в
ціле раніше ізольованих частин; тобто означає результат інтеграції чи дію, яка веде
до цього результату; термін інтегратор означає «фактор», «відновник», «пристрій
для інтегрування»; інтегральний означає цілісний, єдиний, неподільний стан,
пов’язаний інтеграцією, чи специфічний спосіб пізнання; поняття інтегративний
означає процес, в якому реалізується зовнішня і внутрішня, змістова і процесуальна
сторони інтеграції; інтегрований – означає цілісний, без внутрішніх суперечностей
стан, що задається ззовні, інтеграційний – характеристика процесу, який
реалізується за допомогою інтегративних засобів; слово інтегрування означає процес
знаходження цілості за елементами; зінтегрувати – повністю виконати інтеграційні
дії; інтегрувати – поетапно увести елементи в задану систему з наявністю
домінуючих елементів [3].
Сутність поняття «інтеграція» найбільш повно відображає визначення, наведене
дослідницею М. Прокоф’євою: «Інтеграція – це процес взаємодії елементів із
заданими властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і
зміцненням істотних зв’язків між елементами на основі достатньої підстави, в
результаті якої формується зінтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими
властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних
елементів» [9]. Розуміти сутність інтеграції необхідно, адже нерідко в організації
змістових чи процесуальних аспектів навчально-виховного процесу умови інтеграції
виконуються не повністю, відтак, інтегративні утворення підміняються такими, які
лише схожі на них, або мають деякі їхні ознаки.
Під освітнім процесом у закладі дошкільної освіти розуміємо цілеспрямований
процес розвитку дитини в результаті її активної життєдіяльності у певним чином
організованих умовах і взаємодії з педагогічними працівниками, батьками та
однолітками.[5, с.4-5].
Перехід до інтегрованого освітнього процесу- нагальна потреба сьогодення, один зі
шляхів модернізації дошкільної освіти, обумовлений психофізіологічними
особливостями сучасних дошкільнят, їхніми соціокультурними запитами.
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Оскільки інтегрований підхід до освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
заявлений Державним стандартом дошкільної освіти та програмами розвитку дітей,
педагогічні колективи намагаються осучаснити планування освітнього процесу на
інтеграційних засадах. Ми переконані, інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми
дошкільної освіти, і найперше – підвищити її якість. Для нас є очевидним, що
інтеграція закладає нові умови діяльності вихователя та дітей, є діючою моделлю
активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та розвивального навчання в
закладах дошкільної освіти, яка зобов’язує до використання різноманітних форм
проведення освітнього процесу, що має великий вплив на ефективність сприйняття
дітьми навчального матеріалу; вона стає для всіх її учасників – вихователів,
помічників вихователів, музкерівників, практичного психолога, дітей, батьків, тісною
співпрацею та взаємодією, що допомагає разом просуватися до спільної мети –
формування цілісної системи знань та умінь особистості, розвиток творчих
здібностей та потенційних можливостей кожної дитини, формування у дітей
дошкільної зрілості та підготовки їх до навчання в школі й шкільних навантажень.
Сучасні дидакти розрізняють інтегральні, інтегровані та інтегративні дидактичні
системи, які відрізняються наявністю в першій групі систем інтегральних підсистем,
які на відміну від інтегрованих мають більше підстав для інтеграції. Так, якщо в
межах інтегрованих систем інтеграція підпорядковується лише заданій меті
(практично не враховуючи природи елементів інтеграції), то в інтегральних системах
її елементи інтегруються з урахуванням природи цих елементів, визначення
об’єктивних передумов процесу інтеграції. Інтегративний підхід (на відміну від
інтегрованого чи інтегрального) передбачає інтеграцію як зовнішню, так і внутрішню,
як змістову, так і процесуальну. Усі елементи інтегративної системи взаємопов’язані
та утворюють певну структуру (таких структур може бути кілька, залежно від мети
формування системи). Головною особливістю такої системи є те, що зміст
навчального матеріалу визначається не ззовні, а зсередини: найменші елементи
утворюють більш складні підсистеми, які, у свою чергу, об’єднуються в системи більш
високого рівня організації, у проблемні блоки.
Але, крім названих груп, науковці виокремлюють групу, яка базується на ідеях
природної інтеграції та синергетики. Основою синергетичного підходу є нелінійне
мислення, здатне сприймати істинну реальність нескінченної змінності світу.
Динамічна система (а такими є всі дидактичні системи) в контексті синергетичного
підходу трактується як система, зміни в якій визначаються не тільки її станом у
певний момент часу, як у класичній динамічній системі, але і її попередніми станами
та зовнішніми впливами, в тому числі і випадковостями. Отже, синергетична система
належить до ряду складноорганізованих, яким не можна нав’язувати напрям
розвитку, адже вони залежать від цілісної сукупності умов для «запуску»
самоорганізації.
Таким чином, інтеграція є єдиним процесом взаємодії елементів, де водночас
забезпечується системність кінцевого результату та зберігаються індивідуальні
властивості елементів інтеграції.
З’ясуємо основні фактори та умови здійснення інтеграції в системі дошкільної
освіти. В першу чергу зазначимо, якщо в системі шкільної освіти існують навіть
протилежні думки щодо доцільності впровадження інтегрованих курсів, реалізації
принципу інтеграції в шкільному навчанні, то для системи дошкільної освіти
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характерна одностайна позитивна позиція прийняття як життєвої необхідності
провадження інтеграційних процесів у практику роботи дошкільних закладів (А.
Богуш, Г. Бєлєнька, О. Кононко, К. Крутій, В. Кудрявцев, Н. Лисенко, Т. Піроженко, С.
Якименко та ін.).
На жаль, цілеспрямована підготовка вихователів дошкільних закладів до
інтегративного навчання дошкільнят у вищих навчальних закладах майже не
проводиться, хоча в окремих університетах введено факультативні курси
відповідного спрямування. У той же час, як ми вже відзначали, у практиці дошкільних
закладів інтерес до інтегрування змісту, форм і методів освіти в цілому, до методики
інтегрованих занять набуває особливої сили. Вихователі, інтуїтивно відчуваючи
гостру актуальність інтеграційних тенденцій в системі освіти в цілому і дошкільної
освіти зокрема, зумовлених змінами у сфері науки та виробництва, намагаються
самостійно розробляти конспекти таких занять і активно їх впроваджують.
Крім того, доцільність реалізації принципу інтеграції в дошкільній освіті
пояснюється синкретичною природою дитини дошкільного віку, яка у власному
пізнанні світу «йде одночасно у різних напрямах» і має здатність до цілісного
світосприймання за допомогою чутливих інформаційних каналів. Психологи,
фізіологи, педагоги, аналізуючи пізнавальну сферу дошкільника, відзначають
цілісність дитячої психіки, вказують на синкретизм дитячих уявлень про світ як
основну якість дитячого мислення, зокрема особливості розвитку здатності до
узагальнення у дошкільнят (Л. Венгер, О. Запорожець, С. Рубінштейн та ін.), у той же
час глобальність та слабку диференційованість психічних процесів (Л. Виготський, Е.
Клапаред, К. Коффка, Ж. Піаже); і в цілому характерне для дошкільників домінування
процесів інтеграції (синтезу) над процесами диференціації (аналізу) (М.М.
Поддьяков, О.М. Поддьяков).
На необхідність реалізувати інтеграційні процеси вже в першій ланці освітньої
системи вказують також провідні фахівці початкового навчання, пояснюючи це
домінуванням процесів інтеграції у всіх галузях життєдіяльності людини, новими
соціальними запитами, відповідними процесами в наступних ланках освітньої
системи (М.С. Вашуленко, Т.М. Байбара, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік та ін.).
Отже, серед позитивних факторів, сприятливих для реалізації інтеграційних
процесів у системі дошкільної освіти, можна відзначити наявність величезних
природних можливостей в розвитку інтелекту дитини, які, на жаль, недостатньо
використовуються у традиційному навчанні та визначеність певною мірою
інтеграційного змісту дошкільної освіти, що відображено в концептуальному
документі Базовий компонент дошкільної освіти, а також певний стихійний досвід
проведення інтегрованих занять вихователями, які зацікавлені в опануванні
відповідної методики. Водночас педагоги переживають відчутні труднощі у
забезпеченні цілісності, структурної та тематичної єдності інтегрованих занять,
недостатньо володіють способами інтегрування змісту та методів навчання.
Негативним фактором вважаємо також той факт, що сьогодні педагогічна преса
нерідко досить некритично, навіть безвідповідально ставиться до презентації
широкому педагогічному загалу низькоякісних конспектів, в яких порушені будь-які
закони логіки, а не лише інтеграції. Низькоякісні розробки, на жаль, некритично
сприймаються значною кількістю педагогів, які звикли вірити написаному. Відтак, все
це негативно відображається на розвитку мислення дошкільнят, вносить плутанину у
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формування в них не лише окремих понять, уявлень, а спричинює хибне
світобачення, перекручену картину світу у свідомості дітей. Отже, на наше
переконання, необхідне методичне забезпечення інтеграційних процесів у системі
дошкільної освіти, допомога вихователям, які працюють з дітьми.
Успішно розв’язувати ці завдання можна тільки з урахуванням особливостей,
зумовлених специфікою віку і характерними для нього видами посильної і
захоплюючої діяльності, їх розумним сполучанням.
Несформованість інтелектуально-логічної сфери дітей цього віку потребує
поступового, поелементного розвитку, а чуттєвість і емоційне сприйняття визначають
вимоги до психологічного клімату, емоційної атмосфери, в якій відбувається цей
розвиток. Розуміючи все це, вихователі нерідко, розробляючи конспект заняття,
одягають його, як новорічну ялинку, щоб було все, що потрібно. Але ж йдеться не
про елементарне складання елементів системи, як це нерідко буває у практиці
роботи вихователів: цей прийом сподобався з однієї технології, модний метод – з
іншої, все зібрала та зліпила своє заняття. Начебто наявні всі окремі сучасні
моменти, а смислу в такому дійстві немає, оскільки сам вихователь такий смисл,
загальну концепцію у своє заняття не закладав. Сучасна дидактика вимагає цілісного
технологічного підходу. Це підтверджує і висловлювання відомого психолога Д.
Ельконіна, який розмірковував про вимоги до навчально-виховного процесу в
суміжній ланці – початковій освіті: «У дійсності сьогодні необхідно не просто
вдосконалювати зміст, форми, методи і засоби навчання, а потрібна докорінна зміна
самої шкільної технології... саме технології, а не техніки, розуміючи під першою
внутрішню організацію програмового навчального матеріалу, який підлягає
засвоєнню, принципів та способів побудови процесу опанування цього матеріалу»
[10].
Зазначеним вимогам відповідає інтегрований підхід щодо організації навчальновиховного процесу в дошкільному закладі. Його реалізація дає змогу, не знижуючи
програмних вимог, зробити процес цілеспрямованого пізнання захоплюючим, цікавим
для дошкільнят, оптимізувати його за рахунок переструктурування змісту навчання і
принципового оновлення структури і характеру занять. Специфіка інтегрованого
навчання створює сприятливі умови для вияву творчості вихователів і дітей. Вона
забезпечує певну свободу дій у розкритті теми, змісту, засобів, що використовуються
на заняттях. Цей вибір може визначатися як перспективними, так і поточними
дидактичними, виховними і розвивальними завданнями.
Окремі елементи інтегрованого підходу до організації навчально-виховного
процесу втілені в широку практику роботи дошкільних закладів, проте, на жаль,
переважно лише у вигляді інтегрованих занять. Втім, доцільно також рекомендувати
застосування й інших форм інтеграції.
Інтегрований курс може будуватися на основі об’єднання знань з окремих проблем
в інтегровані блоки, що створює передумови для різнобічного розгляду базових
понять, явищ, більш широкого охоплення змісту, формування в дітей системного
мислення, позитивно-емоційного ставлення до пізнання, а також надає можливість
економного використання навчального часу. Але дуже важливо у побудові
інтегрованого курсу не перетворити в мозаїку формально об’єднані за зовнішніми
ознаками різнорідні знання. Таким курсом може бути система інтегрованих занять
«Дитяча філософія» чи інтегрований курс «Творчі години».
76

Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує блоки
знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного
зба- гачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати певне
явище з різних сторін, досягати цілісності знань. Результатом системного
впровадження таких занять є формування системного мислення, збудження уяви,
позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання.
Методистами також пропонуються інтегративні дні – це дні, зміст яких
визначається мегатемою, що передбачає вихід за межі одного заняття для найбільш
повної її реалізації. Як правило, інтеграційні дні пов’язуються з включенням дітей у
спільну з дорослими проективну діяльність, що завершується досягненням певного
результату.
Інтегрований
підхід
у
навчанні,
безперечно,
сприяє
розширенню
соціальнопізнавального досвіду дітей, інтенсивному розвитку когнітивних процесів;
формуванню допитливості, активного ставлення до подій і явищ дійсності; сприяє
становленню особистості в суспільних відносинах і в цілому забезпечує дошкільну
зрілість. Однак варто пам’ятати, що інформативність і привабливість змісту
навчального матеріалу самі собою не забезпечують ефективності його засвоєння і
розвитку окремих сторін особистості дошкільника. Для цього необхідне стратегічне
бачення віддалених та близьких цілей, ретельний добір засобів, методів і прийомів
навчально-виховної роботи у структурі цілісної дидактичної системи.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД – ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
УМІНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація. У статті розкрито значення інтегрованого підходу, зроблено
огляд науковців на дану проблему. Розкрито зміст інтегрованого підходу в
організації освітнього процесу та впровадження його в практику роботи з дітьми
дошкільного віку.
Ключові слова: Інтегрований підхід, інтеграція, інтегроване заняття,
інтелект, діти дошкільного віку, заняття, освітній процес.
Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період становлення
особистості. Саме в ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ,
починає формувати певні відношення до людей, праці, виробляються навички і
звички правильної поведінки, складається характер. Успішність становлення дитини
як особистості залежить від того, наскільки органічною буде здійснювана дорослим
допомога дитині у «примірюванні» світу, який постійно розширюється, до її
невеликого життєвого досвіду, які переживання і почуття викликає в дитини
входження у новий світ .
Сучасні діти ростуть ерудованими та кмітливими, адже дорослі змалку
відкривають їм світ, навчають його досліджувати, експериментувати, пізнавати.
Реалії сьогодення потребують від людини вмінь швидко орієнтуватися в будь-яких
обставинах, оперативно приймати рішення, постійно розширювати коло своїх
навичок. Завданням дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її
творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду. Ці вимоги зобов’язують нас,
працівників дошкільної освіти до постійного пошуку новітніх продуктивних технологій,
зміни принципів навчання дошкільнят.
Отже, в сучасних умовах очевидною є потреба в пошуку ефективних технологій
організації освітнього процесу в дошкільному закладі, націлених на особистісний
розвиток дошкільника та формування у нього цілісної картини світу. Одним з
ефективних шляхів розв’язання цього завдання є побудова освітнього процесу в
закладах дошкільної освіти на інтеграційних засадах, що водночас відповідає
концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
Сьогодні, як ніколи, дошкільні працівники потребують чіткої відповіді на
запитання, якими технологіями, методами і прийомами реалізувати особистісно
орієнтований підхід, забезпечуючи неухильне виконання завдань нового Базового
компонента дошкільної освіти (Державних стандартів дошкільної освіти),
діючих програм, які на відміну від попередніх програм навчання і виховання дітей
дошкільного віку, є програмами розвитку дитини? Розвиток цілісної, життєво
компетентної особистості - головне завдання, яке стоїть перед сучасною дошкільною
освітою. Його реалізація потребує пошуку нових, удосконалених форм, методів і
принципів роботи. Інтеграційний підхід до освітнього процесу давно довів свою
ефективність і стрімко поширюється у роботі вихователів в закладах дошкільної
освіти.
Проблема інтеграцїї в освіті, у зв’язку зі своєю актуальністю, широко
представлена у сучасних дослідженнях українських та зарубіжних вчених.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ідея інтеграції бере свій початок в працях великого дидактика Я.А.Коменського,
який стверджує: що пов’язано одне з одним має бути пов’язано постійно і
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розподілено пропорційно між розумом, мовою і пам’яттю. Таким чином, все, чого
навчають дитину, повинно бути не розрізненим і частковим, але єдиним і цілим.
Інтеграція – це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки це можливо, в одному
навчальному матеріалі узагальнених знань в тій чи іншій області.
Поняття «інтеграція» увів у науку Г.Спенсер у 1857 році, зв’язавши його з
поняттям «диференціація». Інтеграцію діалектично пов’язано з протилежною
тенденцією - розчленованістю і спеціалізацією частин цілого. Якщо інтеграція прагне
об’єднати всі елементи, щоб система функціонувала з максимальним ефектом, то
диференціація прагне послабити взаємозв’язок між елементами, щоб максимізувати
ефективність функціонування кожного з них.
Інтеграція (від лат integratio – з’єднання, відновлення) є об’єднанням будь-яких
елементів (частин) в ціле і процес взаємного зближення [Словник]; об’єднання і
структурування невпорядкованих явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між
елементами системи, впорядковане функціонування частин цілого.
У філософському енциклопедичному словнику «інтеграція» визначається як
«сторона процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле різнорідних частин і
елементів».
Прийнятним для трактування сутності інтеграції в педагогіці вважаємо таке
визначення: «Інтеграція – це процес взаємодії, ущільнення, уніфікації знань, процес,
який об’єктивно детермінований взаємопроникненням різних видів матеріальновиробничої та громадсько-політичної діяльності людей, а в своїх більш глибоких
засадах – матеріальною єдністю світу, загальним зв’язком, ізоморфізмом структур у
якісно різноманітних об’єктах».
Інтегрований підхід є стрижневим і відображає здійснення ідей взаємозв’язку і
взаємодії в будь-якому з компонентів освітнього процесу відповідно до тих чи інших
цілей і завдань освіти, що веде до підвищення рівня його цілісності.
Отже, інтегрований підхід в освіті – це підхід, що веде до інтеграції змісту освіти,
тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність. Результатом інтегрованого
підходу можуть бути цілісність знань різних видів – цілісність знань про дійсність; про
природу; з тієї чи іншої освітньої галузі, напряму; предмета, курсу, розділу, теми.
Інтегроване навчання дітей дошкільного віку - це процес, побудований на
посиленні взаємозв’язків усіх його компонентів (змісту освітніх напрямів, що
відображає в тій чи іншій мірі цілісну картину Всесвіту в його
природних взаємозв’язках і взаємозалежностях), і спрямований на розвиток і
виховання особистості дитини за допомогою формування знань, умінь і навичок.
Повніше поняття інтеграції в педагогіці дає В.С.Безрукова. На її думку,
педагогічна інтеґрація - вища форма взаємозв’язку (розділів освіти, етапів освіти),
якій притаманна нерозривність компонентів, нова об’єктивність, монооб’єкт, нова
структура, нова функція, що вступають у зв’язок об’єктів [1].
Педагогічна інтеґрація реалізується посиленням взаємозв’язків усіх компонентів
освітнього процесу: цілей, завдань, форм організації, змісту тощо.
Спираючись на вихідне визначення педагогічної інтеґрації (В.С. Безрукова), з
огляду на розуміння сучасного процесу навчання як формування таких знань, умінь і
навичок, які спрямовані на формування різних якостей особистості, запропонуємо
робоче визначення.
Інтеґроване навчання дітей дошкільного віку - це процес, побудований на
посиленні взаємозв’язків усіх його компонентів (змісту освітніх напрямів, що
відображає в тій чи іншій мірі цілісну картину Всесвіту в його природних
взаємозв’язках і взаємозалежностях), і спрямований на розвиток і виховання
особистості дитини за допомогою формування знань, умінь і навичок.
На сьогоднішній день питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному
навчальному закладі досліджують сучасні науковці Олександра Білан, Алла Богуш,
Наталія Гавриш, Катерина Крутій та інші. Вони вважають, що завдяки інтеграційному
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підходу в організації занять у свідомості дітей формується цілісне уявлення про
предмет (об’єкт, явище), об’єктивна картина світу; діти починають активніше
використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої самостійної
роботи. Під час інтегрованих занять значно посилюється зацікавленість дітей темою
та покращується якість засвоєння знань і вмінь.
Метою даної статті є побудова освітнього процесу в ЗДО на засадах інтеграції
та створення середовища для інтелектуального розвитку дошкільника.
Виклад основного матеріалу.
Проблема інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку в усі часи була
актуальною. Найбільш сприятливий період для розвитку інтелекту дитини – це вік від
народження до шести-семи років. Це той час, коли дорослим необхідно розвивати
пам’ять, мислення, сприймання, увагу, уяву дитини. Доведено, що показниками
розумового розвитку дитини є: запитання, судження, особливості сприйняття та
виконання завдань, зміст і форми ігор, характер спілкування з дорослими і
однолітками. Інтелект - специфічна форма організації індивідуального (розумового)
досвіду дошкільника, що забезпечує можливість продуктивного сприйняття,
розуміння і пояснення того, що відбувається.
Одне з найважливіших завдань сучасного виховання дитини дошкільного віку –
розвиток її розуму, формування таких умінь і навичок, які дозволяють легко
засвоювати нове. У дошкільника необхідно формувати правильні уявлення про
доступні явища навколишньої дійсності; розвивати допитливість і пізнавальний
інтерес, а також розумові процеси, уяву, пам'ять і мовлення; сприяти навчанню
способів пізнавальної діяльності, завдяки яким дитина здобуває знання.
Мета сучасної освіти - надати педагогічну підтримку кожній дитині на шляху
його саморозвитку,
самоствердження
і
самопізнання.
Дошкільна
освіта
покликана допомагати дитині встановлювати свої відносини з суспільством,
культурою людства, в яких він стане суб'єктом власного розвитку.
Інтелектуальне виховання особистості - фактично реалізація права дитини бути
розумним. Порушення цього права занадто дорого обходиться як самій дитині, так і
суспільству в цілому. Не можна не погодитися з В.А. Сухомлинським, який писав,
що «…невіглас небезпечний для суспільства, він не може бути щасливий сам і
завдає шкоди іншим. Дитина вийшла зі стін школи і може чогось не знати, але
вона обов'язково повинна бути розумною людиною». Ці слова актуальні і в наші дні.
З великою відповідальністю педагог повинен підходити до організації та вибору
змісту дошкільної освіти, щоб, не форсуючи, забезпечити своєчасне
інтелектуальний розвиток дитини, враховуючи, що до 7 років вона досягає 80% своїх
розумових можливостей.
Вирішуючи завдання інтелектуального розвитку, обираю таку форму роботи, як
заняття. Організовуючи заняття, наповнюючи його конкретним змістом, насамперед
дбаю про реалізацію інноваційних програм дошкільної освіти та пам'ятаю про те, що
інтелектуальні вміння формуються поступово.
Надаю перевагу інтегрованому заняттю, так як воно дозволяє виконати основне
завдання дошкільної освіти - розкрити тему повно і глибоко, але при цьому зробити
заняття мінімально тривалим. Це дозволяє не перевантажувати дітей і залишати
більше часу для інших заходів. Крім того, це позитивно позначається на мотивації до
навчання, оскільки інтегроване заняття, крім безпосередньої подачі нового
матеріалу, передбачає активне включення в нього дітей за допомогою елементів гри,
яка, як відомо, є провідним видом діяльності дошкільника. Зміст таких занять з дітьми
досить складний, але в той же час є базою для поступового і систематичного
формування елементарних інтелектуальних вмінь, які, у свою чергу, послужать
основою подальшого розвитку та засвоєння більш складних понять.
Вважаю, що інтегровані заняття більш цікавіші для дошкільників, оскільки
допомагають вирішувати більшу кількість завдань, дають можливість використати
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різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інші
засоби навчання, зокрема, дослідницьку, пізнавально-пошукову діяльність у довкіллі,
евристичні та мультисенсорні методи, прийоми ейдотехніки та мнемотехніки,
моделювання, трансформування, перевтілення та ін. Інтегровані заняття – це
заняття з високим темпом й постійною зміною видів діяльності дітей. Такі заняття
включають активні дійові сили кожної дитини та розвивають їх внутрішній потенціал.
На інтегрованих заняттях ставлю акцент на самостійній пізнавальній діяльності дітей
(а не заучуванні готових відповідей та висновків), а також на створенні проблемних
ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.
У даній статті хочу поділитись деякими орієнтовними конспектами інтегрованих
занять.
Заняття 1. «Допоможемо друзям з LEGO- країни»
для дітей середньої групи
Мета: створити умови для пізнавального розвитку дошкільнят; сприяти
розвитку всіх психічних процесів, зокрема логічного та конструктивного мислення,
сприйняття та творчої уяви; стимулювати відповіді-міркування дітей; ознайомити з
професіями, пов’язаними з будівництвом: архітектор, будівельник, ландшафтний
дизайнер; поглиблювати знання про будівельні матеріали та їхні властивості, а також
про інструменти та знаряддя, які використовують на будівництві; продовжувати вчити
дітей споруджувати конструкції за схемами-малюнками та за задумом;
удосконалювати вміння проводити серіацію за кольором, формою та числом;
розвивати комунікативні вміння, творчу уяву та фантазію, вміння працювати в
колективі; виховувати наполегливість у досягненні мети, відчуття гармонії.
Матеріал: сердечко-іграшка, чарівна скринька, лист-повідомлення, сліди звірят,
гра «Будинок називай і необхідний матеріал підбирай», лялька-неваляйка,
фізкультхвилинка «Професії», дидактична вправа «Підбери ключ до замка», LEGO
конструктори, малюнки конструкцій, дидактична гра «Допоможемо Неваляйці»,
мультимедійне оснащення,презентація.
Попередня робота: читання віршів «Машини-помічники», «Побавимось у
будівельників» І. Сонечко, відгадування загадок про будівельні професії та техніку,
виготовлення чарівного черевичка, дидактична гра «Кому що потрібно для роботи»,
конструювання різноманітних споруд з LEGO конструктора, створення планів-схем
будівництва.
Привітання
Ми вітаємо новий день,
Хай щасливим буде,
Ми вітаємо гостей:
«Добрий день, вам, люди,»
Один одного вітаємо
І лагідно імена друзів називаємо».
Діти передають сердечко-іграшку по колу та лагідно називають імена своїх
товаришів.
У групі діти помічають чарівну скриньку.
Вихователь. Діти! А як ви гадаєте, хто міг залишити цю скриньку? Міркуванняроздуми дітей.
Лист від звірят LEGO-зоопарку: «Любі малята! Звертаються до вас звірята, які
жили в LEGO-зоопарку: зайчик, ведмедик, жирафа, лев. Із нами трапилася біда: Злий
вітер і завірюха, що хапає всіх за вуха, У LEGO-зоопарк завітали, Всі наші будинки
зруйнували Вихователь. Бідні звірята, як їх жаль. А де ж вони? (На підлозі сліди
звірят, діти впізнають їх, називають чиї вони, йдуть за ними і зустрічають LEGOдрузів).
Вихователь. А чи зможемо ми їм допомогти, побудувати зоопарк?
- Давайте пригадаємо, люди яких професій потрібні, щоб побудувати зоопарк.
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- Зараз спробуємо впізнати їх на екрані (відеопрезентація професій, обговорення з
дітьми).
- Спершу архітектор на папері накреслює те, що потрібно побудувати. Тому всі
будівлі різні, гарні, неповторні. Пригадайте цікаві, неповторні будівлі нашого міста .
- У наш час для будівництва використовують різноманітні матеріали: глину,
деревину, камінь, бетон, цеглу, скло, залізо.
Дидактична гра «Будинок називай і необхідний матеріал підбирай».
(Діти підбирають до зображень будинків матеріали, з яких вони виготовлені і
називають їх).
- А як ви гадаєте, а хто будує будинки ?
- А які знаряддя праці потрібні будівельникам для роботи? (Демонстрація відповідних
зображень на екрані).
- Ще залишилося згадати нам про одну дуже важливу професію – дизайнера.
Обговорення специфіки роботи дизайнера, перегляд дизайнерських робіт,
визначення необхідних матеріалів для роботи.
Фізкультхвилинка
Ти іди черевичок чарівний, іди
Швидко, швидко по руках,
У кого ти зупинився,
Професію покаже той нам.
Вихователь пропонує дітям перед початком будівництва зоопарку скласти
план побудови.
Діти-«архітектори» наклеюють на ватман зображення кліток звірят, касу, вхід у
зоопарк, зображення дерев, квітів.
Вихователь. План у нас готовий. А зараз нам треба визначитися, хто буде
будівельниками і що буде будувати, а хто – дизайнерами. Допоможуть нам у цьому
чарівні замочки.
Дидактична вправа «Підбери ключ до замка »
Діти підбирають до замків, вирізаних із паперу, ключі з LEGO- конструктора. Далі
обирають відповідно до вподобань конструкцію і споруджують за схемою, яка
знаходиться на замку з іншої сторони.
Конструктивно-будівельна діяльність.
Діти «дизайнери» з власної уяви створюють із конструктора будинки для звірят
зоопарку, дерева, кущі, клумбу. Потім розміщують їх за планом.
Вихователь. Який гарний, сучасний у нас вийшов LEGO-зоопарк! Звірята дуже
задоволені. А хто може бути касиром? Давайте запросимо ляльку-неваляйку. Але в
неї немає квитків.
Дидактична гра «Допоможемо Неваляйці»
Серіація за кольором, формою, числом. Обговорення результатів.
Діти обігрують будівлю, діляться враженнями, розповідають для кого вони будували
будинки, запрошують ігрових героїв відвідати зоопарк.
Заняття 2. «Подорож у країну геометричних фігур”
з використанням методики В.Воскобовича.
Мета: практичне розрізнення геометричних фігур (квадрат, трикутник, круг,
прямокутник) із словесним поясненням. Складати із них предметні форми. Лічба
предметів у межах п’яти у прямому і зворотньому порядку
Розвивати основні процеси пам’яті , уваги, мислення, уяви, творче вміння і
самостійність, вміння орієнтуватися в просторі, дрібну моторику рук.
Виховувати активність на занятті, організованість.
Матеріал: лабіринти казкові «Геоконти», мячик, іграшка – іжак, «Квадрати
Воскобовича»)
Хід заняття:
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– Діти давайте привітаємось з нашими гостями
До нас гості завітали,
Ми їх гарно привітали:
Дзень – дзень – дзень
Кажем щиро : «Добрий день»
Наша група радо Вас вітає
І в подорож цікаву разом з Вами вирушає.
Вихователь:
Чарівний цей ліс пахне чарами пізнання.
Креативністю пахне, дарують знання
Мудрі Сови широкі крила розкрили
Щоб ми з ними в політ пізнання полетіли.
-Ось подивіться, яке дерево стоїть незвичне. Давайте ближче підійдемо і поглянемо,
що на ньому росте. Що це ?
-Так чарівні мотузочки. Скільки їх? Вони шепочуть мені, що набридло висіти, хочуть
трішки помандрувати. Кожен з вас зніме лише по п’ять мотузочок і не більше, якщо
хтось зніме більше, то другові може не вистачити.
Вихователь: у весняному лісі лабіринти казкові «Геоконти» сховались тут
загадкові. (Діти сідають за столики)
- Що у вас на столах лежить. «Геоконт» – це нова, цікава, розумна гра, по якій і буде
подорожувати наша непосидюча мотузка.
- Чи схожа вона на геометричну фігуру? Ця мотузка – витівниця. Вона може
перетворюватися на різні геометричні фігури, от тільки допомогти їй мають наші
пальчики.
Слухання казки «Цікава Мотузочка» (Розповідаючи казку, вихователь викладає
з мотузочки на «Геоконті» різні фігури, відповідно до її змісту. Діти виконують такі
самі дії на своїх «мотузяних конструкторах»).
«Була на світі одна допитлива Мотузочка. Ось така, немов пряма лінія. Одного
дня набридло їй нерухомо лежати, і стала вона подорожувати. Побачила на своєму
шляху високу красиву ялинку (викладають з трьох трикутників). Біля ялинки став
будиночок (прямокутник стіни, дах трикутник). Зазирнула мотузочка у віконце, а там
стояв великий стіл, стілець, на підлозі лежав килимок. На стіні висів крючок, на якому
нічого не було. Застрибнула наша мотузочка в хату, перетворилась на рушничок і
залишилась там жити.»
Вихователь : А ми з вами вирушаємо далі. (виходячи на галявину з
різнокольоровими кульками).
▪
Діти, подивіться, що це? Хто їх залишив. Якої форми? Якого кольору? На яку
геометричну фігуру схожі?
▪
Спробуємо, які вони на дотик, на що схожі?
▪
Хто вміє згортатись в клубочок? (котик, лисичка, їжачок)
Вихователь: Давайте пограємось з м’ячиком трішки. Покладемо на долоньку і
уявимо що у нас в руках…
«Жив їжачок у лісі. Вранці прокинувся і виглянув зі своєї нірки. А на небі сяє
сонечко. Котиться по прямій доріжці, закотився на круглу галявину. А на тій галявині
було так гарно. Зрадів їжачок і почав стрибати. Набігли темні хмарки і закрапав дощ.
Заховався їжачок під грибок. Закінчився і з’явилось ще більше грибочків у траві
(рахують пальці по порядку). Дуже зрадів їжачок і захотів зробити мамі сюрприз –
назбирати грибочків. Як же він їх понесе? (на голочках). Натикнемо на голочки. Ось
стільки багато грибочків назбирав він мамі. Давайте зберемо їх у кошик. (Складіть
м’ячики у кошик)».
▪
Діти, в лісі потрібно вести себе тихо, щоб не налякати його мешканців. Чуєте
щось шурхотить. Це напевно їжачок в нірці, який прокинувся після зимового сну. А
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щоб дійти до нірки потрібно ось з цих трикутників, побудувати стежку, перетворивши
їх на квадрати. (Діти будують і підходять до нірки).
▪
-Сумно їжачку одному. Давайте ми розкажемо і покажемо йому цікаву казочку.
Під деревом в лісі, у нірці їжачковій, квадрати заховались тут загадкові (дістають
«Квадрати Воскобовича»)
Діти – це квадрат – трансформер, який може перетворюватись в інші
геометричні фігури і різні предмети. А допоможуть нам у цьому пальчики. Погуляє
вказівний пальчик зліва – направо, зверху – вниз, справа наліво, знизу – вгору і
повернеться тим самим шляхом назад. Зігнемо посередині і вийшов прямокутник. У
квадрата є діагоналі, які йдуть від куточка до куточка, зігнемо і вийде трикутник.
«В зеленому лісі стояла хатинка. А в хатинці жив їжачок, був він ось такий.
Визирнув він і побачив сонечко, літають птахи. Зігнемо по діагоналі і загнемо
крильця. У лисички був день народження, потрібно щось подарувати. А вона ще та
ласунка. Вирішив приготувати цукерки. Допоможемо, щоб цукерок було багато.
Потім їжачок написав вітальну листівку і поклав її у конверт. Заклеїв його.
Лисичка жила на другому березі річки і потрібно було перепливти човником.
Плив їжачок, а хвилі підкидали його вгору – вниз, вгору – вниз.
Лисичка дуже зраділа гостеві і дякувала за смачні подарунки. День швидко
пролетів і настав вечір. На небі з’явились зірочки. Складемо протилежні куточки,
візьмемо по центру пальчиками і згорнемо з двох сторін. Їжачок наш щось притих,
може він заснув. Це наші зірочки навіяли йому чудові, кольорові сни. Що йому
сниться червоного, жовтого та зеленого кольору. Віднесемо нашого їжачка до нірки і
тихенько повернемося додому.»
Висновки. Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та
розширюється інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне
заняття. Проте, оскільки на такому занятті чергуються різні види діяльності,
активність дітей має хвильовий характер і час для дітей минає непомітно. Критерієм
визначення тривалості заняття є працездатність дітей та вихователя, їхня
зацікавленість, захоплення процесом.
Діти чекають таких занять, довго пам’ятають, черпають із них знання, в яких
виникає потреба в майбутньому. Високий рівень навчальної мотивації, що
ґрунтується на інтересі, дає прекрасні можливості для розвитку мислення, логіки,
комунікативних здібностей. На інтегрованих заняттях діти мають можливість
отримувати все нові і нові знання, формуються нові інтелектуальні уміння. Причому
нові знання систематично розширюють і доповнюють коло тих знань, які дитина вже
має.
Отже, на інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види
діяльності, що використовуються на ньому, - лише засоби її розкриття. У ході такого
заняття для розв'язання одного завдання задіюємо знання та вміння дітей з різних
галузей.
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Анотація: у статті висвітлено питання створення організаційно - педагогічних
умов та програмно-методичного супроводу програми «Впевнений старт» ,
необхідних для реалізації моделі освітнього процесу, побудованого на засадах
інтеграції. Особливу увагу акцентовано на застосуванні технології
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Сучасні реформи в системі дошкільної освіти потребують таких способів
організації та підвищення результативності освітньої діяльності, які сприятимуть
невпинному розвитку дітей і забезпечать переорієнтацію освітнього процесу від
уявного набуття знань до справжнього розвитку вмінь. Це передбачає орієнтацію на
діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід — це спрямованість освітнього
процесу на розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь
особистості; застосування теоретичних знань на практиці;формування
здібностей до самоосвіти й командної роботи; успішна інтеграція в соціумі
та професійна самореалізація.
Лише поставивши дитячу особистість у центр усієї діяльності, зробивши її
посередником у взаємодії суб’єктів навчання, побачимо очі, що блищать «жагою»
відкриття, і переконаємося, що працювати потрібно лише так. Сучасні потреби
суспільства потребують організації освітнього процесу через особистісно
зорієнтований, компетентісний, діяльнісний та інтегрований підходи. Їх реалізацію
забезпечують інтерактивні методи та прийоми, метод проєктів.
Методика проєктного навчання передбачає інтегрування знань та практичного
досвіду. На мою думку, цінність цього методу полягає в тому, що, з одного боку, це
форма діяльності, яка спрямована на отримання практичного результату, а з іншого
— це інтерактивна технологія, що створює умови для особистісної взаємодії
(особливо стосується колективних форм роботи).
Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, забезпечення
максимальної активності дитини під час проживання кожного дня передшкільного
року — головні принципи програмно-методичного комплексу «Впевнений старт» [1].
Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і
успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя. Саме тому було
прийнято рішення працювати за програмою «Впевнений старт».
Програма має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів
освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами[2]. Передбачає свободу
вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань
орієнтований на: закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової
української школи реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу/
Хочемо зауважити, що найважливішим основоположним принципом освітньої
роботи зі старшими дошкільниками за програмою «Впевнений старт» є діяльнісний
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підхід [3]. Говорячи про діяльність, ми маємо на увазі не просто зайнятість дитини
чимось, а оволодіння її структурними ознаками – розумінням образу результату,
усвідомленням мети та формування вміння формулювати цілі, свідомий відбір
способів досягнення результату, тобто активна участь на всіх етапах здійснення
процесу. Все це означає, що чим більше усвідомлення дитиною питань: «ЩО
РОБИМО? НАВІЩО? КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО? ЯК? В ЯКИЙ СПОСІБ МО- ЖЕМО
ДОСЯГТИ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ? ДЕ, В ЯКІЙ СИТУАЦІЇ?», тим більший
розвивальний вплив діяльності на дитину, на розвиток її психічних процесів (пам’ять,
мислення,мовлення, уява, увага тощо) та особистісних якостей (самостійності,
активності, ініціативності, допитливості, наполегливість, креативності та ін.). Саме за
діяльнісного характеру організації життя дитини дошкільного віку всі її особистісні
досягнення стають результатом досвіду її продуктивної взаємодії з дорослими й
однолітками, малим і великим природним світом та світом людей. Лише виявляючи
різні види активності, дитина має можливість переходити з репродуктивного рівня
(дія за зразком дорослого) на творчий рівень.
Іншим ключовим принципом є орієнтованість на формування компетентної
особистості, що розглядається в програмі «Впевнений старт» як засіб відновлення
порушеної рівноваги між освітою, запитами суспільства і реальними потребами та
очікуваннями батьків в оцінках результатів. Зміна знаннєвоінформуючих професійних
дій педагога на компетентнісний підхід стосується кожної ланки освіти: від дошкільної
до вищої та полягає у визначенні особливих вимог до розвитку особистості учасників
освітнього процесу. Адже для результату навчання важливим стає не лише те, що
знає вихованець (або фахівець, зокрема педагог), але як він може діяти, якими
цінностями керується в організації своєї діяльності. Програма свідомо орієнтує на
реконструювання змісту діяльності в такий спосіб, щоб компетентнісний підхід не
залишався тільки освітнім гаслом. Саме тому програмні завдання чітко охоплюють у
будь-якій діяльності ціннісне ставлення до сформованих знань, навичок, збагачення
досвіду використання знань та навичок в самостійній діяльності дитини.
Упровадження програми «Впевнений старт» на нашу думку надає досвід
практико-орієнтованої освіти[4] На відміну від традиційної дидактики, орієнтованої на
засвоєння знань, практика пропонованого впровадження спрямована на набуття не
лише знань, а й умінь і навичок практичної діяльності, – досвіду взаємодії та досвіду
творчої діяльності, який виступає критерієм сформованих компетентностей
(соціальних, комунікативних, пізнавальних, образотворчих та ін.). Використання
програми дає змогу виробити таку схему засвоєння «знання – вміння – навички –
досвід діяльності». При цьому характер діяльності (репродуктивний за зразком чи
творчий) надає принципово важливу характеристику активності та розвитку
вихованців (і педагогів), оскільки враховує досягнення особистісних якостей людини
(риси характеру, цінності, вольова регуляція діяльності).
Зауважимо, що особливість упровадження проєкту «Впевнений старт» полягає
в багатоваріантному принципі організації життєдіяльності дітей.. Щоб запобігти
акцентуації уваги педагогів на знаннєвому підході, автори обрали блоковотематичний принцип організації змісту, що ґрунтується на інтеграції різних сфер
пізнання. П’ять тематичних блоків конкретизуються у вісімнадцяти підтемах, кожна з
яких проживається дітьми і дорослими протягом двох тижнів (десять робочих днів).
Кожен з днів тижня тематично орієнтований і характеризується домінуванням одного
з видів дитячої діяльності: комунікативної, ігрової, дослідно-пошукової, мовленнєвої
тощо. Хоча методичний супровід до програми і подає педагогам і батькам чіткі
методичні орієнтири – алгоритм побудови дня, конкретні методичні розробки, проте
ми могли самостійно конструювати день з урахуванням інтересів і можливостей дітей
з того набору форм і методів, які пропонують автори, чи додати до них свої розробки.
Організовуючи проживання дня, діти мали можливість не лише брати участь в
організованих формах групового навчання, а й самовизначатися в різних видах
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активності, діючи одноосібно чи в малих підгрупах. Важливо організовувати різні
моменти дня, наповнені значимими для дітей традиціями і ритуалами. Останні два
дні (9–10) проживання теми мають специфіку щодо організації життєдіяльності.
Протягом цих двох днів реалізується проєкт (ідеї стосовно цього педагог може
почерпнути з Книги вихователя)[5].
Таким чином, побудова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на
засадах інтеграції передбачає створення комплексу організаційно - педагогічних
умов, до яких належать:
- формування інноваційного клімату через систему роботи за програмнометодичним комплексом «Впевнений старт»;
- створення інтегрованого освітнього середовища - інтегрований підхід, який
передбачено у програмі «Впевнений старт»
є однією з основних умов
ефективного здійснення навчальної діяльності ЗДО та характеризується: використанням активних прийомів та методів ;
- розвиток ключових компетентностей, необхідних у подальшому житті
дітей.
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КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ
Анотація Стаття присвячена змістовній сутності реалізації питання
наступності та взаємодії закладу дошкільної освіти та початкової школи.
Здійснено психолого-педагогічний аналіз організації освітнього процесу з
урахуванням основ становлення творчої активності дитини п`яти-семи років.
Ключові слова: наступність, перспективність, дистанційна взаємодія,
заклад дошкільної освіти, початкова школа, творча активність, творчий
розвиток, творча особистість.
Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови
реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти,
зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові
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терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів
забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Стратегічними
напрямами державної політики у сфері освіти повинні стати реформування системи
освіти, в основу якої покладатиметься пріоритетний принцип – забезпечення
доступності та безперервності освіти упродовж життя.
Питання наступності зорієнтовані на інтеграцію двох ланок освіти, на усунення
суперечок між запитами школи і програмними можливостями закладу дошкільної
освіти, між необхідністю враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти.
Неперервна освіта розуміється як зв`язок, узгодженість і перспективність всіх
компонентів системи на кожному ступені освіти для забезпечення наступності у
розвитку дитини. Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах
реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української
школи мають багато спільного. Зокрема, гуманізм як норма поваги до особистості,
доброзичливе, бережне ставлення до дитини; визнання самоцінності кожного
вікового періоду та орієнтація на вікові особливості; урахування індивідуальних
інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини; опора на досягнення попереднього
етапу розвитку; створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини
пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі,
самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до
тих, хто її оточує; забезпечення реалізації можливостей дитини тощо [2, с. 4].
Наступність – двосторонній процес. З одного боку – дошкільна ступінь, яка
зберігає самоцінність дошкільного дитинства, формує фундаментальні
особистісні якості дитини, які служать основою успішного навчання. З іншого –
школа, як наступник, підхоплює досягнення дитини-дошкільника, а значить
дійсно знає про реальні досягнення дошкільного дитинства і розвиває
накопичений ним потенціал [3, с.16].
Наукові
основи
проблеми
наступності
розкрито
в
дослідженнях
Л.С.Виготського, Г.С. Костюка, О.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, В.О. Сухомлинського.
Реалізація принципу неперервності освіти має починатися із забезпечення
наступності між першими її сходинками. При цьому потрібно розглядати такий
взаємозв’язок як дві сторони одного й того ж педагогічного явища у вигляді
«перспективності» та «наступності».
На дошкільних початкових сходинках освіти розглядаємо перспективність, як
визначення пріоритетних ліній підготовки дітей дошкільного віку до майбутнього
шкільного життя, які б максимально враховували потреби початкової школи в
готовності дитини до оволодіння новою, провідною в молодшому шкільному віці
навчальною, діяльністю.
На етапі початкового шкільного навчання забезпечення наступності має
передбачати врахування того рівня сформованості життєвої компетентності, з яким
дитина прийшла до школи, опору на нього, що забезпечує органічне, природне
продовження розвитку, навчання і виховання, започаткованих у дошкільному віці [3,
с. 456].
Сучасні науковці та практики визначають пріоритетні напрями наступності.
Перший напрямок – це узгодити мету на дошкільному і початковому шкільному
рівнях. Мета дошкільної освіти –- всебічний загальний розвиток дитини, визначений
Базовим компонентом дошкільної освіти у відповідності з потенційними віковими
можливостями і специфікою дитинства як самоцінного періоду життя людини. Мета
освіти в початковій школі – продовжити всебічний загальний розвиток дітей з
урахуванням специфіки шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших
навчальних навичок. Як у дошкільному закладі, так і в школі освітній процес повинен
бути спрямований на становлення особистості дитини: розвитку її компетентності,
креативності, ініціативності, творчості, самостійності, відповідальності.
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Другий напрямок – збагатити освітній зміст у початковій школі. На основі
досліджень О. Савченко, О. Проскури, О. Кононко, мова йде про введення в
педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру
(самодіяльних ігор, драматизації, технічного і художнього моделювання,
експериментування, словесної творчості).
Третій напрямок – удосконалити форми організації і методи навчання як у
дошкільних закладах, так і в початковій школі. Сучасні наукові дослідження
Л. Парамонової, М. Подякова, Т.Фадєєвої вказують на необхідність:
⎯ відмовитися від регламентованого навчання в закладі дошкільної освіти
(статичних поз на заняттях, розташування столів у ряд по типу шкільного,
відповідей по піднятій руці);
⎯ забезпечити рухову активність дітей у школі на уроках фізкультури, великих
перервах, а також у процесі позакласної роботи;
⎯ використовувати різноманітні форми навчання та творчої діяльності, що
включають специфічні види діяльності на інтегрованій основі;
⎯ створити розвивальне предметне середовище як у дошкільному закладі, так і
початковій школі, функціонально моделюючий зміст дитячої творчої діяльності;
⎯ використовувати методи, що активізують у дітей мислення, уяву, пошукову
діяльність, тобто елементи творчої активності у навчанні;
⎯ використовувати в початковій школі (особливо в перший рік навчання), ігрові
прийоми, створювати емоційно-значимі ситуації, умови для самостійної
практичної діяльності, коли діти можуть на основі наявних у них знань
виявляти ініціативу, творчість, фантазію, відповідальність;
⎯ провідною в освітньому процесі дошкільного закладу і початкової школи має
бути діалогічна форма спілкування дорослого з дітьми, що сприяє розвитку в
дитини активності, ініціативності, творчості, почуття власної гідності [8, с. 38].
Для забезпечення наступності педагоги дошкільних і загальноосвітніх закладів
освіти взаємодіють за такими напрямами, як:
⎯ інформаційно-просвітницький — ознайомлення педагогів обох освітніх ланок з
поняттям наступності, завданнями та шляхами реалізації;
⎯ методичний — ознайомлення педагогів зі змістом, методами і формами
навчально-виховної роботи;
⎯ практичний — безпосередня співпраця освітніх закладів, що має на меті
знайомство педагогів з майбутніми учнями.
Усі ці напрями передбачають такі види взаємодії:
⎯ взаємовідвідування відкритих занять у закладах дошкільної освіти та уроків у
початковій школі;
⎯ організація Днів відчинених дверей в дошкільних та загальноосвітніх закладах
для дітей старшого дошкільного віку, їхніх батьків та педагогів;
⎯ проведення спільних заходів для вихователів і вчителів початкової школи —
засідань педагогічних рад, семінарів, конференцій, консультацій, тематичних
виставок тощо.
Тож, працюючи з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових
класів, доцільно: проводити екскурсії до загальноосвітніх навчальних закладів та
обов'язково відвідувати навчальні кабінети, спортивну й актову зали, бібліотеку,
їдальню тощо; влаштовувати спільні виставки дитячих робіт, вернісажі,
театралізовані вистави тощо; відвідувати святкові заходи з дітьми старшого
дошкільного віку в початковій школі, наприклад, День знань, свято Букваря, посвяту в
школярі тощо; проводити адаптаційні заняття для майбутніх першокласників на базі
шкіл; організовувати бесіди, під час яких школярі зможуть розповісти дошкільникам
про свої враження від навчання, улюблених вчителів, навчальні предмети тощо.
Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи передбачає
89

взаємозв'язок змісту, методів, прийомів, організаційних форм роботи з дітьми.
Зважаючи на те, що освітяни опинилися в незвичних умовах, пов’язаних з
карантинними обмеженнями, необхідно модернізувати і формат спілкування,
зважаючи на мінімальну контактність та максимальну поінформованість усіх суб’єктів
освітнього процесу.
Карантинні обмеження вимагають оперативних рішень, відповідальності та
безперервного опанування новими освітніми інструментами для ефективної роботи.
Переконанні, що потрібно знайти баланс між різними формами дистанційної
взаємодії: вебінар, відеолекція, презентація, текстові матеріали, різні типи он-лайн
завдань, як для педагогів так і для батьків. Треба бути готовим працювати і
дистанційно, і традиційно, і за моделлю змішаного навчання [9, с. 25-29]. За
допомогою он-лайн сервісів Jitsi, Meet Zoom, Google Meet, Google Jamboard
пропонуємо запланувати такі дистанційні форми взаємодії, як:
⎯ дистанційне спілкування та навчання батьків і дітей старшого дошкільного віку
в режимі он-лайн на сайті дошкільного закладу у рубриці «Співпраця зі
школою»;
⎯ on-line-обговорення на тему: «Аспекти комфортного переходу дитини із
закладу дошкільної освіти у школу» за участі педагогів закладу дошкільної
освіти та вчителів початкових класів навчально виховного комплексу;
⎯ Спільні он-лайн засідання педагогічної ради з питання неперервності
освітнього процесу дошкільної та початкової ланок освіти на засадах Концепції
«Нова українська школа»;
⎯ Skype-знайомство дітей старшого дошкільного віку з учителями та учнями
НВК;
⎯ віртуальна екскурсія школою «Чекає на нас школа, чекає на нас клас»;
⎯ відео-перегляди занять та уроків для педагогів старших груп та вчителів
початкових класів;
⎯ спільні конкурси та виставки творчості для дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку тощо.
Зусилля педагогів даних суміжних освітніх ланок мають зосереджуватися на
реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, виконанні перспективних завдань
спрямованих на раннє виявлення та найбільш повне розкриття творчої активності
дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей.
Формування досвідченої, творчої особистості є одним з першочергових
завдань реформування освіти в країні. Теорію творчого розвитку особистості
розробляли в своїх працях вітчизняні та зарубіжні учені Д. Богоявленська,
З. Голубєва, Н. Лейтес, Е. Яковлєва, А. Маслоу, К. Роджерс [5, с. 21].
Питання творчого розвитку дитини на сучасному етапі продовжують
залишатися актуальними і цікавими для дослідників. Різні аспекти творчого
розвитку особистості висвітлені в роботах Л. Виготського, Б. Теплова,
О. Газмана і багатьох інших учених. Розвиток різних напрямів у дитячій творчій
діяльності представлені в дослідженнях Б.М. Йєменського, Н. Ветлугіної,
Т. Комарової, Н. Сакуліної. Дану проблему активно розробляють ведучі учені
країн світової спільноти Дж. Гилфорд, В. Гордон, Г. Лозанов, К. Роджерс,
А. Ротенберг, Н. Тейлор.
У зв’язку з цим об’єктивна ситуація сьогодення розглядає процес
становлення творчої особистості як вирішальний чинник у випереджаючому
розвитку покоління. З позицій даних вимог одним з найбільш актуальних
пошуків сучасної освіти виступає потреба у формуванні творчої особистості на
ранніх етапах розвитку, а саме в дошкільному віці. Питання розвитку дитячої
творчості широко досліджується у різноманітних аспектах психології та педагогіки. За
інтерпретацією сутності поняття «творчість», поданою науковцем психології
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В. Татаркевичем – творчістю є кожна дія людини, що виходить за межі рецепта [6, с.
8 ].
За термінологічними словниками творчість – це процес, діяльність, продукт;
створення нових матеріальних духовних цінностей; сукупність новоствореного
кимось; винахід. Творчість пов`язана з такими особистісними характеристиками, як
активність та ініціатива, адже активність характеризує діяльнісний стан особистості.
Творчість активізується там, де людина віднаходить щось нове – нові способи
діяльності, створює нові, оригінальні, вартісні для суспільства матеріальні та
духовні витвори.
На думку українського психолога Г. Костюка, від моменту появи дитини на світ
дитина є активною істотою, її психіка розвивається під впливом внутрішніх
суперечностей, які є соціально обумовленими. Учений вважав, що можливість
реалізувати власну внутрішню спонтанність, проявити творчу ініціативу в
різноманітних спеціальних для дитини сферах передусім залежить від свободи та
гармонії двосторонніх взаємин «дитина-дорослий». Водночас психолог наголошував
на тому, що підвалини особистісного розвитку, які закладаються в дошкільному
дитинстві, мають надзвичайно важливе значення для всього її подальшого життя [6,
c. 4-12].
Переконанні, що заохочувати прояви дитячої творчості особливо важливо
саме у дошкільному віці, оскільки саме у дитинстві життя дитини сповнено
фантазіями і творчістю. Дитина дошкільного віку є чутливою до першосигнальних
вражень, до їх емоційного тону. Сприймання кольору, звуку, інтонації і ритму
викликає гаму почуттів, що слугують фундаментом для розвитку творчості. Саме
тому, дошкільний вік є першим і надзвичайно важливим етапом становлення
стрижневих новоутворень, що становлять фундамент для творчості.
Разом з тим, для творчого розвитку не завжди використовуються ті види
діяльності, якими наповнене життя дітей у дошкільному закладі. Базовий компонент
дошкільної освіти спрямовує педагогів на розвиток творчого потенціалу дитини, що
має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення
психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки. Організація
життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній дає змогу забезпечити належний
рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі
неперервної освіти [1].
У Базовому компоненті дошкільної освіти (у редакції 2012р.) та Державному
стандарті початкової освіти (2018 р.) визначається пріоритетність особистісноорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до
розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. Обидва документи
покликані забезпечити становлення особистості дитини, її фізичний, комунікативний,
пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток,
набуття нею практичного досвіду.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує у виборі завдань та
змісту роботи з дітьми не стільки на озброєння їх системою галузевих знань, скільки
на відкриття перед ними «науки життя» яке сприяло б формуванню життєрадісних,
самостійних, практично вмілих, творчих особистостей [1].
Державний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке
визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.
Зміст освітньої галузі «Мистецтво» визначається за такими змістовими лініями:
музична, образотворча та мистецько-синтетична (відповідно хореографічного,
театрального та екранних видів мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення
окремих предметів або інтегрованих курсів. Метою освітньої галузі «Мистецтво» є
формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних
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компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої
діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду [2].
Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку (спілкування, гра,
рухова, пізнавальна, господарсько-побутова, художньо-естетична (ліплення,
малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, хореографічна,
театралізована) мають бути збережені і змістовно збагачені у молодшому шкільному
віці. Це дозволить здійснити поступовий перехід до навчання як нового провідного
виду діяльності у перший (адаптаційно-ігровий) період початкової освіти. Поряд з
іншими, метою цієї діяльності є розвиток різних видів активності дитини, її творча
самореалізація, формування нових компетентностей.
Спільними для всіх ключових компетентностей є наскрізні вміння такі як
творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння
конструктивно керувати емоціями, приймати рішення, розв’язувати проблеми,
співпрацювати з іншими особами. Основою формування ключових компетентностей
дітей у початковій школі є базові якості особистості дитини, набуті у дошкільному віці:
спостережливість,
допитливість,
довільність,
самостійність,
ініціативність,
відповідальність, чуйність, креативність, міжособистісної позитивної комунікації тощо.
Розглядаючи питання творчого розвитку дітей основне педагогічне завдання
дорослих – створити сприятливі умови для повноцінного життя дошкільника, для
реалізації ним свого природного потенціалу, для прояву свого індивідуального «Я».
Усім дорослим, які опікуються розвитком дітей дошкільного віку, слід
усвідомити що навчальна діяльність не є провідною в період дошкільного дитинства.
Кожна розвивальна ситуація має бути спрямована на задоволення нового рівня
потреб дитини. У системі роботи «дитина-дорослий» у суб`єкт- суб`єктному форматі
дорослий має:
− поступово розширювати межі свободи дитини;
− активно підтримувати її особистісну активність, творчу зокрема;
− стимулювати здатність самостійно знаходити шляхи розв’язання проблеми та
усвідомлено аргументувати його в мовленнєвому висловлюванні.
Загалом дорослий має реалізовувати супровід опосередковано, емоційно
підтримуючи самореалізацію нових потреб дитини.
Вважаємо за необхідне, розглянути якості творчого мислення:
− продуктивність – здатність продумувати багато ідей;
− гнучкість – розмаїтість ідей, здатність переходити від одного аспекту ситуації
до іншого;
− оригінальність – здатність до генерації незвичайних ідей;
− ретельність – здатність до деталізації, розроблення ідеї.
Виходимо з припущення, що розвиток активної творчості у дітей 5-7 років може
відбуватися в процесі навчання та виховання за допомогою того як дитина ставиться
до самостійного розв’язання пізнавальної проблеми, яка потребує від неї творчого
мислення. Педагогічними умовами ефективного застосування у роботі з дітьми
активної творчості є: відбір змісту навчального матеріалу, що подається у
проблемній формі; формування у дітей дослідницько-пошукових умінь, необхідних
для самостійного розв’язання пізнавальних проблем; організація навчання в ігровій
формі.
Для творчості дитини основними умовами гармонізації простору є:
⎯ фізичні – наявні матеріали для дитячої творчості й можливість для дітей у
будь-яку мить діяти з ними;
⎯ соціальні – кожна дитина має відчуття зовнішньої безпеки, тобто знає, що її
творчі прояви не отримають негативної оцінки з боку дорослих;
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⎯ психологічні – формування імітативних здібностей (здібностей уявляти,
фантазувати) і вмінь відбувається з урахуванням віку дитини та індивідуальних
особливостей розвитку дошкільника.
Підкреслимо, що відповідально підходити до створення оптимальних умов
задля розвитку творчої активності мають і вихователі в закладі дошкільної освіти і
вчителі початкових класів.
У психолого-педагогічних дослідженнях визначено принципи творчого
виховання і навчання дітей. Найголовніші з них такі: індивідуальний підхід до дитини
у процесі виховання та навчання; особистий приклад вихователя (дорослі, які
виховують дитину, теж повинні виявляти свій творчий потенціал, прагнути до показу
дітям власної творчості); принцип відкритості (не створювати для дітей штучне
виховне середовище, діти повинні відчувати себе учасниками життя суспільства);
формування пошукової активності (інтересу, потягу до нового, до знань); заохочувати
спроби самостійного формулювання особистої думки, самоосвіти, самовиховання;
формувати творчі якості особистості; моделювати реальну творчу діяльність;
принцип збереження гуманності у всіх проявах думок і діяльності [7, с. 14].
Як зазначає Т. Поніманська, орієнтуючись на творчий розвиток особистості,
педагог уникає прямого повідомлення знань і відповідного формулювання завдання,
а створює проблемну ситуацію, яка вимагає від дитини пошуку правильного
вирішення на основі нового способу використання здобутих знань, установлення в
них нових зв'язків, оволодіння новими знаннями і вміннями. Завдання педагога
полягає в тому, щоб, активізуючи враження від попередніх спостережень, уявлень
про предмети і явища, співставлень та аналізу, керувати цим складним процесом, у
якому кожній дитині належить провідна роль.
Цільові спостереження дають підстави звернути увагу на те, що в усіх творчих
видах діяльності основну увагу педагоги спрямовують на оволодіння дитиною
певними наборами необхідних умінь, що в сукупності забезпечують успіх діяльності.
Основне завдання педагогів у розвитку творчої активності дітей – розкрити перед
кожним вихованцем сутність творчої діяльності, яка полягає в уміннях:
− шукати якомога більше особистих оригінальних рішень, а не наслідувати готові
зразки, штампи, шаблони;
− не боятися вільно висловлювати свої думки;
− спрямовувати свою уяву на пошук нового;
− доводити задумане до кінця [4, c.38].
Маємо підстави для висновку, що саме організація освітнього процесу на
принципах наступності та перспективності забезпечить всебічний гармонійний
розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості на перших суміжних
ланках системи безперервної освіти впродовж життя. Реалізація зазначених
принципів у закладах дошкільної освіти і початковій школі полягає у забезпеченні
єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм
організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та молодшого
шкільного віку.
Діяльність закладів освіти щодо забезпечення наступності має здійснюватися
педагогічними колективами спільно і системно. Об’єднані зусилля педагогічних
колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської
громадськості забезпечить психологічно виважений та успішний для дитини перехід з
попереднього рівня – дошкільна освіта, на наступний – початкова освіта.
З огляду на все вищеозначене, сучасне бачення розв`язання проблеми
наступності має полягати у створенні умов для реалізації в освітньому процесі
дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної,
перспективної системи особистісного творчого зростання дитини. Забезпечення її
дієвості передбачає:
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⎯ визнання пріоритетних принципів побудови освітньої системи, які є спільними і
рівноцінними для дошкільної та початкової ланок освіти;
⎯ врахування фізіологічних і психологічних закономірностей розвитку дітей на
відповідних вікових етапах;
⎯ збагачення змістового компонента;
⎯ створення сучасного методичного супроводу освітнього процесу закладу
дошкільної освіти та початкової школи, зважаючи на карантинні умови.
У роботі з дітьми як дошкільного так і молодшого шкільного віку слід
використовувати способи стимуляції творчої активності. Варто знаходити нові форми
роботи, спрямованні на збагачення якісних характеристик розвитку дитини, а також
побудову індивідуальних засобів саморозвитку. Отже, для розвитку творчої
активності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку педагоги мають
приділяти постійну увагу специфічним завданням, які мають дійсно творчий
характер, а крім того – керувати діяльністю дітей гнучко і обережно. Відтак кожна
дитина отримає впевненість у своїх силах, розв’язуватиме будь-які завдання
нестандартно, зможе доводити кожен задум до кінцевого результату, навчиться
творчо мислити та креативно діяти.
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ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація.У статті розкриваються питання організації педагогічної взаємодії
дитячого садка та батьків у сучасних умовах функціонування та розвитку
дошкільної освіти. З метою визначення складових впровадження сучасних підходів
до педагогічної взаємодії ЗДО та сім'ї подається характеристика типів зв’язків
сімейного та суспільного виховання, узагальнюється інформація про форми
взаємодії ЗДО та сім'ї, розкривається аспект батьківської участі в навчальновиховному процесі.
Ключові слова: здоров’я, фізична культура, здоровий, життя, фізичне
виховання, дошкільники,педагогічна взаємодія, компенсаційний зв’язки, форми
взаємодії.
Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямів оптимізації
виховного процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин
вихователя та дошкільника, що відображається в нових підходах до навчання:
створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу
матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і
переходу до діалогізованого спілкування з дошкільником в ході виховного процесу,
інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які
дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації
пізнавально-навчальної діяльності дошкільника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показали,що на рубежі ХІХ і ХХ
століть вперше виникає ідея взаємодії навчальних закладів та сім’ї у процесі
виховання дитини. Єдність сім’ї і навчального закладу відіграє важливу роль у
вирішенні завдань всебічного розвитку та виховання дошкільника. Важливого
значення проблемі даній надавали відомі педагоги: Я.Корчак, А. Макаренко,
В.Сухомлинський, М.Стельмахович та інші.
Мета статті: Оновлення інструментарію сучасного вихователя для реалізації
концепції НУШ. Визначення особливості і способів партнерської взаємодії всіх
учасників навчально виховного процесу. Мотивувати педагогів на формування
партнерських відносин з колегами ,вихованцями та батьками.
«Педагогіка партнерства» є один із факторів ефективної взаємодії учасників
освітнього процесу.
Термін «партнерство» переважно визначають як:
– система взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності;
– спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності,
рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників;
– організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об’єднання осіб на
відповідних умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації;
– спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко узгоджені
і злагоджені дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди
та рівноправності.
Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин всіх учасників
освітнього процесу (вихованців, батьків, вихователів), яка:
– організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
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– ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись визначених
норм (права та обов’язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін;
– передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та
готовність брати на себе відповідальність за їх результати.
Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах:
• повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах, стосунках;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,
горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
Для сприяння самореалізації кожного вихованця треба розуміти, що кожен
вихованець – це унікальна й неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного
розвитку особи є базовим принципом побудови освітнього середовища навчального
закладу, головна мета якої – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу.
До реалізації ідей педагогіки партнерства ведуть два шляхи.
По-перше, шлях, який можна назвати «романтичним» – «віддавши серце дітям».
Вихователь наближується до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї,
«схиляється до її рівня». Слідом за В. Сухомлинським цей шлях пропонував і
відомий грузинський педагог Ш. Амонашвілі. На жаль, не всі вихователі готові до
такого стилю стосунків, і далеко не всі діти повірять у свою «рівність» з вихователем.
По-друге, – це шлях розподілу функцій вихователь та учня і організація їх
співпраці. У функції вихователя входить ретельно підготувати вдома для дитини
навчальне завдання (задачу), продумати в деталях хід його вирішення різними
групами дошкільників тощо.
Функція вихованця – на добровільних засадах прийняти запропоновану
вихователем задачу як свою і самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва
учасники навчання і виховання– рівноправні, вони – суб'єкти діяльності. Ніхто ні над
ким не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності. Не кожен вихователь має
достатній запас любові до дітей, але кожен може побудувати навчання так, щоб
дитина почувала себе істотою вільною і час від часу забувала, що в групі є
«наглядач».
Таким чином, психологічну основу педагогіки партнерства складають суб’єктні
стосунки – співпраця двох суб’єктів. Цей тип взаємин є для навчально-виховного
процесу оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за вихователем функцію
управління, а з другого, – дає вихованцю можливість діяти самостійно.
Соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма соціальної
взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами та розгортається на
засадах визначальної ролі навчального закладу в реалізації його особистіснорозвивальних функцій. Таке партнерство включає в себе сім’ю, педагогів,
адміністрацію навчального закладу.
Метою соціально-педагогічного партнерства є інтеграція батьків у педагогічний
процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до
супроводу дитини у навчально-виховному процесі.
Завданнями партнерства при цьому постають:
• встановлення партнерських відносин з сім'ями дошкільників;
• визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення;
• залучення батьків до організації навчально-виховного процесу та управління
життєдіяльністю закладу;
• науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання
батьків з метою підвищення їхньої компетентності;
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• проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх запитів й
задоволення освітніх потреб батьків та учнів.
У вихованні власних дітей фахівців не існує: батьків-професіоналів на світі немає.
Варто зрозуміти, що дорослі «ідеальними» постійно бути не можуть.
Роль дорослих змінюється у міру того, як дитина росте, навчається й опановує
багато нових навичок, які необхідні в повсякденному житті.
Батьківську роль представляють багатогранною:
- емоційні контакти;
- потреба у спілкуванні.
Буденна зайнятість заважає батькам розмірковувати над їхніми ролями, але
кожний прожитий день, повсякденні спільні справи батьків і дітей є ситуаціями
навчання для дітей. Досвід, отриманий у невимушеному спілкуванні з батьками,
формує основу розуміння світу і ставлення до нього.
Батькам дуже важливо не оцінювати власних дітей, надзвичайно складно
визнати, що дитина може довіряти своїм відчуттям, почуттям, думкам.
Таке розуміння стилю батьківської поведінки необхідне дошкільним педагогам для
організації співробітництва з сім'єю заради розвитку, виховання та навчання дитини.
Сучасний дошкільний заклад дедалі більше стає відкритою інституцією для тих
дорослих, з ким дитина контактує поза його стінами: батьків, членів родини, інших
близьких дорослих. Повертаючись обличчям до кожної родини, дитячий садок
забезпечує доступ до дошкільної освіти, створює умови для успішного особистісного
зростання кожної дитини. Адже метою гуманістичного педагогічного процесу є
становлення особистості, здатної до творчої само актуалізації, особистості, що
реалізується як суб’єкт власних відносин і свідомої самодіяльності. Долучаючи до
реалізації цієї мети батьків та інших членів родини, дошкільні педагоги створюють
навколо дітей атмосферу довіри, взаємопорозуміння, підтримки, єдиних вимог дійсно таке середовище, в якому дитина зможе ефективно розвиватись та
виховуватись.
Педагогічна взаємодія з сім’єю полегшує досягнення цілей, поставлених перед
дошкільним закладом (практичний стимул), робить важливий внесок в єдиний процес
виховання дитини в сімейному та освітньому середовищі (педагогічний стимул),
також участь батьків є певною формою демократизації та культурної взаємодії, що
особливо важливо в умовах полі культурного простору (соціальний стимул).
Такий підхід сприяє зближенню в дитячій свідомості образів педагога та членів
сім'ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис, певного
уподібнення.
Зокрема, образ педагога деформалізується, пом’якшується, споріднюється з
образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів родини не лише як
людей, що обслуговують її, задовольняють всі примхи, витримують вередуна тощо,
але і як авторитетних вимогливих вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох
корисних вмінь, особливих здібностей. Але таке сприймання дошкільниками
дорослих людей з найближчого оточення в дитячому садку і вдома неможливе, якщо
робота з батьками обмежуватиметься традиційними формами роботи: батьківські
збори, групові та індивідуальні консультації, бесіди, оформлення «батьківських
куточків». Тут потрібні зовсім інші підходи. Насамперед важливо змінити суб'єктивні
відносини, тобто усвідомити самим і переконати членів родини, що вони є суб’єктами
навчально-виховного процесу.
Співпраця з батьками передбачає також активну допомогу з їхнього боку в
створенні умов успішного розгортання освітнього процесу: дизайн групових
приміщень або окремих тематичних куточків у них, холів, оформлення музичного та
спортивного залів, підготовка їх до свят, озеленення майданчиків, виготовлення
ігрової атрибутики тощо. При цьому важливо забезпечити залучення дітей до
діяльності, яка зближує всіх її учасників, налагоджує справжню взаємодію в тріаді
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«батьки-діти-вихователі», сприяє формуванню в дітей базових якостей особистості
(відповідальності, самостійності, креативності, працелюбності та ін.).
Щоб участь батьків у навчально-виховному процесі дошкільного закладу не було
формальною, треба продумати поетапне включення їх в процес. На першому етапі
татам і мамам, які виявили бажання активно співпрацювати з вихователями, варто
запропонувати певний час спостерігати за взаємодією педагогів з дітьми у різних
видах та формах організації життєдіяльності в групі. Аби уникнути пасивного
споглядання, доречно залучати членів родини до конкретної діяльності з дітьми,
спілкування з ними для налагодження особистісних контактів.
Співпрацею з дошкільним закладом в ідеалі має бути охоплений весь
батьківський контингент, а не лише найактивніші його члени. Можна виділити ще й
таку категорію батьків, як небайдужі однодумці. Їх чимало. Через зайнятість, дефіцит
часу вони не можуть брати безпосередню участь в педагогічному процесі, проте
цікавляться життям своїх малюків у дитячому садку, жваво відгукуються на будь-які
ініціативи педагогів і завжди готові надати допомогу групі, закладу, а отже, спроможні
співпрацювати на партнерських засадах. Саме до них вихователь може звертатися
найчастіше з окремими доручення, проханнями, які при свою епізодичність, дають
батькам можливість жити проблемами групи, бути у курсі справ. До речі, саме вони
охочіше за інших відгукуються на запрошення в міру можливості відвідувати дитячий
садок з метою ознайомлення з організацією життєдіяльності дітей, спостереження за
ними в дитячому колективі і переймають для себе прийоми взаємодії з дітьми.
Найбільш закритими для взаємодії на рівні «педагог-родина» є батьки, яких можна
об’єднати в категорію споживачі та гості. Вони ставляться до дошкільного закладу як
до установи, яка зобов’язана надати їм певний комплекс з догляду, навчання і
виховання їхніх дітей (що цілком справедливо!), відмежовуючись від будь-якої участі
у житті дитячого садка або групи. Подекуди вони гіперкритично ставляться до роботи
закладу, висуваючи завищені вимоги до його роботи, висловлюючи незадоволення
якістю освітніх послуг. І все це - на тлі хронічної відмови допомогти, взяти участь чи
хоча б просто відвідати організовані вихователем відкриті покази різноманітних
фрагментів навчально-виховного процесу.
Щоб налагодити партнерські відносини з гостями та споживачами, важливо
насамперед зацікавити їх, показати результативність діяльності дошкільного закладу
через позитивні зрушення в емоційному стані, здоров’ї, навчальних досягненнях
їхньої дитини порівняно з її попередніми результатами без зіставлення з іншими
дітьми. У цій справі на передній план виступають:
- мотивація та авансована наперед оцінка, які програмують на конкретний
позитивний результат їхньої взаємодії з вихователями та активної участі в житті
групи, на відкритість, довірливість, толерантність у стосунках. («Цю справу ми
можемо довірити Вам», «Ваша участь допоможе Сашкові швидше звикнути до
дитячого садка»).
- різні способи інформування батьків: усне спілкування, демонстрування та
коментування продуктів дитячої діяльності, естетичне оформлення стендів, які
містять цікаву для батьків інформацію, перегляд касет з відеозаписами різноманітних
фрагментів з життя групи;
- висока оцінка внеску батьків у забезпечення життєдіяльності дітей у групі (заклеїли
вікна у групі - стало тепліше, допомогли пошити штори - у спальні стало набагато
затишніше; допомогли оформити куточок книжки, намалюють картинки до текстів,
стежать за порядком ;відвідали фізкультурне свято в садку - дитина зраділа, виявила
більше організованості, активності, вправності в рухах тощо);
- педагогічна рефлексія, яка передбачає обмін враженнями від участі у житті
дошкільного закладу, переосмислення батьками своєї ролі та місії вихователя,
поглядів на дитину не як на об’єкт, а як на суб’єкт виховання. за такого підходу
згодом певна частина байдужих та гостей поповнить лави небайдужих однодумців.
98

В своїй роботі намагаюсь дотримуватись партнерських відносин з вихованцями та
їх батьками. Робота на заняттях здійснюється складанням проектів(тематичних
тижнів),де діти з допомогою батьків створюють «дерево цілей» .Під час створення
дерева, дошкільники обговорюють запропоновану тему з батьками та визначають
завдання на проект. Цей метод дозволяє заохотити батьків приймати активну участь
в навчанні та вихованні дитини. Батьки тісно співпрацюють з вихователями та дітьми.
Батьки завжди знають, що вивчає їх дитина та допомагають у зібранні різного
матеріалу по темі. Найініціативніші, навіть пропонують свою допомогу при
проведенні певних занять. Так, нещодавно було створено «дерево цілей» .що мало
назву «Пори року» де батьки виготовили макет дерева в повну величину. Тепер діти
із задоволенням змінюють його вигляд згідно пір року.
Висновок. Як бачимо, активізація батьків на основі індивідуального та
диференційованого підходів, діалоговості у взаємодії - справа цілком реальна, хоч і
непроста і потребує неабиякої майстерності від педагога.
Отже, взаємодія в контексті соціалконструктивізму - це взаємодія двох суб’єктів,
двох різних внутрішніх світів, протиріччя між якими невичерпні через розбіжності у
статі, вікові, життєвому досвіді, життєвому середовищі, суспільному статусі. І, як
наголошує у своєму дослідженні Н. Є. Щуркова, тому фахівець знаходиться перед
вибором двох альтернативних шляхів організації співробітництва:
- або підкорити індивідуальну автономність;
- або ініціювати активність.
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ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
Анотація: у статті представлені нові інноваційні шляхи та методи
ефективної взаємодії між дошкільною та початковою ланкою освіти
Ключові слова: STREM освіта, метод проєктів, мультимедійні технології
LEGO-технології.
Сьогодні дошкільна та загальна середня освіта й наука виступають
вирішальними чинниками суспільного розвитку. Проблема наступності між дитячим
садком і школою існує вже давно, але в даний час, як ніколи раніше, ця проблема
стала актуальною, так як відмінності у вимогах до рівня знань, умінь і навичок які
одержують діти на різних етапах освіти істотні.
Актуальність даної проблеми зумовлена необхідністю усунення суперечностей
між:
- новою метою здійснення наступності в системі загальної освіти і відсутністю
управлінських, організаційно-педагогічних умов її досягнення;
- необхідністю пошуку нових шляхів до реалізації принципу наступності в
навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку і реальним станом
підготовки освітян до цього інноваційного процесу;
- інтегративними процесами в діяльності дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів і відсутністю їх науково-методичного забезпечення;
- соціальним та особистісним значенням готовності дитини до навчання в школі і
застарілими організаційними формами підготовки до школи тих дітей, які не
відвідують дошкільних закладів.
Перехід дитини з дошкільної ланки на шкільну вимагає особливої педагогічної
підтримки. Забезпечити дитині необхідну підтримку на етапі переходу з дитячого
саду в школу покликана особлива педагогічна діяльність керівників, педагогів
дошкільного навчального закладу і початкової школи. [1]
У зв'язку з останніми тенденціями модернізації системи дошкільної освіти та
нового Закону «Про освіту»,який передбачає, що всі діти старшого дошкільного віку
обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної
освіти, виникла необхідність перегляду цілей, завдань і змісту освітньо-виховної
діяльності. На мій погляд оновлення змісту освіти, в тому числі і його початкової
дошкільної ланки, неможливий без опори на вже наявні традиції та засвоєння
кардинально нових форм.
Згідно з новим законом «Про освіту» дошкільна освіта має стати обов'язковою і
вперше отримає статус першого рівня загальної освіти в Україні. Це та ступінь освіти,
яка закладає основи особистості та інтелектуального розвитку підростаючого
покоління.[2]
Так, дійсно, в дошкільному віці здійснюється підготовка до школи. Але не в
простому розумінні: навчити читати, писати і рахувати.
Навпаки, підготовка, згідно Базового компоненту дошкільної освіти, в
дошкільному закладі ставить зовсім інші цілі: дитина повинна вміти проявляти
самостійну активність, пізнаючи навколишній світ; взаємодіяти не тільки з власними
батьками, але і з іншими дорослими; спілкуватися в колективі дітей, тобто бути
соціально активною; а також бути патріотом своєї Батьківщини. Саме таким повинен
бути випускник дошкільного закладу. [3]
100

Сучасна освіта має забезпечувати комфортний перехід кожної дитини з
дошкільного дитинства в світ навчання, що стає можливим за умови наявності
наступності між дошкільною освітою і початковою школою. Базовий компонент
дошкільної освіти спрямований на забезпечення наступності основних освітніх
програм дошкільної, початкової загальної, і наступних ланок освіти.
Одним з таких методів, який ми активно використовуємо, є проєктна діяльність,
як спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на принципах інтеграції, та
взаємодії з навколишнім середовищем, поетапної практичної діяльності по
досягненню поставленої мети. Метод проєктів актуальний і дуже ефективний. Він дає
можливість нашим вихованцям експериментувати, синтезувати отримані знання,
розвивати творчі здібності та комунікативні навички, що дозволяє їм успішно
адаптуватися в ситуації, що змінилася .Також даний метод робить освітню систему
дошкільного закладу відкритою для активної участі батьків.
Дуже цікаві для дітей старшого дошкільного віку заняття з використанням
Мультимедійних презентацій, які дозволяють представити навчальний і розвиваючий
матеріал як систему яскравих образів наповнених вичерпною інформацією. Ми
моделюємо такі життєві ситуації, які не можна або складно побачити в
повсякденному житті. Фахівцями дитячого садка проводяться індивідуальні
розвиваючі заняття з використанням навчальних і розвиваючих ігор - презентацій.
Мультимедійні технології ефективні не лише як засіб розвитку інтересу до
навчання в дошкільників а також і у початковій школі – вони розкривають широкі
можливості візуалізації навчання та сприяють розвитку різних сторін особистості
через усебічний вплив на формування майже всіх якостей дитини.Очевидно, що
педагог, який веде заняття з використанням мультимедіа-проєктора, комп'ютера, має
вихід в Інтернет, володіє якісною перевагою перед колегою, що діє тільки в рамках
традиційних технологій.
Сьогодні в Україні широкої популярності набуває впровадження STREM освіти.
STREAM-освіта — новий інтегрований підхід до розвитку, виховання й навчання
дітей, яка спрямована зосередити увагу на розвитку продуктивного, критичного
мислення дітей, формуванні в них цілісної картини світу, вміння досліджувати,
моделювати, творити, і головне — спрямовувати свою діяльність на благо людей і
природи. Створення парціальної програми зі STREAM-освіти дошкільників є
нагальною потребою часу. Нині така програма з назвою “STREAM-освіта, або
Стежинки у Всесвіт” перебуває на стадії розроблення. Активно впроваджується
STREM-освіта в освітній простір початкової школи. На мою думку, раннє залучення в
STREM, починаючи з дошкільного дитинства, з подальшою наступністю у початковій
школі може підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування
компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості. [5]
Одним із інноваційних методів, який використовують і педагоги дошкільники та
вчителі початкової ланки є метод Лего-технологій. На сьогодні конструктори LEGO є
незамінним матеріалом для занять з дітьми у закладах дошкільної освіти і в
початковій школі. LEGO-технологія цікава тим, що об’єднує в собі елементи гри та
експериментування. За допомогою LEGO дошкільнята розвивають творче та логічне
мислення, грають у сюжетно-рольові ігри, вчать ноти, рахують, розв’язують
проблемні завдання, розвивають дрібну моторику та мовлення.
Активно використовують Лего-технології у просторі Нової української школи.
Робота з конструктором LEGO дозволяє учням у формі пізнавальної діяльності
дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні у подальшому житті навички.
LEGO конструктор дозволяє працювати в рівній мірі і голову, і руки дитини.
Конструктор
допомагає дитині втілювати в життя свої задумки, будувати і
фантазувати, бачати кінцевий результат. Саме LEGO дозволяє вчитися граючись і
навчатися у грі.[4]
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Я вважаю, що наступність дошкільної і початкової загальної шкільної освіти
можлива лише за умови стикування програм і навчальних методик.
Наш дошкільний навчальний заклад приділяє велику увагу для створення
предметно-розвиваючого середовища, що забезпечує реалізацію загальноосвітньої
програми дошкільної освіти «Впевнений старт». Результатом роботи стало
розширення предметно - розвивального середовища відповідно до нових вимог
програми, включаючи комп'ютерне обладнання, яке стало потужним технічним
засобом навчання і комунікації, необхідним для спільної діяльності педагогів, батьків
і дошкільнят.
Наступність дошкільної та початкової шкільної освіти можлива за умови тісної
співпраці дитячого садка і школи. Наш дошкільний заклад спільно зі школами
знайшли точки дотику - через організацію для дітей старших груп екскурсій в школу,
відвідувань шкільної бібліотеки, взаємовідвідувань. Але все це не є наступністю в
повному розумінні, це одна з форм взаємодії, співпраці з метою легшої адаптації
дітей до школи.
Тому, хотілося б, щоб взаємодія носила більш тісний характер. А щоб це
сталося, необхідні нові форми співпраці - проведення спільних круглих столів,
майстер-класів, семінарів, спільне проведення педагогічних рад.
Педагоги нашого закладу впевнені, що працювати по старому не можна, тому
ми починаємо нову справу, яка принесе користь дітям і дозволить нам самим
працювати творчо, робити відкриття, а значить-рости в особистісному і професійному
планах!
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ВИХОВАНЦІВ
Анотація. Робота з родиною – актуальна проблема діяльності кожного
закладу дошкільної освіти, в основу якої покладено співробітництво. Одним із
напрямків співробітництва дошкільного закладу з сім’єю є психолого-педагогічна
освіта батьків з метою підвищення їх педагогічної культури. Сучасне життя
спонукає до урізноманітнення та оновлення форм взаємодії родини з дошкільним
закладом.
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Форми зростання ролі освіти, що спостерігається в багатьох країнах світу, в
тому числі і в нашій країні, змінило відношення до дошкільних навчальних закладів.
Відтак, головним чином виступає педагогічна функція дошкільної установи: як
виховують, чому вчать, наскільки успішно готують до школи, до життя. Щоб успішно
виконувати педагогічні функції, дошкільний заклад повинен переглянути зміст і якість
освітньо-виховної роботи з дітьми, шукати шляхи сильнішого впливу на кожну
дитину. Це обумовлює необхідність пошуку педагогічним колективом дошкільного
закладу в сім’і союзника, однодумця у вихованні дитини.
Робота з родиною є актуальною проблемою у діяльності кожного закладу
дошкільної освіти. Адже, найважливішими соціальними інститутами навчання і
виховання дітей дошкільного віку є дитячий садок та сім’я. Ефективність їхньої
спільної роботи залежить передусім від гармонійної взаємодії педагогів та батьків.
Проблеми співпраці вихователів та родин є предметом наукового пошуку
багатьох дослідників. Серед них: Біла К., Буздуган О., Володіна Л., Гецко С.,
Доманюк О., Жаровцева Т., Загородня Л., Звєрєва О., Іванова Г., Кротова Т., Ладивір
С., Піроженко Т., Рибальченко І., Собкін В., Сухар В., Трубавіна І., Цюра С. та ін [3; 7].
Щодо змісту взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами думка багатьох
дослідників збігається. Це, передусім, психолого-педагогічна просвіта батьків,
розкриття вікових психологічних, фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку,
роз’яснення ролі та значення батьків у житті дошкільника, допомога в реалізації
виховної функції сім’ї.
Проблема взаємодії між учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки
партнерства висвітлена у працях зарубіжних і вітчизняних учених. Так, у 60-70 роках
ХХ століття Р. Бенедикт, О. Больнов, Р. Лохнер, М. Мід, Б. Ананьєв, К. Корсак,
В. Куліков здійснили наукові розвідки того чи іншого аспекту партнерства в контексті
освітніх змін; В. Сухомлинський, О. Захаренко, Ш. Амонашвілі впроваджували появу
зразків його практичного застосування [7, с. 50].
На нашу думку, найбільш інтегрованим та цілісним тлумаченням означеного
поняття є визначення Н. Бібік, згідно з яким педагогіка партнерства – чітко визначена
система взаємин усіх учасників освітнього процесу, основою якої є принцип
добровільності; ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
визначених норм (прав та обов’язків) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із
сторін; передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань
та готовність брати на себе відповідальність за їх результати.
Більшість учених (І. Бех, Н. Бібік, Г. Назаренко та ін.) вважають, що педагогіка
партнерства базується на повазі до особистості; доброзичливості та позитивному
ставлення; довірі у стосунках; принципі «діалог – взаємодія – взаємоповага»;
розподіленому лідерстві (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,
горизонтальність зв’язків); соціальному партнерстві (рівність сторін, добровільність
взяття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) [7].
В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу із сім’єю покладено
співробітництво. Ініціаторами його встановлення мають виступати педагоги
дошкільного закладу, оскільки вони професійно підготовлені до освітньої роботи, а,
отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й наступності у
вихованні дітей. Вихователь усвідомлює, що співробітництво потрібне в ім’я дитини, і
в цьому необхідно переконати батьків. Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю та
кваліфікована реалізація її завдань визначають керівну роль дошкільного
навчального закладу щодо сімейного виховання.
Успіх співробітництва вирішальною мірою залежить від взаємних установок
сім’ї і дитячого садка. Найсприятливішими вони є, коли обидві сторони усвідомлюють
потребу цілеспрямованого впливу на дитину і довіряють одна одній. Важливо, щоб
батьки були впевнені в доброзичливому ставленні педагога до дитини, в його
компетентності, цінували його особистісні якості. Довіру батьків вихователь має
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заслужити чуйністю, уважністю до дитини, щирістю і милосердям. Неабияке значення
має також культура спілкування і тактовність.
Світова статистика переконує, що сучасне сімейне виховання не є таким
ефективним і повноцінним, як має бути.Тому в багатьох країнах розробляються
спеціальні програми, спрямовані на підвищення педагогічної культури сім’ї,
виховання батьків [5]. Тому психолого-педагогічна освіта батьків з метою підвищення
їх педагогічної культури – один з напрямів співробітництва нашого дошкільного
закладу з сім’єю. Батьки та інші члени родини можуть значно урізноманітнити життя
дітей у дошкільному закладі, зробити свій внесок в освітню роботу. Залучення батьків
та інших членів сім’ї до освітньої роботи дитячого садка потрібне передусім для
дітей. І не лише тому, що вони дізнаються про щось нове.
Ще важливіше допомогти батькам відчути себе «колективним педагогом»,
особливо для бабусь і дідусів, їм необхідно бачити, що вони потрібні, цікаві
навколишнім людям. Педагоги мають змогу краще познайомитися із сім’ю кожного
вихованця, зрозуміти її сильні й слабкі сторони щодо виховання дітей, допомогти, а
іноді – чогось і навчитися.
Вихователі нашого закладу схиляються до думки, що ефективними в роботі з
батьками є інтерактивні форми, які передбачають спілкування їх учасників на основі
діалогу. Під час такої діяльності реалізуються всі сторони спілкування: інформативна,
тобто передача та збереження інформації; інтерактивна – організація і взаємодія в
спільній діяльності; перцептивна – сприймання і розуміння людини людиною.
Активних форм роботи багато, а творчість педагогів продовжує збільшувати їх
кількість. Зокрема, ми використовуємо декілька: “точка зору” – форма, що
передбачає колективне обговорення педагогічної чи психологічної проблеми, вільний
обмін думками. Кожен учасник доводить свою точку зору. “Батьківський турнір” –
учасники турніру одержують спеціальні домашні завдання, до яких готуються
заздалегідь, обмірковують їх виконання. Для проведення турніру обираються
ведучий та журі. “Родинний аукціон” – форма роботи з батьками, яка спрямована на
активний обмін новими ідеями, думками, родинними виховними знахідками, їх захист
та пропаганда [4].
На нашу думку, для узгодженої роботи родини й дитячого садка як суб’єктів
виховання слід дотримуватися таких вимог: співпраця має ґрунтуватися на
взаємоповазі й партнерстві; взаємна довіра є основою співпраці через порозуміння;
певна духовна єдність, підвалиною якої є любов до дитини, сприймання її як вільної
особистості, розуміння проблем становлення людської гідності, дорослішання й
творчого розвитку.
Таким чином, усі сторони мають відмовитися від фізичного впливу та
психічного тиску на дитину, від примусу, поважати право дитини на вільний вибір.
Кожна зі сторін має взяти на себе певні обов’язки.
З одного боку, дошкільний заклад забезпечує умови для фізичного і психічного
розвитку дитини та догляд за нею під час її перебування там, умови для розвитку
творчих здібностей та інтересів, задоволення потреби дитини в емоційноособистісному спілкуванні в дитячому колективі, захист від фізичного впливу та
психічного тиску на дитину в будь-якій формі, кваліфіковану допомогу родині в
розв’язанні педагогічних проблем, активне сприяння усвідомленню дитиною ролі
доброзичливого й уважного педагога, а також формування вміння виявляти свою
любов і повагу у спілкуванні з ним, батьками та іншими членами родини. З іншого
боку, родина зобов’язується: створювати оптимальні умови для фізичного і
психічного розвитку дитини вдома; брати участь у розвитку творчих здібностей
дитини спільно із дитячим закладом; захищати дитину від будь-яких форм фізичного
впливу та психічного насильства поза дитячим закладом; задовольняти потреби в
емоційно-особистісному спілкуванні в колі родини; сприяти усвідомленню дитиною
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ролі вихованця, члена дитячого колективу на основі довіри та доброзичливого
ставлення до педагогів та інших дітей [3; 4].
Таким чином, педагогічний колектив і родина – це єдиний організм, об’єднаний
спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.
Педагоги й батьки на педагогічній раді, до складу якої входять їхні
представники, визначають структуру, зміст та особливості організації навчального
процесу впродовж року.
Нині головним завданням дошкільного виховання є зруйнування бар’єру між
дитячим садком і сім’єю. Присутність батьків у дитячому садку дасть змогу істотно
поліпшити життя дітей, створити домашню атмосферу, допомогти вихователеві в
організації певної діяльності дітей, а батькам об’єктивно оцінювати сильні й слабкі
сторони у вихованні дитини. Вихователі отримають багато додаткових відомостей
про індивідуальні особливості їхньої дитини, емоційний характер спілкування в сім’ї,
формування трудових навичок і звичок, для яких сім’я має великі можливості.
Відкриті, зацікавлені контакти з сім’єю дадуть змогу виявити кращий досвід сімейного
виховання і зацікавити ним інші родини. І батьки, й вихователі краще розумітимуть
дитину, враховуватимуть її бажання, інтереси, потреби.
Організатором і координатором співробітництва дошкільного навчального
закладу з сім’єю є керівник закладу. Саме керівник сприяє становленню єдиної
системи виховання дітей в сім’ї і в дитячому садку, згуртовуючи для вирішення цього
завдання педагогічний колектив і батьків.
Основні завдання і приблизний зміст співпраці дошкільного закладу з батьками
планується в річному плані й конкретизується в календарному плані завідувача і
методиста.
Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної
роботи дошкільного закладу і сім’ї. На основі вивчення та аналізу методичних
рекомендацій О.Коненко, Т.Олексєєнко та інших науковців і практиків в межах роботи
нашого закладу виділяємо такі форми взаємодії родини з дошкільним закладом:
1) індивідуальні (анкетування, попередні візити батьків з дітьми до садка,
співбесіди, консультації, відвідування педагогами своїх вихованців удома,
телефонний зв’язок);
2) наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, дошка оголошень,
інформаційні листки, тематичні виставки, анкетування, скринька пропозицій,
індивідуальні зошит, родинні газети, педагогічна бібліотека, запрошення, вітання
тощо. Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є виставки
дитячих робіт; реклама книг, публікацій у періодиці, в системі Інтернет з проблем
сімейного виховання);
3) групові (консультації, практикуми, школа молодих батьків, гуртки за
інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з цікавими людьми – вчителями,
лікарями, психологом тощо);
4) колективні (батьківські конференції, тематичні зустрічі за «круглим столом»,
засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення групи батьківпорадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання, відпочинок у вихідні
дні тощо).
Позитивних результатів у вихованні дітей можна досягти за умови вмілого добору
форм співробітництва, активного залучення до цієї роботи всіх членів колективу
дошкільного закладу і членів сімей вихованців. Нині актуальними завданнями
залишаються індивідуальна робота з родиною, диференційований підхід до сімей
різного типу, піклування про те, щоб не випустити з поля зору і впливу фахівців
неблагополучну сім’ю. Зокрема, відвідування сім’ї дитини передбачає гарний настрій,
привітність, доброзичливість. Слід забути про зауваження, скарги, не допускати
критики в адресу батьків. Педагог сприймає атмосферу сім’ї, поведінку і настрій
дитини, що допоможе зрозуміти психологічний клімат в родині.
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Традиційними у співпраці закладу і батьків є дні відкритих дверей, консультації,
батьківські збори, консультації для батьків тощо. Мета дня відкритих дверей –
ознайомлення батьків з дошкільним закладом, особливостями освітньо-виховної
роботи, зацікавлення нею, залучення до активної участі. Проводиться керівником у
формі екскурсії по дошкільному закладу з відвідуванням групи, де виховуються діти
батьків, що прийшли. Можна показати фрагменти освітньо-виховного процесу. Після
екскурсії і перегляду роботи з дітьми керівник закладу або методист проводять бесіду
з батьками, відповідають на запитання, цікавляться враженнями. Педагог повинен
вміти не тільки говорити і слухати батьків, виражати своє зацікавлення,
доброзичливість. Консультації проводяться індивідуально чи для підгрупи батьків.
Мета консультації – засвоєння батьками певних знань, умінь. Семінари-практикуми
проводять для набуття практичних навичок з виховання дітей. Наприклад, як читати
книгу, готувати руку дитини до письма тощо.
Батьківські збори проводяться як групові так і загальні 2-3 рази на рік. На них
обговорюють завдання на новий навчальний рік, результати освітньо-виховної
роботи та інше. На загальних зборах передбачають виступи батьків. На групові збори
одне запитання готує вихователь, з інших пропонується виступити батькам чи комусь
зі спеціалістів. Бажано на зборах обговорювати сімейний досвід виховання дітей.
Основна мета батьківських конференцій – обмін досвідом сімейного виховання.
Батьки готують повідомлення, педагог, при необхідності, надає допомогу з вибору
теми, оформлення виступу. Важливо визначити актуальну тему конференції. До неї
готується виставка дитячих робіт, педагогічної літератури, матеріалів, що
відображають роботу дошкільного закладу. Завершити конференцію можна спільним
концертом дітей, членів сімей.
Зокрема, в роботі нашого закладу, педагогічні знання для батьків
репрезентуються у формі виставки дитячих робіт, де батьки можуть самі, або разом з
дітьми, показувати виконання окремих елементів роботи (наприклад, з художньої
праці, зображувальної діяльності), а також через вечори відпочинку (“Давайте
знайомитись”, “Розвеселимо один одного”, “Сміх – це здоров’я”, “Родинна світлиця”,
“Вечорниці”, “У гостях у бабусі”,), спортивні свята і розваги (“Тато, мама і я –
спортивна сім’я”, “Спорт – це здоров’я”, “Веселі старти”, “День здоров’я”), участь у
підготовці спектаклів, лялькового театру, виставок.
На практикці нашого дошкільного закладу використовуються новітні форми
роботи з родиною: проектування або метод проектів (сімейні проекти), створення
батьківської кімнати (наприклад, “Родинна світлиця”) для зустрічей з мамами і
татами, обладнання куточка “Для допитливих дітей та дбайливих батьків”, випуск на
допомогу батькам рукописного журналу, залучення педагогами батьків до підготовки і
проведення з дітьми різних видів діяльності (праця на городі або майданчику,
ранкова гімнастика, заняття з художньої праці, будівельні ігри), проведення спільно з
родинами свят і днів народження, зустрічі за круглим столом із спеціалістами у формі
запитань і відповідей, перегляди батьками роботи з дітьми у групах, облаштування
вдома куточків художньої творчості, “журнал відгуків і пропозицій”, “Скринька уваги і
поваги”, “Спільно вирішуємо проблеми”, де батьки можуть виступити, заповнити
анкету, написати пропозиції. Домашні завдання і багато інших, які базуються на
традиційних формах і допомагають батькам перемогти власний авторитаризм,
побачити світ з позиції дитини, відноситись до неї як до рівної, зрозуміти, що
неприпустимо порівнювати її з іншими дітьми, що треба радіти її особистому росту,
будувати довірливі взаємини з нею.
Значного поширення сьогодні набувають творчі форми роботи з батьками, в
яких беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного закладу [4; 5].
Батькам наших вихованців цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її
взаємодії з дорослими не в домашніх умовах, а й самим виступити в новій ролі
106

(театралізованій виставі, спортивному змаганні, конкурсі, засіданні дискусійного
клубу).
Важливою складовою у системі роботи з батьками є педагогічний всеобуч.
Методологічна основа всеобучу: народний педагогічний досвід та досягнення
вітчизняної і зарубіжної наукової педагогіки з питань родинного виховання. Щоб
педагогічний всеобуч був достатньо ефективним, він має бути диференційованим.
Тобто, він повинен передбачати якісні відмінності та особливості різних груп сімей,
які до них відносяться: соціальні аспекти (особливості сімей за місцем проживання,
соціального статусу сім’ї); демографічний аспект (врахування віку, освіти батьків та
дітей, структури сім’ї); світоглядний (світоглядні позиції, стиль сімейних стосунків,
ставлення до суспільства); етнографічний (врахування рівня загальної педагогічної
та професійної культури батьків, характер сімейних традицій, культури домашнього
побуту) [3; 6].
Таким чином, усі форми роботи, що проводяться в закладі дошкільної освіти,
повинні враховувати такі особливості батьків: право на власну думку, точку зору,
систему цінностей; інформувати не лише про обов’язки батьків, але й про права, а
ними вони можуть скористатись; у готовності позитивно поставитись до проявів
батьківської ініціативи і творчості та заохочувати їх; вміти не лише повчати батьків,
але і вчитися у них.
Показниками результативності взаємодії між батьками, вихователями,
адміністрацією закладу мають стати: створення доброзичливої атмосфери
взаємостосунків; гуманізація виховного процесу в дошкільному закладі і сім'ї; відмова
від будь-яких форм фізичного та психічного тиску на дитину, насилля над її гідністю;
підвищення рівня загальної та педагогічної культури батьків і педагогів, їх
зорієнтованість на самовдосконалення і саморозвиток; створення умов для
повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного й соціального
розвитку дитини; забезпечення первинних ціннісних орієнтацій у різноманітних
галузях життя, у культурній спадщині народу і роду.
Наведений перелік форм, методів та етапи роботи з батьками досить умовні.
Різні родини мають свої цінності, інтереси, культурний рівень, педагогічний досвід.
Використання різноманітних форм залучення батьків до співпраці, творчість, власний
пошук у “наведенні мостів”, дипломатичність, толерантність – усе це запорука
успішної взаємодії закладу дошкільної освіти і родини.
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО НУШ
Анотація У статті розкрито сучасні шляхи інтеграції фізичних і розумових
здібностей дітей, різні підходи до оптимізації фізичної та розумової активності.
Показано, що розвиток рухової і розумової сфери необхідно вирішувати як одне
завдання, що сприяє ефективному розвиткові дітей старшого дошкільного віку в
процесі підготовки їх до НУШ.
Ключові слова: фізичний розвиток, інтелектуальний розвиток, рухова
діяльність, дошкільний вік, діти.
В даний час перед сучасною педагогічною наукою стоїть проблема, як
підвищити інтерес дітей до навчання. Це спонукає шукати нові методи і засоби, що
розширять і збагатять методичний арсенал педагога і будуть сприяти розвитку
інтересу до занять у дітей. Загальновідомо, що вступ дитини до школи, входження її
в нове співтовариство, в нову діяльність, пов'язане з великим фізичним і психічним
напруженням, що негативно може впливати на його здоров'я та бажанні вчитися.
Тому проблема повноцінного фізичного і інтелектуального розвитку дитини в період
дошкільного дитинства вельми актуальна. Активна розробка і впровадження
особистісної парадигми в освіту, сучасна її стандартизація актуалізує вирішення
проблеми наступності в стандартах, програмах, науково-методичному супроводі
освітнього процесу на щаблях дошкільної та початкової освіти. В системі дошкільної
освіти велике місце займають проблеми, пов'язані з протиріччям між
монопредметним навчанням і необхідністю застосування інтегрованих знань, а також
з протиріччям між необхідністю переробляти все більший обсяг інформації і
погіршенням стану здоров'я дітей. У підсумку ці протиріччя можна звести до
суперечностей між біологічною та соціальною програмами розвитку людини. Це
негативно позначається як на стані здоров'я дітей, так і на якості освітнього процесу.
Розрив між руховою і іншими видами діяльності дошкільнят також є одним з
негативних явищ як нових, так і традиційних систем освіти. Основна причина такого
становища полягає в відсутності механізмів, які обумовлюють інтеграцію
пізнавальної і рухової діяльності в ході навчання.
Побудова педагогічного процесу на інтегративній основі не нова у вітчизняній
освіті. У сучасних дослідженнях інтеграція визначається як найважливіша
методологічна категорія. Вона визначає цілісність освітнього процесу, освітніх систем
і всієї системи освіти. Інтеграція в методиці викладання - це процес пристосування і
об'єднання певних елементів або частин різних видів освітньої діяльності в єдине
ціле за умови їх цільової і функціональної однотипності. Проблема інтеграції змісту
освіти розглядалася в педагогіці ще за часів Я.А. Коменського, але систематичне
дослідження її почалося тільки в другій половині ХХ століття. Г.Ф. Федорець
розглядає інтеграцію в різноманітних зв'язках і залежностях між структурними
компонентами педагогічної системи. І.Д.Звєрєв за основну ознаку інтеграції приймає
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всю цілісність системи навчання. О.І.Бугаєв інтеграцію змісту освіти пояснює
необхідністю встановлення міжпредметних зв'язків з метою формування в дітей
цілісної картини світу. Відомий учений П. Ф. Лесгафт стверджував, що між розумовим
та фізичним розвитком існує тісний зв’язок – розумовий зріст та розвиток вимагають
відповідно фізичного розвитку. Дослідження вчених Л. С. Виготського, А. В.
Запорожця довели домінантне значення рухів у становленні психічних функцій
дитини. Кожний руховий акт здійснюється в часі і просторі, тому дитина, яка активно
рухається, отримує можливість набути за одиницю часу більший об’єм інформації,
що і створює передумови до прискореного формування її психіки. Установлено, що
відставання в розумовому розвитку призводить до відставання в розвитку фізичних
якостей. На думку О. Д. Дубогай, одним із негативних явищ традиційних і нових
систем освіти є розрив між фізичним вихованням і всіма іншими видами навчальної
діяльності дітей. Вона наголошує на взаємозв’язку інтелектуальної і рухової
діяльності у процесі навчання, який може забезпечити освітній, оздоровчий і
виховний ефект. Вчені Дубогай О. Д., Пангелов Б. П., Фролова Н. О., Горбенко М. І.,
наголошують на недостатній розробленості механізмів, які обумовлюють
взаємозв’язок рухових здібностей і пізнавальних процесів, механізмів розвитку
психоемоційної сфери, що дійсно відповідає сьогоднішньому стану фізичного
виховання та потребує подальшого осмислення. А. А. Пивовар вперше наводить дані
про взаємозв’язок і взаємозумовленість компонентів рухових і пізнавальних
здібностей дітей 5–6 років як цілісної динамічної системи. У роботі І.В. Макущенко
обґрунтовується ефективність використання рекреаційних технологій «навчання в
русі» (оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор) як доцільного компонента в розвитку
руху.
У нашому дослідженні інтеграція розуміється як процес, спрямований на
досягнення цілісності і єдності в розвитку дитини дошкільного віку. Інтеграція рухової
і
пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку характеризується зближенням,
об'єднанням в ціле, взаємним пристосуванням змісту різних розділів програми при
досягненні внутрішньої (ціннісно - орієнтаційної) єдності. При цьому відзначаються
впорядкування, структурування, велика ступінь цілісності програмного змісту,
стійкість, стан гармонійної врівноваженості, упорядкованого функціонування різних
частин освітнього процесу, певна ступінь його автономії і ефективності. Результатом
інтеграції рухової і пізнавальної діяльності дітей виступає гармонійно розвинена
особистість дошкільника
Основним напрямком впровадження інтегративних процесів в практику
дошкільної освіти є інтеграція змісту дошкільної освіти, яка відбувається на рівні
розробки стратегії дошкільної освіти і практичної її реалізації. Популярність
інтеграційного навчання пов'язана з тим, що воно сприяє створенню у дітей цілісної
картини навколишнього світу, збагачує їх уявлення про об’єкти навколишньої
дійсності, зберігає здоров'я. Саме на інтегрованих заняттях діти мають можливість
отримання глибоких і різнобічних знань, використовуючи інформацію з різних
предметів, абсолютно по-новому осмислюючи події, явища. На інтегрованому
занятті, формується вміння переносу знань з однієї галузі в іншу. Це в свою чергу
стимулює аналітичну діяльність вихованців, розвиває потребу в системному підході
до об'єкту пізнання, формує вміння аналізувати і порівнювати складні процеси і
явища об'єктивної дійсності. Інтеграція інтелектуальних і рухових навичок, дозволить
якісно, на новому, більш ефективному, доступному для дитини рівні засвоїти
більшість розділів програми. Така інтеграція також буде сприяти підтримці
внутрішнього благополуччя, дозволить дошкільнику швидше адаптуватися до умов
навчання у школі.
Освітній процес, що охоплює всі основні сторони розвитку дитини, в закладах
дошкільної освіти здійснюється на базі широкого вибору програм. Сучасна система
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освіти має тенденцію до збільшення числа додаткових занять по підготовці дитини
до школи. При цьому часто відсутня раціональність поєднання форм, засобів і
методів реалізації всієї сукупності різних напрямків освітнього процесу, що
призводить до його перевантаженості. Формування знань, умінь і навичок на основі
інтеграції вимагає певної їх ієрархії за ступенем складності всередині кожного
освітнього циклу (предмета) з урахуванням особливостей розвитку дитини. Однак
суворого рішення у встановленні даної ієрархії бути не може. Це пов'язано з тим, що
одні й ті ж уміння можуть ускладнюватися, набуваючи при цьому нові компоненти, і
залежить від індивідуальних особливостей засвоєння їх дитиною. Тому освітня
програма навчання і виховання в закладі дошкільної освіти, заснована на інтеграції
рухової і пізнавальної діяльності, повинна бути гнучкою - в залежності від
педагогічних умов її впровадження. Вона може видозмінюватися і варіюватися
відповідно до умов конкретної групи, рівня знань, розвитком умінь і навичок окремо
взятої дитини, педагогічною майстерністю вихователя. Як показують результати,
можлива інтеграція рухової і пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку
за такими розділами програми як: «музична діяльність», «розвиток мовлення та
навчання елементів грамоти», «ознайомлення з соціумом», «ознайомлення з
природним довкіллям», «логіко – математичний розвиток», «образотворче
мистецтво».
При організації занять на основі інтеграції рухової і пізнавальної діяльності
необхідно створити спеціальне здоров'язберігаюче середовище, що забезпечить
вирішення рухових і освітніх завдань. Заняття, побудовані на основі інтеграції,
характеризуються специфікою навчального матеріалу, яка виражена у вигляді
синтезу інформації з різних навчальних дисциплін. Структура інтегрованого заняття
традиційна і включає в себе вступ, основну і заключну частини. Більшою мірою
інтеграційні процеси характерні для основної частини заняття. У ній представлено
широке розмаїття змісту, методів навчання і форм організації пізнавальної діяльності
дітей. Ефективність інтегрованих занять залежить від рівня педагогічної майстерності
та особистісних якостей педагога. Дидактичні умови, при яких розкривається
глибокий освітній, розвивальний і виховний потенціал інтегрованих занять, зводяться
до вичленовування міждисциплінарних об'єктів вивчення на інтегрованому занятті;
раціонально організованої спільної роботи педагогів з підготовки інтегрованого
заняття; узгодженості дій вихователя і дітей; активізації пізнавальної діяльності дітей;
різноманітності форм навчальної діяльності та збільшення наступності між ними;
оперативного використання зворотнього зв'язку для регулювання педагогічного
процесу. У зв'язку з цим інтеграція рухової і пізнавальної діяльності являє собою
системну єдність певного кола знань, способів дії і взаємопов'язаних з ними
пізнавальних підходів, навчально-пізнавальних проблем, засобів і методів навчання і
залежить від цілей і завдань педагогічного процесу.
Ефективність реалізації інтеграції рухової і пізнавальної діяльності дітей
старшого дошкільного віку залежить від планомірної, систематичної і науковометодичної роботи педагогічного колективу як всередині ЗДО, так і у взаємодії з
іншими освітніми установами. Найважливішим фактором, що робить позитивний
вплив на успіхи дітей в процесі освітньої роботи є співпраця педагогів з батьками та
близькими родичами дітей, які відвідують дошкільний заклад.
Таким чином, принцип інтеграції є інноваційним і зобов'язує дошкільну освіту
докорінно перебудовувати освітню діяльність в ЗДО на основі синтезу, об'єднання
освітніх галузей, що забезпечить формування цілісної особистості дошкільника і його
гармонійне входження в соціум та навчанням в НУШ. Аналіз наукової, науковометодичної, психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що
вдосконалення освітнього процесу дітей на основі інтеграції рухової і пізнавальної
діяльності є актуальним напрямком досліджень.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ТА ГОТОВНІСТЬ
ПЕДАГОГІВ ДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
Анотація: У статті розглядається проблеми інтеграції в освітньому
процесі в сучасному дошкільному навчальному закладі. Перехід до інтегрованого
освітнього процесу є вимогою сучасності, що обумовлено реформуванням
дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних дошкільників,
їхніми потребами.
Ключові слова: освіта, дошкільники, інтеграція, інтегрований освітній
процес, інтегровані заняття.
Сучасна освіта потребує оновлення, і це стосується всіх ланок освіти, зокрема
й дошкільної. Актуальність дослідження зумовлена потребою пошуку таких науковопедагогічних засад побудови освітнього процесу в дошкільному закладі, який, як
зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти, має бути цілісним і сприяти
формуванню в дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду [2, с. 1 – 2].
Реалізацію таких завдань, як обґрунтовують науковці, може забезпечити цілісний
зміст освіти на основі інтеграції всіх його компонентів (Н. В. Гавриш, та ін.).
Метою статті є обґрунтування доцільності інтегрованого підходу до побудови
освітнього процесу в сучасному закладі дошкільної освіти.
Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий інтерес до
проблеми інтеґрації в освіті (І. Бех, М. Вашуленко, Н. Гавриш, І. Зязюн, В. Ільченко, І.
Кіндрат, К. Бєлая, М. Лазарєва, Н. Васюкова, О. Савченко, К. Крутій та інші).
Поняття “інтеґрація” не нове, його ввів у науку Ґ. Спенсер ще у 1857 році.
Інтеґрація (від лат integratio — з’єднання, відновлення) є об’єднанням будьяких елементів (частин) у ціле і процес взаємного зближення; об’єднання і
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структурування невпорядкованих явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між
елементами системи, впорядковане функціонування частин цілого. [8, с. 18]
"Енциклопедія освіти" визначає інтегрований підхід в освіті як підхід, що веде
до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об'єднання його елементів у цілісність,
коли результатом цього підходу в педагогіці можуть бути цілісні знання різних рівнів –
цілісність знань про дійсність, про природу з тієї чи іншої освітньої галузі, предмета,
курсу, розділу, теми. [4, с. 356]
У практиці дошкільної освіти принцип інтеґрації реалізується шляхом:
✓
інтеґрації в змісті пропонованого дітям матеріалу з метою розкриття
сутності понять (освітні напрями, лінії, специфічні види дитячої діяльності з освоєння
освітніх галузей тощо);
✓
інтеґрації методів навчання з метою всебічного розгляду понять і явищ;
✓
інтеґрації теорії та практики з метою практичного використання набутих
знань,умінь і навичок;
✓
розвитку інтеґративних якостей особистості дитини як результату
дошкільної освіти, а також основи базової культури дитини дошкільного віку;
✓
інтеґрації різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти,
соціокультурних центрів, бібліотек, клубів, гуртків та секцій тощо) і центрів для дітей
дошкільного віку, які надають різні можливості для розвитку та забезпечують
позитивну соціалізацію дошкільників.[9, с. 5]
Сьогодні нам, педагогічним працівникам дошкільних закладів,надано широку
свободу у виборі стратегій і тактик реалізації завдань Базового компонента
дошкільної освіти. У зв’язку з впровадженням нових стандартів початкової освіти,
інновацій в організації шкільного навчання перед вихователями постають нові
завдання.
Я вважаю, що далеко не всі вихователі дошкільних закладів готові працювати в
сучасних умовах: комусь бракує професійних знань; комусь — сміливості й віри у
себе та в дітей; комусь важко відмовитися від звичного способу роботи. Ми, освітяни,
маємо навчитися діяти не за єдиним методичним зразком, а з урахуванням
специфіки певної ситуації, конкретної групи дітей, забезпечуючи активне проживання
кожного моменту дня. Дуже важливо розібратися в підходах до планування та
реалізації основної форми організованої пізнавальної діяльності дітей — заняття.
Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої
пізнавальної діяльності було й є заняття. Проаналізувавши педагогічну літературу,
власний досвід, спілкування з колегами я зрозуміла, що це поняття трактується порізному. Досить поширеним є підхід, коли заняття сприймається як урок, такий як у
школі. Вихователі, які мають цю позицію, вимагають від дітей дисципліни, проводять
заняття у формі монологу («Діти, замовкніть, послухайте мене уважно»). На таких
заняттях недостатньо фізичної, емоційної активності з боку дітей. Існує інший підхід,
проведення заняття у вигляді шоу, вистави або іншої розваги. Можливо такі заняття
також потрібні, проте не як постійна форма організації пізнавальної діяльності дітей.
Я вважаю, що організація освітнього процесу за принципом інтеграції, дає
змогу забезпечити системність знань дітей. Тому, паралельно з предметними
заняттями, практикую проведення інтегрованих та комплексних занять. Перевага
інтегрованого заняття полягає у можливості формування системних знань, оскільки
задіяними виявляються елементи знань з різних галузей. Інтегроване заняття у
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старшій групі може тривати на 10-12 хвилин довше, ніж звичайне, адже, завдяки
швидкій зміні видів діяльності, на такому занятті діти менше втомлюються і не
втрачають інтересу до процесу навчання. Якщо спостерігаються перші ознаки втоми
– це сигнал до закінчення заняття.
На інтегрованому занятті дуже важко відокремити один вид діяльності від
іншого (неможливо відділити математичний компонент від природознавчого та
образотворчого, коли дитина викладає з семи паличок будиночок для зайчика. Ця
діяльність характеризується єдністю, цілісністю). У комплексному занятті одна
діяльність змінює іншу, і цей перехід відчутний: помалювали, тепер пограємо, а потім
послухаєте казку.
Інтегроване чи комплексне заняття обов’язково тематичне, оскільки тема в
такому занятті виступає як стрижень, ключова ідея, вісь, навколо якої відбувається
об’єднання різних видів діяльності та різних галузей знань. А предметне заняття
може бути без теми, лише спрямованим на розв’язання певних навчальних завдань.
Я переконана, що правильно визначена тема заняття, інтегрованого чи предметного,
призводить до загального ефекту, підносить мислення дітей на вищий рівень,
допомагає їм усвідомити взаємопов’язаність усього з усім.
Особливості організації предметного й інтегрованого заняття
Критерії
Предметне заняття
Інтегроване заняття
порівняння
Мета
Засвоєння
дітьми
певних Збагачення
життєвого
й
уявлень, знань, формування пізнавального
досвіду
дітей,
конкретних практичних умінь і проживання в міжособистісному
навичок
спілкуванні,
застосування
у
різних видах активності раніше
набутих умінь і засвоєних знань
Форма
Індивідуальна (1-2 дитини) або Загальногрупова
організації
індивідуально-підгрупова (від 34 до 6–8)
Структура
Проста: пояснення, вправляння Складна: різні види активності
дітей,
акцент
на
груповій
взаємодії
Завдання
Одне, чітке і конкретне
Кілька взаємодоповнювальних
Тривалість
5–8 хв
25–60 хв (залежно від віку дітей)
Таблиця 1. Особливості організації предметного й інтегрованого
заняття[6, с. 11]
На мою думку,кількість загально-групових занять має бути скорочена до
одного на день (тобто загалом до п’яти на тиждень). Це якраз і створить можливості
для застосування інших форм роботи з дітьми (досліди, проекти, спостереження,
колективні творчі справи тощо), дасть змогу малятам самим визначати, чим вони
хочуть займатися.
На мою думку, особливо важливим є застосування інтегрованого підходу під
час вивчення дисциплін, пов’язаних з формуванням перших уявлень про математичні
обчислення, просторові та часові поняття. Інтеграція природничо-математичних
дисциплін забезпечує розуміння дитиною складних явищ навколишнього світу. [10, ст
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98]. Саме прийом інтеграції дозволяє поєднати спостереження за природою з
вивченням довкілля, пошук математичних фігур у природних матеріалах, а прості
досліди (пророщування цибулі, досліди з водою, піском, ґрунтом, змішування різних
фарб) дозволяють дошкільнику зрозуміти складні явища.
Під час прогулянки організовую спостереження за явищами природи
(рослинним і тваринним світом, неживою природою); різноманітні ігри; трудову
діяльність; спортивні вправи і самостійну діяльність дітей за інтересами. Саме на
прогулянці у дошкільнят з'являються чудові умови для всебічного розвитку,
задовольняються їхні потреби в активних рухах, в самостійних діях при ознайомленні
з навколишнім світом, в отриманні нових і яскравих вражень, у грі як з іграшками, так
і з природним матеріалом. Дошкільники люблять прогулянки, оскільки на вулиці
можна стрибати, бігати, спостерігати за явищами природи, за квітами, птахами і
відзначати характерні ознаки кожної пори року і кожен раз милуватися красою
навколишнього світу. Саме прогулянка надає велику можливість не тільки
оздоровити дошкільнят, а й збагатити їх різними знаннями, сприяє розвитку
спостережливості, уваги, пам'яті, мислення, мовлення. Прогулянка – один з
найскладніших видів діяльності вихователя, найважливіший момент, що вимагає від
педагога високого професіоналізму. У процесі щоденного проведення на прогулянці
рухливих ігор та фізичних вправ розширюється руховий досвід дітей,
удосконалюються наявні у них навички в основних рухах; розвивається спритність,
швидкість, витривалість; формується самостійність, активність, позитивні відносини з
однолітками, розвиваються пізнавальні інтереси, мовлення [3, с. 89].
Ще хочу звернути увагу, що, плануючи заняття чи інший вид активності дітей,
педагог має сам собі відповісти на запитання: “Що я хочу, щоб діти отримали від
заняття?”, і відповідно до цього добирати завдання, способи, які допоможуть зробити
це якнайкраще, тобто відповісти на запитання: “Як саме я це організую?".

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Пропоную орієнтовний алгоритм підготовки інтегрованого заняття:
Обрати тему заняття з урахуванням програмових вимог та вікових
особливостей дітей дошкільного віку.
Визначити форми, методи і прийоми роботи, які сприятимуть формуванню в
дитини цілісного уявлення про об'єкт вивчення (проблемні, творчі запитання і
завдання; інтерактивні методи (діалог, дискусія, бесіда-полілог, «мозкова
атака», робота в парах, мікрогрупах, групах тощо); дослідницько-пошукова
діяльність; ігрові методи та прийоми (розвивальні дидактичні ігри та вправи,
ребуси,
головоломки,
схеми,
моделі,
театралізовані
ігри);
ІКТтехнології;художнє слово, казки з логічними завданнями тощо.
Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід. Забезпечити право
вибору кожній дитині. Створювати «ситуації успіху». Забезпечити чітку
мотивацію всіх видів діяльності дітей.
Перевіряти виконання кожного завдання. Використовувати прийоми
заохочення дітей, залучати їх до самооцінки та самоконтролю.
Забезпечити емоційне забарвлення заняття, використовувати прийоми
підтримки інтересу дітей.
На етапі завершення заняття використовувати прийоми, спрямовані на
узагальнення та систематизацію матеріалу.
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7. Оцінити результативність заняття, рівень виконання програмових завдань,
якість розкриття теми (формування цілісності знань з ключової теми).
8. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Проводять інтегровані заняття вихователі разом з помічником вихователя,
іноді з музичним керівником чи інструктором з фізкультури. Досвід таких занять
переконує нас у тому, що вони зменшують перевантаження дітей, сприяють
розумовому вихованню, розвитку логічного мислення.
Організовуючи заняття з дошкільниками в умовах ЗДО, активно практикую
об’єднання дітей у підгрупи. Це дає можливість працювати з залучати до проведення
інтегрованих занять інших педагогічних працівників(практичного психолога,
музичного керівника, інструктора з фізичного виховання). Завдяки цьому робота стає
більш диференційованою, дозволяє надавати дітям індивідуальну допомогу.Але,
слід пам’ятати, у разі планування і проведення інтегрованого заняття кількома
педагогами потрібно ретельна координація дій. Необхідно зберегти позитивний
емоційний стан відносин між дорослими й дітьми на занятті.
Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишить байдужою жодної дитини.
Важливе значення має розвиток комунікативних здібностей дитини як однієї з
найважливіших факторів готовності до школи та успішної соціалізації в майбутньому.
Тому, такі заняття потребують ретельної підготовки вихователя, яка триває не один
день. Отже, я вважаю, що нам, педагогам ЗДО, потрібно активно працювати над
собою, займатися самоосвітою, зокрема з питань, що стосуються інтеграції змісту
дошкільної освіти; опановувати структуру проведення різних видів сучасних занять,
зокрема й інтегрованих; обмінюватися досвідом, активно впроваджувати ППД в
освітній процес.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ТА ГОТОВНІСТЬ
ПЕДАГОГА ДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
Анотація. Відповідно до сучасних досліджень, одна з проблем дошкільної
освіти — втрата дітьми живого інтересу до процесу пізнання. Щоб викликати і
підтримати інтерес необхідно вибудовувати освітній процес у закладі дошкільної
освіти так, щоб розвивались і реалізовувались пізнавальні можливості
дошкільника, а взаємодію з дитиною спрямувати на формування пізнавального
інтересу, пізнавальної самостійності та ініціативності. Допоможуть в цьому
інтеграційні процеси, їх розуміння педагогами та готовність до самостійного
впровадження.
Ключові слова: освіта, інноваційність, інтеграційні процеси, інтеграція,
освітній процес,методологія навчального процесу, формування цілісної системи
знань та умінь особистості.
Завдання,висунуті урядом щодо входження нашої країни до європейського
простору, вимагають від освітян пошуку нових підходів і рішень у справі виховання,
навчання та розвитку підростаючого покоління. Сучасне сьогодення, реформи в
освітянській галузі вимагають від педагогів не лише глибоких фахових знань, а й
уміння орієнтуватися в складних життєвих, політичних,економічних процесах, що
відбуваються в світі, широкого кругозору, планетарного мислення,опанування
інформаційними технологіями, творчими підходами в організації освітнього процесу.
Інноваційність та інтеграційність – саме той новий соціокультурний простір,
який опановує освіта в світлі сучасних перетворень. Зокрема поняття освіта (від
слова «освітити», «висвітлити») сьогодні пов'язується з процесом і результатом
висвітлення, розкриття в особистості кожної людини найпотаємнішої, глибинної її
суті, формування нею свого власного образу. Таке трактування поняття освіта
передбачає принципово іншу методологію навчального процесу, орієнтовану на інші
цінності, інше розуміння ролі особистості в навчанні, яка не лише на декларативному
рівні, а реально має стати не просто суб'єктом навчання в певних ланках освіти, а
суб'єктом життєдіяльності
Отже, розмірковуючи над сутністю інноваційних процесів у сучасній освіті, ми в
першу чергу маємо вбачати їх не в змістовому чи технологічному аспектах, що самі
по собі є також надзвичайно важливими, а в прийнятті нової філософії освіти та
відповідних їй цінностей і смислів, що виявляються в побудові особливих взаємин
суб'єктів освітнього процесу, визначенні кожним з них своєї прогресивної позиції і
місії. Стратегічні напрями розвитку сучасної освіти, перед усім її першої ланки –
дошкільної освіти передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови
змісту, до формування у дошкільнят цілісного системного світобачення. Такі
орієнтири потребують переходу від : традиційних лінійних моделей структурування
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знань до складних, від статичних дидактичних систем до динамічних, від уніфікації
змісту освіти, до розуміння його множинності та відносності.
Ускладнення взаємодії між різними галузями знань як провідна методологічна
закономірність сучасного змісту навчання стимулює розвиток інтегративних процесів
у дошкільній освіті. Саме поняття інтеграція служить для позначення процесу чи
стану відбудови через відновлення, поповнення, об'єднання в ціле раніше
ізольованих частин; тобто означає результат інтеграції чи дію, яка веде до цього
результату. Сутність поняття «інтеграція» найбільш повно відображає визначення,
наведене дослідницею М. Прокоф'євою: «Інтеграція - це процес взаємодії елементів
із заданими властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і
зміцненням істотних зв'язків між елементами на основі достатньої підстави, в
результаті якої формується зінтегрований об'єкт (цілісна система) з якісно новими
властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних
елементів» [9].
З'ясуємо основні фактори та умови здійснення інтеграції в системі дошкільної
освіти. В першу чергу зазначимо, якщо в системі шкільної освіти існують навіть
протилежні думки щодо доцільності впровадження інтегрованих курсів, реалізації
принципу інтеграції в шкільному навчанні, то для системи дошкільної освіти
характерна одностайна позитивна позиція прийняття як життєвої необхідності
впровадження інтеграційних процесів у практику роботи закладів дошкільної освіти
(А. Богуш, Г. Бєлєнька, О. Кононко, К. Крутій, В. Кудрявцев, Н. Лисенко, Т. Піроженко,
С. Якименко та ін.).
Доцільність реалізації принципу інтеграції в дошкільній освіті пояснюється
синкретичною природою дитини дошкільного віку, яка у власному пізнанні світу «йде
одночасно у різних напрямах» і має здатність до цілісного світосприймання за
допомогою чутливих інформаційних каналів. Психологи, фізіологи, педагоги,
аналізуючи пізнавальну сферу дошкільника, відзначають цілісність дитячої психіки,
вказують на синкретизм дитячих уявлень про світ як основну якість дитячого
мислення, зокрема особливості розвитку здатності до узагальнення у дошкільнят (Л.
Венгер, О. Запорожець, С Рубінштейн та ін.), у той же час глобальність та слабку
диференційованість психічних процесів (Л. Виготський, Е. Клапаред,К. Коффка, Ж.
Піаже); і в цілому характерне для дошкільників домінування процесів інтеграції
(синтезу) над процесами диференціації (аналізу) (М.М. Поддьяков, О.М. Поддьяков).
На необхідність реалізувати інтеграційні процеси вже в першій ланці освітньої
системи вказують також провідні фахівці початкового навчання, пояснюючи це
домінуванням процесів інтеграції у всіх галузях життєдіяльності людини, новими
соціальними запитами, відповідними процесами в наступних ланках освітньої
системи (М.С.Вашуленко, Т.М.Байбара, О.Я.Савченко, Н.М.Бібікта та ін.).
Отже, серед позитивних факторів, сприятливих для реалізації інтеграційних
процесів у системі дошкільної освіти, можна відзначити наявність величезних
природних можливостей в розвитку інтелекту дитини, які, на жаль, недостатньо
використовуються у традиційному навчанні.
Але нам слід пам'ятати, що інтеграція - це не поєднання, а взаємопроникнення
двох-трьох або більше предметів у єдине ціле на основі спільного підходу до
розкриття ключової теми. За Н. Гавриш
- інтеграція (від лат. іntegratio відновлювання, поповнення) - це об'єднання, взаємопроникнення окремих елементів
у єдине ціле, внаслідок чого дитина оволодіває не стільки знаннями з окремих
галузей, скільки цілісними знаннями про предмет, явище, про життя довкілля, у
якому вона живе, про людей і саму себе. Великий дидакт Я.А.Коменський
необхідність інтегрованого підходу до організації освітнього процесу пояснював
таким чином:
«Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між
собою зв'язки, а тому повинні вивчатися у зв'язках».
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Суть інтегрованого підходу до освітнього процесу полягає в: об'єднанні
спорідненого матеріалу з кількох розділів програми та різних видів діяльності дітей
навколо однієї теми; опануванні з дошкільниками значно більшого за обсягом
навчального матеріалу та досягання цілісності їх знань за значно коротший термін;
залученні дошкільників до процесу активного самостійного здобуття знань;
формуванні творчої особистості дитини, її здібностей; забезпеченні можливості
застосовувати дітьми набутих знань, умінь і навичок з різних розділів програми у
практичній діяльності. Оскільки інтегрований підхід до освітнього процесу в ЗДО
заявлений Державним стандартом дошкільної освіти та всіма Програмами розвитку
дітей, педагогічні колективи намагаються творчо осучаснити його, так як інтеграція
здатна вирішити чисельні проблеми дошкільної освіти, і найперше - підвищити її
якість. Вона закладає нові умови діяльності вихователя та дітей, є діючою моделлю
активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та розвивального навчання в
закладі освіти, яка зобов'язує до використання різноманітних форм проведення
освітнього процесу, що має великий вплив на ефективність сприйняття дітьми
навчального матеріалу; вона стає для всіх її учасників - вихователів, помічників
вихователів, музичних керівників, інструктора з фізкультури, практичного психолога,
дітей, батьків, адміністрації - школою тісної співпраці та взаємодії, що допомагає
разом просуватися до спільної мети - формування цілісної системи знань та умінь
особистості, розвиток творчих здібностей та потенційних можливостей кожної
дитини, формування у дітей дошкільної зрілості та підготовки їх до навчання в школі
й шкільних навантажень.
О. Богініч ніколи не відкидала значення занять у дитячому садку і наголошує
на необхідності створення у кожному дошкільному закладі такої системи освітньої
роботи, яка була б направлена не лише на засвоєння знань та умінь, але й активне й
творче використання здобутих знань дітьми у практичній діяльності, розкриваючи
наступну послідовність етапів формування у дошкільників системи цінностей
(цілісної картини світу): - по перше: оволодіння дитиною певною системою знань,
умінь і навичок на заняттях та в повсякденному житті; - по друге: емоційно-позитивне
прийняття дитиною здобутих нею знань, умінь і навичок (навчання для дитини
завжди має бути цікавим і захоплюючим); - по третє: формування власних
переконань дитиною та практична реалізація здобутих нею знань, умінь і навичок у
процесі своєї життєдіяльності (практичне втілення знань дитиною у життя). «Сьогодні
завдання №1, - пише О. Богініч, - така організація освітнього процесу, за якої міцне
здоров'я та формування системи цінностей стане для дитини однією з потреб не
лише в дошкільний період, а й упродовж усього життя.
Абсолютно очевидно, що найголовнішою умовою реальних позитивних
перетворень є кадри, які, як ми знаємо, вирішують все. Педагоги прийняли сутність
цієї гуманістичної освітньої філософії серцем і розумом, пройнялись нею. Наш
дошкільний заклад має гарний досвід побудови освітнього процесу на інтеграційних
засадах. Йому передували: цікаві змістовні лекції, конференції під час проходження
педагогами курсової перепідготовки при ХОІППО,опрацювання статей науковців
дошкільної галузі, участь в міських семінарах-практикумах; на базі садочка:
консультації для педагогів, проблемні семінари, семінари-практикуми, майстеркласи, колективні перегляди, взаємовідвідування занять, методичні години по
блочно-тематичному плануванню, створенню моделей інтегрованого освітнього
процесу у кожній віковій групі; результатах впровадження інтерактивних методів в
освітньому процесі, тощо. Завжди звертається увага педагогів самостійно
контролювати інтегрований процес , самовизначатися відносно цінностей і цілей,
стратегії становлення даної інноваційної діяльності. Практикується один із методів,
які дозволяють вихователю реалізовувати такі інтегративні процеси як цілісність
знань, їх узагальнення, систематизацію
та логічну послідовність - тематичні
павутинки (Повітря. Вода. Тварини. Дерево…) В педагогічній літературі їх називають
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і карти розуму , і мислительські карти, і інтелектуальні карти. Але в основі цих карт і
тематичних павутинок лежать ментальні карти, автором яких є британський
психолог Тоні Б’юзен.
Педагоги-майстри, педагоги-новатори під час проведення інтегрованих занять
використовують такі методи і прийоми, як:
*
Порівняльний аналіз;
*
Пошук;
*
Евристична діяльність;
*
Проблемні питання, які спонукають до «відкриттів»;
*
Мовленнєві дидактичні ігри та вправи;
*
Самостійна творча робота дітей;
*
Пізнання закономірностей
Формування особистості, її базових якостей відбувається у процесі практичної,
творчої і пізнавальної діяльності, мета якої — навчити дитину орієнтуватися в
інформації, успішно її використовувати, творчо, нешаблонно мислити. Тут стане у
пригоді багатофункціональне обладнання, працюючи з яким дитина пізнає нове,
порівнює, систематизує, співвідносить, лічить тощо. Зразком такого обладнання є
коректурні таблиці, нові підходи до роботи з якими запропонувала Н. Гавриш і досвід
використання яких впроваджують 3 наші вихователі.
Завдання, що виконуються за допомогою коректурної таблиці, мають
пошуковий характер, передбачають різні варіанти відповіді. Діти повинні сприйняти
на слух вказівку дорослого, зосереджено роздивитися таблицю, знайти правильну
відповідь чи виконати завдання (накрити, розфарбувати, полічити, співвіднести зі
схемою, символом тощо), а потім прокоментувати результат.
Робота педагогів спрямована на активне застосовування принципу інтеграції
не тільки в організованих формах навчально-пізнавальної діяльності, а й в усіх
видах дитячої діяльності протягом дня. Його застосування значно розширює
можливості педагогічного процесу: стимулюється аналітико-синтетична діяльність
дітей, розвивається потреба в системному підході до об'єкта пізнання, формуються
уміння аналізувати, порівнювати. Своїми творчими здобутками вихователі, керівники
музичні неодноразово ділилися із слухачами міських методичних об’єднань,
студентами ХГПА.
Важливим чинником в оптимізації освітнього процесу та підвищенні його якості
шляхом інтеграції є формування сучасного розвивального середовища в кожній
віковій групі та закладі дошкільної освіти загалом. Цьому приділяємо багато уваги.
Матеріально-технічне оснащення та сучасні осередки розвивального предметноігрового середовища усіх вікових груп представлені на нашому сайті у розділі
«Розвивальне предметне середовище». Змістове наповнення розвивальних
осередків проводимо у відповідності до Типового переліку обов'язкового
обладнання... та творчо втілюємо власні ідеї Так, для осучаснення освітнього
простору в дитячій установі обладнані: виставка творчих робіт педагогів: «Кожна
пора року має свою чарівність», в одній із груп досить змістовна картинна галерея
«Мистецтво квілінгу - чарівне вікно у світ», ряд міні-музеїв: «Хата моя, біла хата»,
«Гончарство на Поділлі», «Україна колядує», «Великодня писанка», «Лялькамотанка - берегиня роду»; міні-музей годинників, ложок, театралізованих іграшок ,
українського національного одягу та ін.. Активізувати освітній процес з
дошкільниками допомагає тісна взаємодія з родинами: впровадження інтерактивних
форм роботи з батьками, педагогіки партнерства : «Фестиваль майстрів». Сім’ї були
залучені до різних локацій:«Новорічні прикраси»; «Різдвяні листівки»;«Оригінальне
оформлення серветок до столу»; День добрих справ; активна участь у
акціях:«Посади деревце»;«Вирости квіточку»;«Годівничка для синички»;. у створенні
виставок спільної творчості з дітьми : «Сімейні реліквії та обереги»;«Наш вихідний
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день »;«Чарівна в Хмельницькому осінь»; конкурсах «Іграшка - найкращий друг
дитинства»,«Кожній речі - друге життя», «Моя сім’я – моя фортеця»,тощо.
На нашому сайті систематично оновлюємо матеріали співпраці з батьками
вихованців.
Звісно, інтеграція як інноваційне явище в педагогічній практиці закладу
дошкільної освіти, викликає складність щодо впровадження в практику, тому що має
ще слабке методичне обґрунтування. Педагоги відчувають труднощі у відборі
практичного матеріалу; дотриманні логічної послідовності в організації інтегрованого
педагогічного процесу; часом підміняють інтегровані заняття комплексними, не всі
можуть зламати свої попередні системи цінностей, знань та умінь, відійти від
шаблонів.
Але побудова освітнього процесу на засадах інтеграції забезпечує підвищення
рівня ефективності діяльності як керівників, так і педагогів у створенні середовища
особистісного розвитку дитини і результативності освітнього процесу в контексті
формування дошкільної зрілості випускника закладу.дошкільної освіти.
Висновки. Отже нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки
чи предмета; інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові
умови діяльності педагогів і дітей, що має великий вплив на ефективність сприйняття
навчального матеріалу та розвиток пізнавальної активності вихованців.
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ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТУ ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація У статті розкрито поняття «квест-технологія» та особливості
застосування у роботі із дітьми дошкільного віку.
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Усі діти обожнюють гру. Вони із задоволенням слухають пригодницькі казки та
дивляться захоплюючі фільми із незвичайними пригодами головних героїв. На
сьогоднішній день діти — це акселерати, художні натури, з високим рівнем розвитку
мрійливості. Їх інтелект має здатність до пластичності, гнучкості, здатність легко
сприймати нову інформацію. Основною метою, у такий період, вихователя, – це
розвивати здатність критично мислити та аналізувати. Для цього потрібно
впроваджувати новітні технології, форми та методики начання і виховання. Однiєю з
тaких сучaсних тeхнологій є квeст-тeхнологія, яка допомaгає дітям дошкільного віку
знaходити неoбхідну iнформацію, аналізувати її, навчає системaтизувати,
рoзв’язувати пoставлені зaвдання, рoзвивати пiзнавальну дiяльність і фoрмувати
ключoві компетентності, а найголовніше готує до навчання у Новій українській
школі.[4, ст.76]
Науковці, Биховський Я.С., Бовтенко М.А., Сисоєв П.В., доводять, що під час
застосування квест-технології діти проходять цілий процес мотивації від уваги до
задоволення, знайомляться з цікавим матеріалом, який дозволяє їм досліджувати,
обговорювати й усвідомлено будувати нові концепції і відносини в контексті проблем
реального світу, створюючи проекти, що мають практичну значимість.[2,с.96]
У 1995році в Сан-Дієго Берні Доджем і Томом Марчем була розроблена концепція
веб-квестів, тобто квестів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій і
мережі інтернет. Вони спираються на те, що квести призначені для розвитку в дітей і
педагогів уміння аналізувати, систематизувати та оцінювати інформацію. В.В.Шмідт
зазначає, що квести це міні-проекти, які засновані на пошуку інформації. [3,с.123]
Метою статті є розкриття поняття «Квест-технологія» та особливості застосування
у роботі із дітьми дошкільного віку.
З кожним роком життя встановлює все більш високі вимоги не тільки
дорослим, але й дітям: невпинно зростає об’єм знань, які потрібно їм засвоїти. Для
того, щоб допомогти дітям впоратися з складними завданнями, що на них очікують,
потрібно піклуватися про своєчасне і повноцінне формування у них основних умінь та
навичок. [3,с. 34] Це – основна умова успішного виховання та навчання. Для
вирішення, цього завдання, у своїй роботі з дітьми я використовую квест-технологію.
У сучасному світі активно відбуваються процеси модернізації освіти. Сучасна
дошкільна педагогіка не може залишатися в стороні від процесів, що відбуваються.
Саме освітній квест поєднує у собі елементи мозкового штурму, тренінгу, гри, під час
проходження якого задіяні розум, фізичні здібності, уява, пам’ять і увага. Тому квест
дає змогу ефективно поєднувати ігрову та навчальну діяльності дітей.
Квест (англ.quest — пошуки. Синоніми: бродилка, пригодницька гра. Adventure
(переклад з англ. — пригода) — один з основних жанрів ігор, що вимагають від
гравця розв’язання розумових завдань для просування за сюжетом. [1,с.45]
Квест – це тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний із
пригодною грою, а також слугує для позначення одного з різновидів комп’ютерних
ігор, що вимагають від гравця виконання завдань. [1,с.46]
Освітній квeст — це iнтелектуально-динамiчна грa, яка полягає у проходженні
командою вказаного мaршруту за умови виконання спеціальних завдань. У процесі
проходження квeсту грaвці пoслідовно викoнують усі завдання. Квест є не лише
формою навчання, а й містить потужний вихoвний потенціал. Участь у командних
квeстах сприяє соціалiзації дитини та формує комунікативну компетентність
дoшкільника.[6,с.9]
Коли вихователь організовує квест, звичайно на першому місці стоїть навчальна
мета, але педагог повинен приховати її за ігровий задум. Чим цікавіший буде ігровий
задум, тим цікавіше пройде сам квест, а головне навчальну мету буде досягнуто.
У сучасній педагогіці нaйчастіше використовують такі види квестів:
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•
лінійний — завдaння потрібно розв’язувати одне за одним; гравці рухаються за
зaздалегідь спланованим маршрутом;
•
штурмовий — грaвці отримують завдання, підказки до його виконання, але
спосіб розв’язaння та маршрут обирають самостійно;
•
коловий — мaршрут має колову структуру. У цьому виді квесту беруть участь,
як прaвило, кілька команд, що стартують із різних позицій і рухаються до фiнішу
кожна за власним маршрутом. [4.ст.96-98]
З дошкільному навчальному заклад,і із дітьми дошкільного віку краще проводити
лінійний квест.
Квести можуть містити різні завдання:
інтелектуальнi — головоломки, загадки, проблемні ситуації;
рухові — бiг із перешкодами, стрибки у довжину, рухливі ігри;
творчі — мaлювання карти, малювання мнемо-схем до віршів, складання
загадок тощо.
Щоб правильно та доцільно провести квест, потрібно дотримуватися основних
критеріїв, а саме: безпечність, оригінальність, логічність, цілісність. Усі гравці квесту
мають працювати злагоджено та працювати заради досягнення поставленої мети.
Щоб квест був цікавим для дітей дошкільного віку, мав певний результат, потрібно
дотримуватися алгоритму його проведення.
Етапи проведення квесту:[5,с.4]
1.Організаційно-підготовчий етап
2.Реалізація квесту
3.Заключний етап
Організаційно-підготовчий етап:
- Визнaчення навчальних потреб дошкільнят.
На цьому етапі варто скористатися результатами спостережень за дітьми та
визначити їх коло інтересів. Взяти тему, яка цікава для дітей за основу під час
створення квесту. Ось тому вихователю необхідно бути у курсі усіх подій та «іти в
ногу з часом»
- Окреслення теми, мети, типу квесту.
Вихователю слід обрати таку тему квесту, яка важко засвоїлася дітям під час
заняття. Так у ігровій формі діти краще засвоять новий матеріал. Важливою умовою,
на даному етапі, є врахування вікових особливостей дітей.
- Вибір сюжету і визначення кола завдань сприяє розвитку цікавості. Завдання мають
передбачати пошук. Дітям вони пропонуються в незвичайній формі — загадки,
зашифровані послання. Сюжет має бути цікавим, заплутаним і непередбачуваним.
- Визначення термінів реалізації і тривалості квесту.
Не потрібно робити квест надто довгим (це може призводити до втрати в дітей
інтересу). Якщо ви впроваджуєте квест як форму навчання, то його тривалість має
відповідати тривалості заняття відповідно до вашої вікової групи.
- Розробка і створення додаткових необхідних матеріалів. Тут триває підготовка усіх
необхідних матеріалів для квесту, створення підказок, карти, ключі-коди і т.д.
- Розробка критеріїв оцінювання діяльності дошкільників.
Навчальна діяльність, має бути належно оцінена. Потрібно враховувати вікові
особливості дітей та тему квесту. Це можуть бути фішки, монети, частини карти
тощо.
Реалізація квесту:
Для початку потрібно ознайомити дітей із сюжетом, основними та організаційними
моментами. Необхідно добре продумати сюрпризний момент, щоб максимально
зацікавити дітей та познайомити їх із критеріями оцінювання. Далі, якщо квест у
формі змагання, об’єднати дітей у групи та розподілити завдання. Ознайомити
учасників квесту із місцем його проведення. Квест можна проводити де завгодно: у
межах групи, на майданчику, в усьому приміщенні садочку чи лише в деяких
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приміщеннях закладу, однак потрібно одразу попередити дітей про маршрут квесту.
Для цього можна зробити спеціальні наліпки що задіяні у квесті, заходити ж у
приміщення без спеціальних наліпок суворо заборонено. Педагогу варто ретельно
продумувати рух команд та розташування завдань.
Важливим етапом є процес ознайомлення дітей із правилами квесту. Квест – це гра
з правилами, яких дошкільнята мають дотримуватись.
На кожній зупинці квесту має бути відповідальна особа (куратор), що видаватиме
учасникам завдання, стежити за учасниками. За потреби фіксуватиме порушення.
Можна залучити на допомогу колег, батьків або дітей іншої групи. Пам’ятаймо про те,
що квест передбачає не лише проходження маршруту, а й виконання певних
завдань, які формують чи перевіряють рівень знань дошкільників.
Заключний етап: поговоріть з дітьми про те, що їм найбільше сподобалося під час
квесту, чого вони навчилися, що для них було нове та під час яких завдань виникали
труднощі та чому. Оголосіть результати квесту. Найочікуванішим для дітей є процес
нагороди. Для цього доцільно підготувати грамоти чи дипломи, можна придбати
солодощі. Головне, щоб призи були призначені для всієї команди. Якщо це був
командний квест, то призами повинні бути нагородженні усі команди.
Висновки
Головна перевага квесту в тому, що така форма організації ненав’язливо, в ігровій
формі, сприяє активізації пізнавальних і розумових процесів учасників.[5.с.6] За
допомогою такої гри можна досягти освітніх цілей: реалізувати проектну та ігрову
діяльність, ознайомитись з новою інформацією, закріпити наявні знання,
удосконалити на практиці вміння дітей. Крім того, під час квесту діти навчаються
взаємодії в колективі однолітків, підвищується атмосфера згуртованості і дружби,
розвиваються - самостійність, активність та ініціативність.
Отже, усе вищевикладене дає змогу зробити висновок, що використання квесттехнології в навчально-виховному процесі сприяє підвищенню рівня зацікавленості
дітей до процесу навчання та робить весь навчальний процес цікавим та
захоплюючим.
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Анотація. Стаття спрямована на розгляд LEGO-технології в рамках
використання її на логопедичних заняттях з дітьми, що мають ЗНМ. Виникаючі
труднощі у дітей з ЗНМ відкладають свій відбиток не тільки на мовному
розвитку, а й на всіх психічних процесах. Конструктор LEGO надає корекційно розвивальний вплив на мовні та немовні процеси, створюючи базу для подальшого
розвитку дитини.
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Конструюючи, дитина діє, як зодчий,
будуючи будинок власного інтелекту».
Ж. Піаже.
Відмінною особливістю стандарту нового покоління є системно-діяльнісний
підхід, що передбачає чергування практичних і розумових дій дитини.
Дошкільна дитинство - це вік гри. Дитина, граючи, не тільки пізнає світ, а й
висловлює до нього своє ставлення. Основою корекційно-розвиваючої роботи з
використанням LEGO-технології є гра - провідний вид дитячої діяльності. Мова
дитини і безпосередньо ігрова діяльність розвиваються взаємопов'язано.
Сьогодні педагогічна спільнота шукає нові дієві способи і методи для чуттєвопізнавального розвитку дітей. Одним з таких методів вважається широке
використання конструкторів LEGO Foundation, який в силу своєї педагогічної
універсальності служить найважливішим і ефективним засобом розвивального
навчання і несе в собі освітню спрямованість. Ці технології, що цікаво, виявились
універсальними.
Кожен педагог знайшов у них щось для себе — музичні керівники вивчають
ноти та розспівуються з конструктором; інструктор з фізкультури використовує як
нестандартне обладнання; вихователі в ігровій формі займаються математикою,
ознайомлюють з довкіллям, малюють цеглинками (так називають деталі
конструктора) тощо.
У логопедії LEGO-технологія цікава тим, що, будуючись на інтеграційних
принципах, вона дозволяє забезпечити єдність корекційно-освітніх, корекційно124

виховних, корекційно-розвивальних цілей і завдань. LEGO-конструювання - це не
тільки практична творча діяльність, але і розвиток розумових здібностей, яка
проявляється в інших видах діяльності: мовленнєвій, ігровій, образотворчій,
конструктивній. Це також виховання соціально активної особистості з високим
ступенем свободи мислення, розвиток самостійності, здатності дітей вирішувати
будь-які завдання творчо. LEGO-технологія є інтерактивною педагогічною
технологією, оскільки стимулює пізнавальну діяльність дошкільнят. Інтерактивна
діяльність передбачає організацію і розвиток діалогічного мовлення.
Основна частина. Однією з актуальних проблема в теорії і практиці логопедії
залишається розвиток мовлення дітей. Сучасна загальна і спеціальна (корекційна)
педагогіки, для забезпечення необхідного рівня розвитку дітей, постійно
вдосконалюють методи і навчальні засоби, що підвищують ефективність освіти і
корекційного впливу, створюються ефективні програми виховання і навчання дітей із
загальним недорозвиненням мови. [5]
Працюючи з дітьми із ЗНМ і стикаючись з проблемами в їх навчанні,
логопедам і дефектологам доводиться шукати допоміжні засоби, які полегшують,
систематизують і спрямовують процес засвоєння дітьми знань. Крім традиційних
методик навчання, ми вирішили в колекційній роботі використовувати набори
конструктора LEGO. Вітчизняні логопеди і зарубіжні педагоги відзначають, що
використання в роботі з дітьми наборів LEGO дозволяє за коротший час досягти
стійких позитивних результатів в корекції, психокорекції, навчанні і вихованні. LEGO
дозволяє вчитися, граючи, і навчатися в грі. [6]
Багато авторів, такі як М.М. Кольцова, Е. І. Ісеніна стверджують, що від
ступеня сформованості дрібної моторики безпосередньо залежить рівень розвитку
мови. Використання в корекційній роботі конструкторів LEGO сприяє розвитку дрібної
моторики рук, активізує різні відділи кори великих півкуль головного мозку, тим самим
сприяє розвитку і гнучкості апарату артикуляції, у дітей поліпшується звуковимова. [3]
У своїх дослідженнях Л.С. Виготський і А.Р. Лурія говорять про те, що чотири
психічних процесу - увага, сприйняття, пам'ять і мислення складають психологічну
базу для розвитку мови. На основі цих висновків, З.А. Рєпіна рекомендує починати
корекцію загального недорозвинення мови з розвитку психологічної бази мовлення, її
основи. [5]
Всі продуктивні види діяльності, в тому числі і LEGO-конструювання, не тільки
виражають визначені результати психічного розвитку дитини, але і забезпечує її
розвиток, сприяє вдосконаленню і перебудові психічних властивостей і
здібностей (за В.С. Мухіною).
Всі вчені, які вивчали діяльність дитячого мозку, психіку дітей, відзначають
великий стимулюючий вплив функції руки. Так, Н. А. Бернштейн запропонував
рівневу теорію організації рухових функцій. Відповідно до його теорії, мова є вищим
рівнем організації рухів і нерозривно пов’язана з усіма рівнями організації рухових
функцій [1]. Вказуючи на важливість вивчення та вдосконалення рухової сфери у
дітей, що потребують спеціального корекційного навчання, Л. С. Виготський писав,
що, будучи відносно самостійною, незалежною від вищих інтелектуальних функцій та
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такою, що легко виправляється, моторна сфера дає багатющу можливість для
компенсації інтелектуального дефекту [2, с. 121]. Вплив мануальних (ручних) дій на
розвиток мозку людини було відомо ще у другому столітті до нашої ери в Китаї.
Фахівці стверджували, що ігри за участю рук і пальців призводять до гармонійних
відносин тіла і розуму, підтримують мозкові системи в чудовому стані. Японський
лікар Намікосі Токудзіро стверджував, що пальці рук наділені великою кількістю
рецепторів, які посилають імпульси в центральну нервову систему людини. Східні
медики встановили, що масаж великого пальця підвищує функціональну активність
головного мозку [4, с. 14].
LEGO-конструювання може допомогти досягти дитині високого рівня
сприйняття, просторового мислення, планувальної функції мови. В грі з
конструктором при виконанні завдання дошкільнята виконують
завдання, що
вимагають виділення і використання зв'язків і відносин між предметами, явищами,
діями.
На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в освіті проблема
адаптації дітей з важкими мовними порушеннями до умов дошкільного навчального
закладу має важливе значення. Адаптація дітей з важкими мовними порушеннями в
масових закладах освіти можлива тільки за умови високого рівня мовного розвитку.
З огляду на те, що основним, провідним видом діяльності дітей дошкільного
віку є ігрова діяльність, велика увага приділяється розробці і впровадженню таких
педагогічних технологій, які мають яскраво виражений характер. З існуючих
інноваційних технологій в логопедичній практиці, я зупинила свій вибір на LEGO технології. І цей вибір не випадковий, так як LEGO - педагогіка - це новітній напрям в
сучасному корекційно-розвиваючому процесі, а LEGO-технологія - одна з відомих і
поширених педагогічних систем, що використовує тривимірні моделі реального світу і
предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку дошкільника. LEGOтехнологія служить найважливішим засобом навчання, що дає можливість
сформувати у дітей мовленнєву діяльність.
Тренуючи пальці рук дітей-логопатів, логопед надає потужний вплив на
працездатність кори головного мозку, а, отже, і на розвиток мовлення. Тому
застосування LEGO -технології є незамінною в роботі логопеда.
Однією з причин освоєння і впровадження мною LEGO-технології в
корекційно-освітній процес стало виконання вимог Базового компонента дошкільної
освіти України, який передбачає використання нових педагогічних технологій.
Мета статті – визначення можливості розвитку мовлення дошкільників з
важкими мовними порушеннями на основі використання LEGO-технології.
Використання LEGO -технології в корекційній роботі з дошкільниками, які
мають порушення мовленняння, дозволяє підняти на більш високий рівень розвиток
пізнавальної активності, сприяє розвитку психічних процесів, збагаченню активного
словника, розвитку зв'язного мовлення, граматично правильного монологічного та
діалогічного мовлення, розвитку фонематичних процесів і оволодінню мовою як
засобом спілкування і культури, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі
співпраці з дорослими і однолітками, що відповідає стандарту дошкільної освіти
України.
Робота
логопеда над розвитком
мовлення дошкільників
на
основі
використання LEGO-технології повинна враховувати основні принципи БКДОУ
та спиратися на наступні теоретико-методологічні принципи:
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1. Принцип розвитку. Передбачає виділення в діяльності педагога над
розвитком мовлення дітей тих завдань, труднощів, етапів, які знаходяться в зоні
найближчого розвитку дитини (за Л. С. Виготським).
2. Онтогенетичний принцип. Розробка педагогічної методики ведеться з
урахуванням послідовності появи форм і функцій мовлення, а також видів діяльності
дитини в онтогенезі.
3. Принцип зв'язку мовлення з іншими сторонами психічного розвитку
дитини. Всі психічні процеси у дитини - пам'ять, увага, уява, мислення,
цілеспрямована поведінка - розвиваються при безпосередній участі мовлення (Л. С.
Виготський, А. Лурія, А. В. Запорожець та ін.).
4. Принцип діяльнісного підходу. У дошкільному віці провідною формою
діяльності стає гра, в процесі якої відбувається інтенсивний розвиток мови.
5. Принцип поетапного формування розумових дій спирається на
ідеї П.Я.Гальперина і Д. Б. Ельконіна. Становлення розумових дій - тривалий процес,
який починається з розгорнутих зовнішніх операцій з використанням допоміжних
матеріалізованих засобів опори, а потім поступово скорочується, автоматизується,
перекладається в розумовий план.
6.
Принцип диференційованого підходу передбачає врахування вікових та
індивідуальних особливостей кожної дитини.
7. Активне залучення найближчого соціального оточення до роботи з
дитиною, сприяння і співпраця дітей і дорослих. Отримання нового, позитивного
досвіду дитиною можливе лише за допомогою батьків, вихователів та педагогів
дошкільного закладу.
8. Принцип свідомості і активності дітей у засвоєнні знань і їх
реалізації. Провідна роль в діяльності з LEGO-конструктором належить логопеду ,
однак вирішення поставлених завдань доступними для неї засобами здійснює
дитина.
9. Принцип раціонального поєднання різних видів діяльності, заснований на
твердженнях Л. С Виготського і А В.М.. Леонтьєва, що особистість дитини
розвивається в процесі діяльності.
10. Принцип
виховного
навчання. Використання LEGO-технології
в
корекційній
роботі
дозволяє
виховувати
у
дошкільнят
вольові
і
моральні якості. Цьому сприяє діяльність дитини, спрямована на вирішення
проблемної ситуації, бажання досягти необхідного результату при підвищеній
мотивації діяльності.
11. Принцип інтеграції освітніх ліній, який дозволяє формувати у дитини
цілісне уявлення про світ.
Конструктори LEGO мають широкі можливості використання в корекційному
процесі. При проведенні діагностики вільна конструктивно-ігрова діяльність дозволяє
не тільки швидше встановити контакт між логопедом і дітьми, а й повніше розкрити
деякі особливості дитини з точки зору сформованості емоційно-вольової та рухової
сфер, виявити мовні можливості дитини, встановити рівень комунікативності.
Корекційне заняття вчителя-логопеда з використанням LEGO-технології
можна умовно поділити на 4 частини:
1. Вільна індивідуальна гра дитини з LEGO. Необхідна для того, що б дитина
самостійно без допомоги дорослих опановувала можливими способами побудови,
розвивала фантазію, логіку, увагу, пам'ять, активізувала мовленнєву, комунікативну
діяльність, привертала до себе увагу батьків, педагога. Таким чином, ми викликаємо
спонтанну пізнавальну і мовленнєву активність дитини (тривалість не більше 10-15
хвилин).
127

2. Супровід педагогом вільної гри дитини. Важлива частина, яка підтверджує
емоційний контакт, допомагає педагогу розташувати дитину до себе, завоювати
довіру, продемонструвати їй інтерес до спільної діяльності і підготувати грунт для
заняття, спробувати виконати будівництво (тривалість до 10 хвилин).
3. Логопедична складова заняття. Полягає в тому, що б максимально
оживити (озвучити) процес виконання споруди і виконати завдання, заплановані в на
даному етапі. Активізація всіх параметрів мовленнєвої діяльності (тривалість до 25
хвилин для дітей старшого дошкільного віку).
4. Завершальна. Дана частина є емоційно-закріплююча. Завершуючи заняття,
ми дякуємо дитині, хвалимо її, просимо прибрати за собою LEGO-конструктор, даємо
рекомендації батькам. Дана стадія дуже важлива, для того щоб в дитини і її батьків
збереглися позитивні емоції і захотілося знову прийти на заняття (тривалість 5-10
хвилин).
При використанні LEGO-технологій в роботі можна відзначити деякі переваги
їх
перед
іншими,
інноваційними
конструктивноігровими
прийомами,
використовуваними для розвитку мови [7]:
- з виробами з конструктора LEGO дитина може грати, обмацувати їх, не
ризикуючи зіпсувати. Конструктор безпечний: немає ризику порізатися, проковтнути
отруйний хімічний склад, наприклад, клей. У дитини руки залишаються чистими, а
прибрати вироби можна легко і швидко;
- незалежно від наявних у нього навичок, при використанні конструктора LEGO,
у дитини виходять барвисті і привабливі конструкції. Отже, в кожній грі у дошкільника
виникає так званий стан успіху;
- так як конструювання - це світ який дитина може контролювати, то в роботі у
дитини виникає почуття безпеки;
- конструктор LEGO не викликає у дитини негативного ставлення, і весь
логопедичний процес сприймається дитиною як гра;
- під час роботи з конструктором дитина знаходиться в постійному русі,
оскільки конструктор можна розташувати не тільки на столі, але і на підлозі, на
килимі, і навіть на стіні, це особливо важливо для соматично ослаблених дітей;
- робота з LEGO дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, вирішити
його психологічні труднощі, розвинути здатність усвідомлювати свої бажання і
можливість їх реалізації.
LEGO - це не просто іграшка, це чудовий інструмент, який допомагає побачити
зрозуміти внутрішній світ дитини, її особливості, бажання, можливості, що дозволяє
зрозуміти наявні у нього труднощі. Використання LEGO-технологій в логопедичному
процесі дає можливість здійснювати корекцію з найбільшим психологічним
комфортом [5]. Так, на логопедичних заняттях використання LEGO допомагає:
1) в розвитку зв'язного мовлення дитини, наприклад, при складанні описової
розповіді. Ми з дітьми замислюємо певну споруду на будь-яку тему, обговорюємо, як
ми її будемо будувати і з чого. Після того як побудували, наприклад, машину, дитина
розповідає, що вона побудувала, для чого потрібен цей предмет, з чого цей предмет
зроблений в житті, і з чого цей предмет зробив він сам і т.д. Також з групою дітей ми
створюємо казки. Дана робота ведеться поетапно:
- розподіл ролей;
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- виготовлення персонажів;
- озвучка героїв в обігруванні казок;
2) використання LEGO-технологій допомагає при формуванні у дітей навичок
звукового аналізу та синтезу. На першому етапі вводяться три LEGО-чоловічка, з
якими дітям дуже цікаво грати, чоловічки досить легко запам'ятовуються. У міру
вивчення звуків ми будуємо для цих чоловічків будиночки, і коли всі звуки вивчені,
LEGО-чоловічки заселяються в ці будиночки. За допомогою кубиків LEGO будуються
схеми слів, схеми речень, розрізняються довгі та короткі слова;
3) застосування LEGO-технологій спрощує процес навчання грамоті.
Набагато ефективніше в запам'ятовуванні буде вибудувати літеру з LEGО, ніж
написати її в повітрі або обвести пальчиком. Орієнтування на LEGО платформі готує
дитину до орієнтування на аркуші в зошиті.
Батьків на майстер-класах можна познайомити, як за допомогою LEGO легко і
цікаво можна виконувати рекомендації логопеда. Для спільних домашніх ігор
пропонуються схеми літер і різних предметів за лексичними темами, щоб діти разом
з батьками цікаво і невимушено навчалися вдома;
4) LEGO допомагає і в постановці звуків. Наприклад, можна вибудовувати
звукові доріжки, і на кожну цеглинку робити артикуляційну гімнастику. Коли всі вправи
зроблені, виходить доріжка, по якій «побіг» правильно вимовлений звук, або
«зупинилися» склади.
Логопед, беручи участь в створенні конструкцій, споруд займається з дітьми,
що мають найбільш складний мовний дефект - заїкання, при якому необхідно
промовляння власних дій (на етапі сполучення мови) або робота над відображеною
мовою. Коли конструювання закінчено, починається робота з усією групою.
Розвитку лексико - граматичної будови сприяють ігри з використанням
фігурок і конструкцій з наборів «LEGO»: «Кому що?», «Чвертейртий зайвий»,
«Продовж», «Будь уважним», «Відгадай», «Впізнай за описом», «Підбери слова»,
«Підбери фігурку», «Живе - неживе», «Постав запитання», «Подумай і договори»,
«Закінчи речення», «Склади речення», «Чий? Чия? Чиї?», »Виправ помилку».
Використовуючи конструктор LEGO DUPLO «Заправна станція»,знайомимося
з
прийменниками. Наприклад:
«Їхали
вздовж паркану, відпочивали
під
деревом». Завдяки тому, що кубики об'ємні, швидко будуємо різні місця, куди можуть
заїхати наші машини (в ліс, на стоянку і т.д.), працюємо над словотвором дієслів з
використанням різних префіксів.
Конструювання фігурок тварин допомагає дітям навчитися виділити частини
цілого і відпрацьовувати відмінкові закінчення «Собака без чого? - без
хвоста». Складання частин різних тварин допомагає розвивати розуміння утворення
складних слів (гра «Веселий зоопарк», де з'єднується голова крокодила і тулуб тигра
і виходить «крокотигр»).
Для розвитку дихання у дітей також використовую конструктор LEGO DUPLO
та пропоную дітям пограти в ігри «Лабіринт» (за допомогою дихання потрібно
вивести з лабіринту кульку зроблену з фольги), «Сходинки» (промовляння
запропонованого на одному видиху), «Вертушка» та «Допоможи літаку злетіти»
(вправи допомагають розвивати тривалий і плавний видих).
Активно використовую конструктори LEGO в процесі корекції звуковимови:
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- разом з дітьми конструюємо ігрові моделі положення язика при виконанні
артикуляційної гімнастики ( «конячка», «грибок», «чашечка»);
- створюємо іграшки для ігор-звуконаслідувань (Р-машина, Ч- потяг, Т-танк);
- диференціюючи звуки за твердістю-м'якістю: діти конструюють синього і зеленого
роботів і розкладають перед ними картинки;
- диференціюючи звуки за глухістю-дзвінкістю: LEGO-кубики діти наповнюють
сипучими матеріалами (наприклад, гречкою, рисом );
за
допомогою LEGO -конструктора
діти
вивчають
характеристику
звуків (використовуємо
кубики червоного,
синього і
зеленого кольору),
викладають склади і схеми слів при вивченні звукового аналізу та синтезу.
Для дітей із заїканням важливо працювати над мімікою. У марки LEGO є
продукція, яка дозволяє збирати LEGO чоловічка, вибравши йому обличчя, одяг, руки
і
ноги. При
виконанні
мімічної
гімнастики
мене
цікавить
вираз
обличчя. Я розробила ряд завдань для виконання мімічної гімнастики за допомогою
даного набору осіб LEGO-чоловічків.
Завдання:
1. Змінюємо чоловічкам «обличчя», виконуємо мімічну гімнастику. Починаємо з
простих мімічних поз, поступово ускладнюючи. Радісне, сумне, зле, здивоване,
перелякане і т.д.
2. Показуємо таке ж обличчя, як зображено на картці - картки з виразом
облич LEGO-чоловічка.
3. Показуємо картку з таким виразом обличчя, як у LEGO-чоловічка.
4. Показую обличчя чоловічка, а дитина розповідає - яка у нього емоція і
повторює.
5. Називаю дітям вираз обличчя (емоцію), а вони знаходять обличчя чоловічка з
таким виразом і повторюють, дивлячись в дзеркало. Наприклад: «Веселий вираз
обличчя - це коли посміхаються, покажи таке ж личко, як у LEGO- чоловічка - а як ти
посміхаєшся?»
Важлива роль при підготовці до школи відводиться розвитку дрібної
моторики. Пропонуючи дітям-логопатам роботу з конструктором LEGO, яка вимагає
не тільки тонких і точних рухів руки і пальців, а й чіткого узгодження руху рук і очей,
вчитель-логопед готує руку дітей до письма. Дуже важливо і те, що при
складанні LEGO - елементів одночасно працюють обидві руки, а значить, задіяні
обидві півкулі головного мозку: ліва відповідальна за мовлення, права - за орієнтацію
в просторі і деякі емоційні стани.
За допомогою цього конструктора ми з дітьми робимо масаж рук, так як
цеглинки мають опуклі кнопочки , проводимо пальчикові гимнастики з кубиками
LEGO»1, 2, 3, 4, 5 з LEGO будемо ми грати», «LEGO зарядка».
За допомогою LEGO – конструктора, працюємо з дітьми над просодичною
стороною мови, пропоную дітям завдання «Драбинка» та «Який стиль голосніший?»,
спрямовані на розвиток здатності дітей управляти просодичними компонентами
свого мовлення: висотою, гучністю, інтонацією, наголосом.
Використовую
конструктор LEGO і в
театралізованій
діяльності для
вирішення наступних завдань:
1. Створення умов для розвитку творчої активності дітей (розвитку здібностей,
спонуканню до імпровізації засобами міміки, інтонації).
2. Забезпечення умов для взаємозв'язку театралізованої діяльності з іншими
видами діяльності в єдиному творчому процесі.
3. Самореалізація кожної дитини і створення сприятливого мікроклімату, поваги
до особистості маленької людини.
Отже, за допомогою використання кнопкових конструкторів LEGO,
театралізована діяльність дітей стає більш цікавою, розвиваються інтелектуальний і
творчий потенціал дітей - самостійність виконання і передача образу казкових
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персонажів, взаимодія в
якості кожного вихованця.

колективі, уява,

мовлення,

а

також

особистісні

Використання LEGO-технології в системі корекційної роботи з дітьми з
важкими мовними порушеннями допоможе оптимізувати освітній
процес,
забезпечує варіативність і різноманітність форм педагогічного впливу і
взаємодію дітей і дорослих, об'єднує всіх учасників освітньо-виховного процесу
відповідно
до вимог
Базового
компоненту
дошкільної
освіти
України,
стає ефективним засобом досягнення цільових орієнтирів дошкільної освіти.
Отже, можна зробити висновки, що в даний час необхідність вдосконалення
організації корекційно-педагогічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мови
очевидна, так як ця категорія дітей надзвичайно поширена і має тенденцію до
зростання. Чим раніше відбувається включення дітей з особливостями розвитку в
систему корекційно-педагогічної допомоги, тим ефективніший вплив на
дитину. Необхідність такої роботи випливає з особливостей дитячого мозку - його
пластичності, універсальної здатності і компенсації порушених функцій.
В силу своєї педагогічної універсальності LEGO-конструктори служать
найважливішим засобом навчання в закладах дошкільної та загальної середньої
освіти, а в нашій установі несуть в собі і корекційну спрямованість.
Крім того з їх допомогою важкі корекційні завдання можна вирішити за
допомогою захоплюючої творчої гри, в якій не буде тих, хто програв, так як кожна
дитина і педагог можуть впоратися з цим завданням. У процесі такої діяльності
педагог, спираючись на мимовільну увагу дітей, активізує їх пізнавальну діяльність,
розвиває сенсорно тактильну і рухову сферу, поведінку, розвиває комунікативну
функцію мови і формує інтерес до навчання. Робота з LEGO-елементами вчить
дитину бачити і ... руйнувати, що також дуже важливо. Руйнувати неагресивно, не
бездумно, а для забезпечення можливості творення нового або добудувати з
елементів деяких її частини, що звільнилися, виступаючи в ролі творця.
Можна з упевненістю сказати, чим різноманітніші будуть
логопедичного впливу на дітей, тим більш успішним буде результат.

прийоми
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ІНТЕГРАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація: питання впровадження нових технологій і концептуальних
підходів до модернізації системи освіти дошкільнят; формулювання цілей і завдань;
визначення оптимальних меж змісту дошкільних освітніх програм, а також їх
безперервних зв'язків з програмами загальноосвітньої школи; визначення умов
вдосконалення якості, рівня методичного забезпечення успішного впровадження
цих освітніх програм стають сьогодні все більш актуальними.
Ключові слова: інтелектуальний розвиток; виховання інтересу до
пошуково-дослідницька діяльність; досліди; освітні технології; інтеграція.
Педагогічна система кожної історичної епохи змінюється, виходячи з умов
суспільного розвитку. Однак, на всіх етапах розвитку суспільства необхідно
приділяти особливу увагу якісній підготовці дошкільнят до самостійного життя.
Сучасний дошкільник сьогодні має високий інтелектуальний потенціал, але, добре
володіючи знаннями, часто не може застосувати їх у практичній діяльності.
Сучасна освіта характеризується системними змінами в структурі та змісті.
Переосмислення пріоритетів навчання, ролі дитини як суб'єкта освітньої діяльності, а
так само зміни в суспільному розвитку, зумовлюють нетрадиційні підходи до
вирішення багатьох освітніх проблем. Однією з провідних тенденцій розвитку
сучасної освіти є інтеграція її змісту.
Базовий компонент дошкільної освіти України ґрунтується на основних
положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах
стосовно дитинства.
Засадами Базового компонента дошкільної освіти виступили:
✓ визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в
розвитку особистості;
✓ збереження дитячої субкультури;
✓ створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини,
її базових якостей;
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✓ пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з
підготовкою до майбутнього етапу життя;
✓ повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду
дошкільника;
✓ компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих
знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних
якостей і вольової поведінки дитини;
✓ надання
пріоритету
соціально-моральному
розвитку
особистості,
формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;
✓ формування у дітей цілісної картини світу, основ світогляду [1, с. 4].
Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в
різних видах діяльності: ігровій; руховій; природничій; предметній; образотворчій,
музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній;
мовленнєвій; соціокультурній і вимагає практичного засвоєння дитиною системи
елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно
застосовувати набуту інформацію. Життєво компетентний дошкільник поводиться
самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.
Інтеграція різних видів діяльності – одне з найважливіших і перспективних
методологічних
напрямків
сучасної
освіти.
Інтеграційний
процес
–
взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх галузей змісту дошкільної освіти, що
забезпечує цілісність освітнього процесу. Інтегрований підхід дає можливість
розвивати в єдності пізнавальну, емоційну і практичну сфери особистості дитини. [6,
с. 42].
Ідея інтеграції в навчанні бере свій початок в працях Я. А. Коменського, який
стверджував: те, що пов'язано між собою, має бути пов'язано постійно і розподілено
пропорційно між розумом, пам'яттю і мовою. Таким чином, все, чого навчають
дитину, повинно бути не розрізненим і частковим, а єдиним і цілісним.
Пошуково-дослідницької діяльність це один з факторів пізнавального розвитку
дітей дошкільного віку. Вона дозволяє об'єднати всі види діяльності і всі сторони
виховання, розвиває спостережливість і допитливість розуму, розвиває прагнення до
пізнання світу, всі пізнавальні здібності, вміння винаходити, використовувати
нестандартні рішення у важких ситуаціях, створювати творчу особистість.
У дошкільному віці помітно підвищуються можливості пізнавальної діяльності,
зростає пізнавальна активність дітей, яка може бути реалізована через пошуководослідницьку діяльність. Адже саме цей вид діяльності вдало поєднує чутливість і
діяльність, які є основою розумового розвитку дошкільника [2, с. 10].
Пріоритетними формами і методами навчання в дошкільній освіті є методи, що
розвивають у дітей здатності до початкових форм узагальнення, абстракції, зокрема
експериментування. У роботах багатьох педагогів М.М.Подьякова, А.П.Усової, А.І.
Савенкова, Е.Л.Панько відмічено, що «дитяче експериментування, наряду з ігровою
діяльністю – провідна діяльність в період дошкільного розвитку».
Зокрема академік М.М.Поддьяков довів, що позбавлення можливості
експериментувати, постійні обмеження самостійної діяльності в дошкільному віці
призводять до серйозних психічних розладів, негативно позначаються на розвитку і
саморозвитку дитини, на здатності навчатися надалі. Він стверджує, що саме
експериментування є провідним видом діяльності у дітей дошкільнят:
«фундаментальний факт полягає саме в тому, що діяльність експериментування
пронизує всі сфери дитячого життя, всі дитячі діяльності, в тому числі і ігрову.
Остання виникає значно пізніше діяльності експериментування» [5, с. 8].
Пізнання світу живої і неживої природи, встановлення причинно-наслідкових
зв'язків відбувається успішніше в процесі пошуково-дослідницької діяльності. Діти
отримують реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його
взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування.
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Організація пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят під керівництвом
педагога створює широкі можливості для виховання в малюків інтересу до природи.
Особливе значення для пошуково-дослідницької діяльності має осмислення набутих
знань. Зважаючи на це свою роботу я вела систематично і спрямовано починаючи з
молодшого дошкільного віку, заздалегідь визначивши ближні і дальні цілі, до яких
спрямовувала своїх вихованців. Без системи і мети освітній процес перетворюється
на процес накопичення розрізнених знань, які не сприяють розвитку дітей.
Ключовими в системі пізнавальної роботи є практичні методи (досліди,
експериментування, праця). Навколо них вибудовуються ігрові (дидактичні та
сюжетні ігри), наочні (розглядання картин, ілюстрацій, переглядання слайдів чи
фотографій з використанням мультимедійних засобів) та словесні (пояснення,
бесіда, авторські казки природознавчого характеру). Організовуючи пошуководослідницьку діяльність, застосовуємо різні прийоми:
✓ обстеження;
✓ практичні дії з предметами;
✓ запитання пошукового характеру;
✓ розповіді вихователя і дітей;
✓ пояснення і показ;
✓ художнє слово;
✓ розглядання ілюстративного матеріалу;
✓ замальовування спостережуваних явищ і об'єктів [7, с. 20].
Така різнобічна діяльність не лише привчає вихованців виконувати інструкції, а
й спонукає їх самостійно аналізувати явища, віднаходити причини й зв'язки, робити
певні висновки.
Дитяче експериментування — це не ізольований від інших вид діяльності, а
тісно пов'язане з усіма видами діяльності [7, с.18].
Спостереження — є невід’ємною складовою будь-якого експерименту, так як з
його допомогою здійснюється сприйняття ходу роботи і її результатів. Але, само по
собі, спостереження може відбуватися і без експерименту. Наприклад,
спостереження за весняним пробудженням природи не пов'язане з експериментом,
оскільки процес розвивається без участі людини. Аналогічні взаємини виникають між
експериментом і працею. Праця може і не бути пов'язаним з експериментуванням,
але експериментів без виконання трудових дій не буває. Зазначені зв'язки
двосторонні. З одного боку, наявність у дітей трудових навичок і навичок
спостереження створює сприятливі умови для експериментування, з іншого —
експериментування, особливо викликає у дитини великий інтерес, сприяє розвитку
спостережливості і формування трудових навичок.
У процесі експериментування збагачується словник дітей за рахунок слів, що
позначають властивості об'єктів і явищ. Крім того, діти знайомляться з походженням
слів, з омонімами, з багатозначністю слова, синонімами антонімами, а також
фразеологізмами. Це добре простежується на всіх етапах експерименту — при
формулюванні мети, під час обговорення методики і ходу досліду, при підведенні
підсумків і словесному звіті про побачене. Необхідно відзначити двосторонній
характер цих зв'язків. Уміння чітко висловити свою думку (тобто сформовані
комунікативні навички) полегшує проведення досліду, в той час як поповнення знань
сприяє сформованості комунікативного мовлення. Отже, без поповнення знань
сформованість комунікативного мовлення звелося б до простого маніпулювання
словами. Можливі такі поєднання: читання невеликого художнього твору, що вводить
в конкретну тему, потім, власне досліди та експерименти. [3, с. 24].
Чим сильніше розвинені образотворчі здібності дитини, тим точніше буде
зареєстрований результат природознавчого експерименту. У той же час чим глибше
виконавець вивчить об'єкт, в процесі ознайомлення з природою, тим точніше він
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передасть його деталі під час образотворчої діяльності. Для обох видів діяльності
однаково важливі розвиток спостережливості і здатність, реєструвати побачене.
Під час проведення дослідів постійно виникає необхідність: вимірювати,
порівнювати, визначати форму і розміри, проводити інші операції. Все це надає
математичним уявленням реальну значимість і сприяє їх усвідомленню. У той же час
володіння математичними операціями полегшує експериментування.
Експерименти позитивно впливають на емоційну сферу дитини, на розвиток її
творчих здібностей, вони дають дітям реальні уявлення про різні сторони
досліджуваного об'єкта, взаєминах з іншими об'єктами і з середовищем існування. В
процесі експерименту йде збагачення пам'яті дитини, активізуються його розумові
процеси, так як постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу,
порівняння та класифікації, узагальнення. Відбувається накопичення фонду
розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові вміння.
Експериментування пов'язано і з іншими видами діяльності — читанням
художніх творів, з музичним і фізичним розвитком, але ці зв'язки виражені не
настільки сильно.
Пошуково-дослідницька діяльність пронизує всі сфери дитячого життя, в тому
числі і ігрову діяльність. Гра в дослідженні часто переростає в реальну творчість. У
своїй роботі з дітьми надаю велике значення ігровим технологіям, використовуючи
дидактичні ігри, словесні ігри та ін. Вони розвивають у дітей увагу, уяву, підвищують
знання про навколишній світ.
Будівельні ігри з піском, водою допомагають вирішити багато проблемних
ситуації , наприклад: чому сухий пісок сиплеться, а мокрий — ні; де швидше проросте
зернятко в землі або піску; яким речам вода на користь, а яким на шкоду? Всі ці
запитання змушують малюків думати, зіставляти і робити висновки.
В іграх розвивається вміння аналізувати, виявляти взаємозв'язки і
взаємозалежності між предметами і їх особливостями.
Цікаві ігри-досліди і ігри-експерименти спонукають дітей до самостійного
пошуку причин, способів дій, прояву творчості та інші.
Дошкільнята самі по собі вже є дослідниками, виявляють жвавий інтерес до
різного роду дослідницької діяльності, зокрема — до експериментування. До
старшого дошкільного віку помітно зростають можливості пошукової, дослідницької
діяльності, спрямованої на «відкриття» нового, розвиваються продуктивні форми
мислення. При цьому головним чинником виступає характер діяльності. Причини
інтелектуальної пасивності дітей часто лежать в обмеженості інтелектуальних
вражень, інтересів дитини. Разом з тим, будучи не в змозі впоратися з найпростішим
завданням, вони швидко виконують його, якщо воно переводиться в практичну
площину або у гру, тому особливий інтерес для дітей представляє
експериментування. Експериментальна діяльність старших дошкільнят є одним з
методів розвивального (особистісно-орієнтованого) навчання, спрямованого на
формування самостійних дослідницьких умінь (постановка проблеми, збір і обробка
інформації, проведення експериментів, аналіз отриманих результатів), сприяє
розвитку творчих здібностей і логічного мислення, об'єднує знання, отримані під час
навчально-виховного процесу та долучає до конкретних життєво важливих проблем.
Освітній процес будується як самостійний пошук вихованцями нових знань, нових
пізнавальних орієнтирів високого рівня складності, а процес дослідження стає
визначальним для побудови навчання.
Гурткова робота – невід’ємна складова освітнього процесу. Дошкільнята
старшого дошкільного віку є учасниками гуртка пошуково-дослідницької діяльності
«Дослідницька лабораторія», В закладі створено всі умови та розвивальне
середовище для розвитку пізнавальної активності дошкільнят. Вся робота з дітьми
побудована з урахуванням її вікових особливостей.
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Планування роботи передбачає в першу чергу створення педагогом умов , які
сприяють самостійній діяльності. З цією метою в групі організована «Дитяча
лабораторія» з відповідним оснащенням, що дозволяє робити величезний вплив на
пізнавальну активність дітей.
Намічено мету та завдання, розроблено перспективне та календарне
планування занять гуртка «Дослідницька лабораторія».
Для досягнення поставленої мети визначила низку завдань:
1. Розширення уявлень дітей про навколишній світ через знайомство з
елементарними знаннями з різних галузей наук:
✓ розвиток у дітей уявлення про хімічні властивості речовин;
✓ виділення речовин з неоднорідною суміші шляхом відстоювання,
фільтрування;
✓ розвиток у дітей елементарних уявлень про основні фізичні властивості та
явища (магнетизм, оптика, звук, температура, стан речовин, сила тяжіння, тертя,
електрика, інерція) ;
✓ розвиток уявлень про властивості (вода, пісок, глина, повітря, камінь);
✓ розвиток елементарних математичних уявлень (про мірку як спосіб
вимірювання об'єму, маси, довжини; про заходи вимірювання довжини);
2. Формування у дітей умінь користуватися приладами — помічниками при
проведенні експериментів.
3. Розвиток у дітей пізнавальних здібностей:
✓ розумових операцій: аналіз, класифікація, порівняння, узагальнення;
✓ способів пізнання шляхом сенсорного аналізу.
4. Розвиток дитини в соціально-особистісному напряму:
✓ розвиток комунікативності;
✓ вдосконалення самостійності, спостережливості;
✓ розвиток елементарного самоконтролю та саморегуляції своїх дій.
5. Активізація роботи з підвищення рівня уявлень дітей про неживу природу
через взаємодію з сім'єю.
Ефективність гурткової роботи, дає дітям можливість спілкуватися з
однолітками, з дорослими, здійснювати з об’єктами різноманітні перетворення,
виявляти їхні приховані істотні зв’язки з явищами природи, з життєдіяльністю
людини, вчити аналізувати й самостійно робити висновки. Різні форми пошуководослідницької діяльності спонукають дитину до творчості, самостійного пошуку
причинно-наслідкових зв’язків, засобів дій, що стимулює дитячу активність, створює
умови для особистісного зростання й психічного розвитку [4, с. 52].
Під час організації пошуково-дослідницької діяльності дотримуюся таких
вимог:
✓ допомогти дітям правильно орієнтуватися у формуванні активності
пізнавальних інтересів в ознайомленні з довкіллям;
✓ сприяти формуванню колективної думки і критичної оцінки щодо фактів
негативного ставлення чи згубного впливу на природу;
✓ формувати практичні вміння і навички активної пізнавальної діяльності,
моральні якості, які виховуються в умовах колективних видів діяльності.
У роботі гуртка застосовуються дослідні методи навчання:
✓ репродуктивні
методи:
пояснювально-ілюстративний
(повідомлення
педагогом готової інформації різними засобами) і репродуктивний (створення
педагогом умов для формування умінь і навичок шляхом вправ);
✓ продуктивні методи: частково-пошуковий або евристичний (дроблення
великої завдання на серію дрібніших завдань, кожне з яких крок на шляху вирішення
проблеми) і дослідницький (шлях до знання через власних, творчий пошук).
У своїй роботі використовую як традиційні методи, так і інноваційні.
Традиційні методи, які пройшли перевірку часом і широко застосовуються:
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1. Наочні (спостереження, ілюстрації, перегляд відео презентацій про
досліджуваних явищах та ін.). Залежно від характеру пізнавальних завдань у
практичній діяльності використовую спостереження різного виду:
2. Словесні (бесіди, читання художньої літератури, використання фольклорних
матеріалів).
3. Практичні методи. Велике значення надавалося провідній формі діяльності
дітей – грі (ігри-досліди, ігри-експерименти, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри з
елементами експериментування, настільно-друковані ігри, ігри з елементами ТРВЗ.
Розвивати позитивні емоції допомагали ігри-перетворення, фокуси, цікаві досліди.
Інноваційні методи:
1. Використання елементів ТРВЗ. При проведенні дослідів по знайомству дітей
з різними агрегатними станами води ми використовуємо прийом «маленьких
чоловічків» для позначення рідкого, твердого і газоподібного стану води .
2. Метод ігрового проблемного навчання полягає в програванні на заняттях і в
спільній діяльності з дітьми проблемних ситуацій, які стимулюють пізнавальну
активність дітей і привчають їх до самостійного пошуку рішень проблеми.
3. Використовуються окремі прийоми мнемотехніки – мнемотабліці і колажі;
4. В процесі експериментування застосовую комп'ютерні та мультимедійні
засоби навчання, що стимулюють пізнавальний інтерес дошкільнят. Набагато
цікавіше не просто послухати розповідь вихователя про якісь об'єкти або явища, а
подивитися на них власними очима. Наскільки захоплюючі картинки, можна побачити
на екрані за допомогою мультимедійної презентації, які дивовижні відкриття зробить
маленький натураліст. [8, с. 8].
Досвід роботи з інтеграції пошуково-дослідницької діяльності старших
дошкільників засвідчив, що:
✓ у дітей поступово сформувався стійкий інтерес до експериментування та
висока пізнавальна активність;
✓ збагатився чуттєвий досвід, розвинулося креативне мислення; діти
набувають уміння самостійно знаходити альтернативні шляхи пошуку інформації та
визначення властивостей матеріалів;
✓ розширюються їхні знання про взаємозалежність явищ живої та неживої
природи;
✓ створюються умови для самостійного застосування набутих знань у
комунікативних ситуаціях природознавчого змісту;
✓ розвиваються пізнавальні процеси – пам'ять, мислення, уява, увага. Без
сумніву, набуті дітьми вміння досліджувати об'єкти і явища природи стануть їм у
пригоді в шкільному навчанні.
Отже, інтегруючи пошуково-дослідницьку діяльність в освітній процес, можна
відмітити, що емоційність і ініціативність дошкільнят зросла, значно збільшилася
кількість запитань, підвищився рівень пізнавальної активності і математичної
грамотності. Таким чином, на сучасному етапі педагоги дошкільного закладу залучені
в інноваційний процес, який передбачає оновлення змісту дошкільної освіти, форм
його реалізації, методів і прийомів піднесення змісту дітям. Тому розвиток
професійної компетентності педагогів набуває особливої значимості через
інтегроване навчання дошкільнят, так як змінився спосіб організації дитячих видів
діяльності, де в пріоритеті не керівництво дорослого, а спільна діяльність дитини і
дорослого.
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З давніх часів відомо про вплив поєднання руху і музики на стан здоров'я людини.
Чим раніше дитина почне слухати приємну їй музику і супроводжувати її ритмічними
рухами, тим активніше почнеться розвиток усіх сенсорних еталонів, необхідних у
житті. Саме цієї позиції дотримуються педагоги Шепетівського дошкільного
навчального закладу № 11 «Дзвіночок», які впроваджують у практику роботи низку
системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців під час занять з
різних розділів програми «Ураїнське дошкілля».
Поряд із традиційними технологіями на заняттях з музичного виховання
використовуємо інноваційні: кольоротерапію, кінезорефлексотерапію, аромотерапію,
ігри-медитації,
психогімнастику,
дихальну
гімнастику
тощо.
Величезний
терапевтичний і розвививальний потенціал, який отримують діти від тілесного
вираження своїх емоцій, несе ритмопластика в поєднанні із звукотерапією. Це
вираження є важливим засобом розвитку емоційно-тілесного досвіду дитини та її
особистості загалом - здорової у фізичному, психічному і духовному плані.
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На думку багатьох учених музично-ритмічна діяльність впливає на фізіологічні
процеси, оскільки рухи, вправи, таночки, ігри під музику здатні прискорити чи
уповільнити темп дихання та серцебиття.
Зокрема, Е. Вільчковський стверджує, що танцювальні вправи і танці потрібно
включати систематично в усі заходи з фізичної культури. Вони позитивно впливають
на формування правильної постави, легкої й невимушеної ходи, виразності та
граційності рухів. Дослідники В. Алямовська та С. Петрова також розглядали
проблему взаємозв’язку рухів і музики. Вчені пропонують до освітнього процесу
дошкільного навчального закладу ввести ритмопластику, хоча вони її умовно
відносять до засобів фізичного виховання.
Ритмопластика тісно пов’язана з хореографією, з високою виразністю та
емоційністю рухової активності, підвищенням функціональних можливостей
організму та його гармонійний розвиток в цілому, позитивним впливом на
вдосконалення координації рухів, формування красивої ходи.
Заняття з використанням ритмопластики допомагають:
- відновити нормальний кровообіг дитини;
- зміцнити дитячий організм, покращити дихання, моторику та загальний стан
організму;
- скинути втому після важкого дня чи тижня;
- розвинути уяву, фантазію, покращити, координацію і просторове орієнтування
дитини: вправа-вліво, вгору-вниз тощо;
- запобігти розвитку плоскостопості, ожиріння;
- навчити вільно спілкуватися з іншими дітьми та дорослими
- формувати особистість дошкільника.
Необхідно зазначити, що музично-ритмічні рухи які є основою музичних ігор і
таночків, займають чинне місце у житті дошкільників. Тому, доцільно чим раніше
розпочинати формування умінь ритмічно рухатись, удосконалюючи пластику свого
тіла, засвоюючи найпростіші танцювальні елементи і композиції. Дуже важливо, щоб
дошкільнята вчилися працювати у взаємодії один з одним, розуміти і відчувати
партнера. Всі навички та вміння, здобуті під час колективних занять, стануть в нагоді
дітям у подальшому житті. Дитина, яка вміє ритмічно рухатись, розвивається швидше
і гармонійніше своїх однолітків.
Важливо зазначити , що першочерговим завданням у руховій інтерпретації
музичного твору, згідно Базового компоненту дошкільної освіти є :
- уміння передавати емоції та почуття, сприймати мистецький твір з позиції краси;
-творчо співпрацювати з дітьми і дорослими заради спільного успіху в музичнотеатралізованих розвагах і святах;
- володіти комунікативними навичками спілкування, власним тілом, свідомо
реагувати на елементарні потреби організму, витримувати відповідно віку фізичне
навантаження;
- вміти імпровізувати, насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність
мистецтва і дотичну інформацію, інтегрувати в творчих завданнях власні інтереси,
уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності;
-виявляти художню активність як складову особистісної культури
Досвід роботи з дітьми показав, що основний принцип плавності виконання рухів –
це поєднання спокійного темпу, плавних рухів без перерв на відпочинок, перехід від
одного руху до іншого, зміна темпу на швидкий. Варто зазначити, що постановка
правильного дихання - один із найважливіших етапів. Кожна вправа має одне
загальне правило: вдихайте і видихайте в процесі руху.
Цікавий інтерес у нас викликала творчість відомого швейцарського педагога і
музиканта Е. Ж. Далькроза, який є автором системи музично-ритмічного виховання.
Свою систему музичного виховання Е.Ж.Далькроз назвав «ритмікою», «ритмічною
гімнастикою», «ритмопластикою». В основі його педагогічного вчення лежить ідеал
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гармонійно розвиненої особистості. Сутність ідеї полягає у сполученні музики і
пластики тіла й жестів, «переливання звуків у людські рухи». У системі Далькроза
важливо, щоб рухи дітей не копіювалися з викладацьких рухів, а створювались
виходячи зі своїх власних м'язових відчуттів, що обумовлені музичним ритмом. У
результаті постає принципово нове завдання: не заучувати певні «па», а вивчати
абетку руху. Робота ведеться без дзеркала, тільки власне м'язове почуття коректує
жест. Такі умови поглиблюють розвиток фантазії дитини та уяву.
Музичний супровід може бути як авторський, так і з програмових творів.
Відповідно до методики Е. Ж. Далькроза , ефективною є гра - імпровізація.
@ «Музичний зоопарк»

-

Цикл творів «Музичний зоопарк» - виконання дошкільниками різних ритміко-образних
рухів, які
імітують різноманітні явища оточуючого світу природи, відповідно
характеру музичного твору.
Імпровізація: передача характеру образів (хитрої лисички, доброго ведмедика та ін.).
«Рибки» - плавні ритмічні рухи (нахили голови ,повороти, нахили тулуба, обертання
ліворуч, праворуч, назад, вперед), рухи руками та плечами, почергові і одночасні
піднімання плечей, махи руками (почергові та одночасні), повороти і нахили тулуба
(вперед, назад, ліворуч, праворуч),почергове піднімання ніг.
«Ведмежата» - повільні та швидкі ритмічні рухи (повороти ,нахили, плескання в
долоні (над головою, перед собою, позад себе), різні види ходьби .
«Зайченята»- швидкі ритмічні рухи (стрибки під музику різного темпу (повороти ,
нахили, плескання в долоні (над головою, перед собою, позад себе), різні види
ходьби.
«Мавпенята» - швидкі ритмічні рухи (біг із стрибками з поворотом під музику різного
темпу, стрибки на двох ногах , чергування швидких, повільних та низьких і високих
стрибків), плескання в долоні (над головою, перед собою, позад себе), різні види
бігу.
«Чаплі і жабенята» - постійна зміна ритмічних рухів (повільні, швидкі), рухи руками
та плечами (оплески спереду, позаду, над собою),почергові і одночасні піднімання
плечей, кисті рук, махи руками, повороти і нахили тулуба (вперед,
назад, ліворуч, праворуч), почергове піднімання ніг, махи ногами.
«Веселі поросята»- постійна зміна ритмічних рухів (повільні, швидкі), рухи руками та
плечами (оплески спереду, позаду, над собою), почергові і одночасні піднімання
плечей, кисть рук, махи руками, повороти і нахили тулуба (вперед,
назад, ліворуч, праворуч), почергове піднімання ніг, махи ногами, плескання в долоні
(над головою, перед собою, позад себе), біг із стрибками.
«Коник і поні» ритмічні та бадьорі рухи (один за одним, прямо, по колу, по діагоналі),
біг конячкою із високим підніманням коліна (прямо, правим боком, лівим боком, на
носках, на п′ятках; по діагоналі, по колу, розходження парами та ін.); ходіння із різним
положенням рук (на поясі, убік, вгору, похитуючи руками вгорі із сторони в сторону, з
одночасним плесканням в долоні над головою, перед собою, за спиною). Ходіння
приставним кроком вперед і назад.
Використовую твори:
«Кую-кую чобіток» , муз.І. Яворський І.;
«Малесенькі ніжки», муз. І.Яворський ;
«Ми тупаєм ніжками», муз.І.Яворський ;
Гойда ,гойда, гойдашечки», муз. І. Яворський І.;
«Каштанчики», муз. І. Яворський І.;
«Ми підемо на лужок», муз.І. Яворський І.;
Твори відповідно до програми:
«Веселі хустинки», «Танок сніжинок», М.В.Лисенко:
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-

«Тупу-тупу-тупу», О.Шевченко;
«Побігали-потупали», Л.Бетховен;
«Рухатись - відпочивати» українська народна мелодія в обробці Я . Степового тощо.
Після фізичних навантажень доцільними є релаксаційні вправи, які допоможуть
дитині не лише заспокоїти дихання, нервову систему, а й розслабити м’язи,
налаштуватися на подальшу діяльність.
Давно доведено позитивний вплив звуків на організм людини. Коливання, які
спричиняє звук, розслабляють напружені м’язи, знімають втому, покращують
кровообіг, позитивно впливають на внутрішні органи. Звукотерапія особливо корисна
для покращення фізичного та психологічного функціонування організму, приведення
в стан рівноваги його внутрішньої енергії. Крім того, кожен звук несе лікувальні
властивості:
звук «і» - прочищає ніс , лікує очі;
звук «у» - лікує горло та голосові зв’язки;
звуки «ц, к, ш, щ» - лікують вуха;
звуки «и, х, ф, ч» - покращують дихання;
звуки «в, н, м, е» - покращують роботу головного мозку;
звуки «о, а, с, м, и» - лікують серце.
Лікувальні властивості мають також так звані мантри,
зокрема, буквосполучення «ОМ» - знижує тиск, «АЙ», «ПА» сприяють усуненню болю у серці. Їх лікувальні властивості
залежать не від змісту, а від коливань, які виникають при їх
промовлянні, а також інтенсивності промовляння. Один з
напрямків словотерапії - лікування віршами (рифмотерапія),
співзвучними внутрішньому емоційному світу людини, є засобом
її самовираження. Спів — це напрямок який поєднує лікувальну
дію слова та музики і активізує в людині енергетичні центри, які,
в свою чергу, впливають на пов’язані з ними органи. Існують некомфортні для
організму звуки та слова, які можуть змінювати ритм серцевої діяльності, порушувати
дихання, викликати захворювання ШКТ. Передусім це стосується шумів, особливо
гучних.
Вправа «Слухай та уявляй» (шум моря, листя; спів птахів тощо);
Гра «Звуки без голосу» (плескаємо у долоні, цокотіти зубами, кашляти тощо);
Вправа «Звуки твого організму»;
Вправа «Порівняй звуки природи і міста»;
Вправа «Звуки-злюки», «Звуки доброти»;
Вправа «Місто машин»;
Вправа «Звуки мимоволі»;
Вправа «Повтори звук».
@ «Квітковий квест»
Ігри-медитації із елементами звукотерапії є не лише цікавими для дітей, а й
несуть лікувальні властивості: регулярне використання звукотерапії після фізичних
навантажень посилює енергію дитини та запускає механізм захисних функцій
організму.
В основі медитації лежить контроль над власною увагою, тому під час ігормедитацій діти мають навчитися певний відрізок часу зосереджувати увагу на якомусь
одному предметі або процесі. Це важливо для самоорганізації.
Медитацією можна займатися в будь-який зручний час, але
не раніше, ніж через годину після їжі. Починати належить із
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розслаблення м'язів обличчя. Запропонуйте дітям усміхнутися, тоді зніметься
напруга із усіх лицевих м'язів (нехай малюки уявлять, що усміхаються мамі,
доброму другу).
«Ромашка»
«Я – ромашка». Я – квітка. Чудова, біла , маленька квітка. Я люблю вранці
прокидаюсь після чудового сну, розкриваю свої пелюстки, повертаюся до сонечка,
вмиваюся росою. Мої білі пелюстки люблять сонечко. Мене окутує теплий вітерець.
Мені приємно, спокійно та затишно. Довкола мене — чудовий світ!»
«Троянда»
«Я – троянда». Я – квітка. Я – дуже гарна. Ароматна, чудова, різного кольору.
Я видихаю повітря та тепло. Я люблю сонце, ранки і росу. Я глажу свої пелюстки і
піднімаюсь до сонечка. Я - ніжність. В мені багато тепла і любові. Я дарую радість та
свою красу всім людям. Я відчуваю добро та турботу. І це мене надихає, приносить
мені щастя.
«Фіалка»
«Я- фіалка». Я – люблю прохолоду та спокій. Я маю чудовий вигляд і аромат. Я
вільно росту. Я вранці прокидаюсь після чудового сну, розкриваю свої пелюстки,
повертаюся до сонечка, вмиваюся росою. Мої пелюстки бавляться з вітерцем.
Довкола мене — чудові пахощі. Мені спокійно. Навколо мене тиша та затишок. Мене
переповнюють неймовірні приємні почуття.
«Кульбабка»
«Я – кульбабка» . Я - велика, пухнаста та легка. Маю чудовий жовтий колір . Люблю
сонечко та дощик. Мені подобається спостерігати за хмарками. Мої руки пелюстки
можуть літати. Я підводжу вгору очі, вдихаю всім тілом свіже повітря, наповнююсь
світлом. Я можу облетіти з вітерцем всю землю. Я легка та невагома. Мені радісно
та весело. В мене чудовий настрій, адже я багато посміхаюся.
«Веселий дощик»
«Я- дощик». Я дуже теплий і мокрий. Я ховаюся у вітах дерев і шурхочу листочками.
Я вдихаю в себе чисте повітря лісів і стаю сильнішим і добрішим…
Я піднімаюся високо в гори і співаю на весь голос:
-«і-і-і-у-у-у-у-у-у- о-о-о-о-а-а-а-а»;
-«о-о-о-о-а-а-а-а-і-і-і-і-у-у-у-у-у-у»;
-«у-у-у-у-у-у-у-а-а-а-а-а-а-а-а-і-і»;
- «і-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- а-а-а-а»;
--«о-о-о-о-а-а-а-а-і-і-і-і-у-у-у-у-у-у»;
-«о-о-о-о-а-а-а-а-і-і-і-і-у-у-у-у-у-у».
Вдихніть глибоко. Дихайте спокійно, на повні груди. Затримайте дихання на мить.
Повільно видихніть. «Я - дощик. Я - швидкий, теплий і добрий дощик».
«Квітник»
Уявіть себе у квітнику: зійшло сонечко, прокидаються квіти, метелики, пташки. Вони
тягнуться у небо і починають свої мандри: метелики — поміж квітами, квіти —
нахиляються у різні сторони , посміхаються , розкривають свої пелюстки, повертаюся
до сонечка, вмиваюся росою. Почергово уявляйте себе в різних образах. Радіють
сонечку діти – «барвисті метелики», під спокійну, тиху мелодію вони літають над
квіточками, травичкою, насолоджуються солодким нектаром. Щойно голосно
зазвучить музика – «барвисті метелики» ховаються у квітах і завмирають, бо повіяв
сильний вітер. Вони дарують квітам посмішку і тепло та захищають їх від вітру (гра
повторюється кілька разів).
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«Чарівний пісок»
Уявіть себе на березі моря. Маленькі хвильки набігають на берег і знову відкочуються
назад. Наберіть у руки уявний пісок, зробіть кулачки, щоб він не просочився крізь
пальці (затримка дихання), сипте пісок на коліна (на видиху), струсіть пісок з рук
(розслабляючи пальці). Опустіть стомлені руки на коліна і відчуйте неповторну
енергію, якою наповнюється все ваше тіло (повторити гру 3 рази.)
«Танок на піску»
В допомогу для гри: світлодіодний стіл-пісочниця. В даній вправі задійте свої руки та
пальчики.Перед початком максимально розслабте свої руки. Уважно вслухайтеся в
музику, яка починає грати. Вдивіться в колір, на фоні якого насипаний пісок.
Обережно доторкніться до піску. Відчуйте який він приємний. Нехай ваші пальчики
починають танцювати спочатку повільно, а згодом, під музику яка буде змінювати
свій темп, швидше та ритмічніше. Нехай танцює кожен ваш палець. Прослідкуйте
свій стан – ви відчуєте як напруга та втома з рук зникає, а заряд гарного настрою та
енергія наповнюють вас.
«Я і природа»
Уявіть озеро. Ви торкаєтеся чистої, прозорої води. Відчувайте її приємну прохолоду.
Сонце сліпить ваші оченята, дарує вам тепло і змушує посміхатися. Озеро
хвилюється, тому що бадьорий вітерець прийшов погратися. Небо – неймовірне.
Хмаринки такі ніжні, такі пухкенькі. Ви йдете босоніж. Ступайте на зелену і м’яку
траву, вам здається ніби щось ласкаве обіймає ваші ніжки. Відчуйте запахи трав та
квітів. Вам добре та затишно. Ви розслаблені та спокійні.
«Сонячні зайчики»
Спробуйте уявити себе сонячними зайчиками. Ой, які чудові сонячні зайчики! Наші
руки легкі, вони допомагають нам літати. Ми літаємо над землею і освітлюємо землю,
будинки, зелене листя, квіти тощо. На довгому, глибокому вдиху підніміть руки, і
повністю напружте всі м'язи тіла на кілька секунд. Посміхнітся як можна ширше.
Відчуте які ви легкі та невагомі. Вам радісно та добре. (Посмішку необхідно
утримувати приблизно 5 секунд. Після розслабитися і повторити кілька
разів.Закінчуємо вправу станом повного розслаблення.)
«Повітряна куля»
Уявіть, що ви - великі повітряні кульки, ви повільно надуваєтеся. На довгому,
глибокому вдиху підніміть руки, і повністю напружте всі м'язи тіла на кілька секунд.
Потім уявіть, що в кулі утворилася маленька дірочка, з якої поступово виходить
повітря. На видиху, почніть поступово «здуватися», потроху розслабляючи всі м'язи.
Закінчуємо вправу станом повного розслаблення. Під час вправи уявляйте як ви з
легкістю надуваєтеся і здуваєтеся. Відчуйте свободу дихання та думок. Будьте
спокійними та намагайтеся врівноважити свій стан.
Отже, можна узагальнити, що здоров’язберігаючі технології у поєднанні з
музично-руховою діяльністю сприяють не тільки оздоровленню всього дитячого
організму, а і покращують слухові уявлення, формують відповідні рухові реакції на
музику, розвивають творчі здібності дітей.
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Туркот Юлія Іванівна,
вихователь
Браїлівського закладу дошкільної
освіти «Веселка» Новоушицької
селищної ради
SТRЕАМ-ОСВІТА ЯК НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих
знань з різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у дошкільників
формується цілісна картина світу й здатність застосовувати набуті знання та
вміння в різних життєвих ситуаціях. Педагоги-дошкільники мають розвивати
здібності вихованців до точних та гуманітарних наук у тісному взаємозв’язку.
Реалізувати поставлені завдання допомагає новий напрям освіти - SТRЕАМ
Ключові слова: SТRЕАМ-освіта, інновації, інтеграція, особистість,
розвиток, здібності, увага, уява, пам’ять.
Для розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку впроваджується
новий інтеграційний підхід – SТRЕАМ–освіта. Він інтегрує в собі завдання з
формування в дошкільнят загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з
інформаційно-комунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати,
конструювати; навчання основ опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а
також різних видів мистецтва. Отже, маємо в тісному взаємозв'язку розвивати
здібності дітей до точних та гуманітарних наук.
Сучасні дошкільники – відкриті, розкуті, комунікабельні. Ігри та іграшки минулих
років не викликають у них особливого інтересу. Як здійснити оновлення змісту
ігрової діяльності? Як створити умови не лише для формування ігрових умінь, а й
для розвитку творчих здібностей, винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії?
Ми, педагоги-дошкільники, маємо усвідомити значення розвивального середовища
для гармонійного розвитку особистості. Час вимагає змін до організації середовища
закладу, а досвід свідчить, що становлення та розвиток індивідуальності дитини
відбувається найчастіше не на занятті, а в повсякденному житті, де вона отримує
значно різнобічніший і багатший емоційний і діяльнісний досвід.
144

Скориставшись досвідом
К. Крутій та Т. Грицишиної, керівника Дошкільної
Академії «Унікум» та взявши на озброєння програму «STREАМ-освіта, або Стежинки
у Всесвіт», яка перебуває на стадії розроблення узагальнюємо, що SТRЕАМ-освіта
— базова сходинка у запропонованій програмі, найбільш багатогранна. Треба надати
малюку можливість випробувати себе в різних галузях — побути співаком, актором,
балериною, музикантом, науковцем, винахідником... При цьому варто уважно
стежити за тим, що дитині найбільше подобається, що виходить краще, чим вона
може займатися самостійно, і не примушувати до того, до чого в неї немає бажання.
У центрі діяльності вихователя — дитина — обдарована особистість, тобто така,
яка самостійно, в силу власних вікових і психофізіологічних особливостей, обирає
свої дії та рішення, досягає вищого рівня пізнавального розвитку. Розвиваючи
здібності, обдарованість дитини, вкрай важливо спрямувати їх у правильне річище —
на користь добра.
Це завдання реалізується завдяки цілісному соціальнопсихологічному проектуванню ланцюжка моделей-різновидів взаємодій педагога і
вихованців, функціонування яких забезпечує прогресивне духовно-креативне
зростання потенцій як дорослого, так і дитини. Ґрунтом для розвитку пізнавальних
здібностей малюка є розвиток його сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей.
Бачимо, що
майбутнє за інноваціями, а майбутнє інновацій — за педагогами
нового формату, які не сприймають формального підходу і можуть своїми знаннями
дати дітям позитивний імпульс для розвитку та розширити їхній світогляд до
нескінченності.
Тому розглянемо не лише теоретичні основи впровадження
STREAM-освіти в умовах закладу дошкільної освіти, а й опрацюємо практичні
навички впровадження інтегрованого підходу в освітньому процесі. Варто пам’ятати,
що STREAM-освіта зорієнтована на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію
дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, тому основне завдання педагога
— допомогти дитині пізнати світ за принципом взаємозв’язку і взаємодії.
STEM-занять тривалістю 18 хвилин для середньої групи та 20 хвилин для старшої
групи дошкільняток достатньо для опанування неважких вимірювань, конструювання
та проведення простих спостережень. Бажано у закладі дошкільної освіти створити
STEM-центр, в якому будуть проходити дослідницькі заняття зі STEM-іграшками та
підготовленими заздалегідь матеріалами для досліджень та обладнанням.
Розглянемо елементи застосування STREAM-технологій під час ознайомлення
дітей старшого дошкільного віку з властивостями об’єктів навколишнього
середовища. Під час вивчення дисципліни «Ознайомлення з природою та довкіллям»
інтегруємо природничі науки з математикою. Відтак, під час виконання практичних
завдань здобувачі освіти вчаться не тільки
дослідницької діяльністі, але й
паралельно усвідомлюють елементарні математичні уявлення: ознайомлення з
просторовим розміщенням предметів (зліва, справа, по центру, над, під тощо);
робота з числами ознайомлення з особливостями визначення часу за різними
годинниками та одиницями вимірювання часу; робота з поняттями «великий».
Дослідницька гра «Красива квітка»
Вихователь: Дітки, нам потрібно потрапити на квітучу галявину. А для чого нам
потрібні квіти? (милуватися, відчувати запах, дарувати один одному) А яка будова
квітки? Що у неї є? (стовбур, листя, пелюстки, серединка)
Наші квіти будуть незвичайні. Ми їх виростимо з геометричних фігур. Але умова:
якої форми серединка квітки – такими будуть пелюстки і листя.
Дослід 1 «Пір’я всіх птахів однакове»
Попросимо наших помічників очі, визначити колір, величину, форму.
Висновок: пір’я птахів різне за кольором, формою, величиною.
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Дослід 2 «Для чого птахам пір’я»
Розгляд пір’їнок махових і пухових. Розгляд будови пір’я (стрижень, опахало, яке
складається з маленьких борідок, з’єднаних крихітними гачечками і борозенками).
Визначення призначення махового та пухового пір’я.
Висновок: махове пір’я допомагає птахам літати, а пухове зігріває їхнє тіло.
Дослід 3 «Що є в середині пір’їнки»
Запропонувати розрізати стрижень пір’їнки. Запитати, що там є. Запропонувати
подмухати на неї.
-

Що було б якби пір’їнка була важка?

Висновок: всередині пір’їнки є повітря, пір’їнка легенька невагома.
Дослід 4 Чи правду кажуть: «У воді купалася та сухою зосталася?»
Запропонувати занурити пір’їнку у воду і простежити, як краплинки води скочуються.
Пояснити, що птахи змащують своє пір’я жиром, тому вода стікає.
Висновок: водоплавні птахи залишаються сухими після купання, тому що їхнє пір’я
змащене жиром.
Пояснення вислову «Як з гуски вода»
Дослід 5 «З усього пір’я можна зробити подушку»
Запропонувати зім’яти пір’їнки в долоні.
Висновок: Подушку краще робити з пухових пір’їнок, тому що у них не такий товстий
стрижень.
Інтеграція занять з розвитку мовлення та соціуму дозволяє оволодіти практичними
навичками з формування та вдосконалення фонематичних процесів рідної мови
дітей дошкільного віку, здійснювати роботу, яка сприяє засвоєнню дітьми звукової,
складової сторони слова, що є базою для оволодіння навичками читання і письма.
Розвитку вміння знаходити звуки, вибудовувати речення, поєднувати мовленнєві
вправи з математикою сприяють завдання з використанням цеглинок LEGO
Дидактична гра « Перестрибни через калюжу».
Мета : вправляти дітей у добиранні тематичних слів, складанні речень з поданими
словами.
Діти стоять у одній шерензі на краю килимка, посередині нього лежить синя хустка,
це - «калюжа». Перед тим як перестрибнути її , необхідно назвати весняне слово,
наступний малюк перед стрибком складає з ним речення, третій знову називає
слово.
Дидактична гра «Підкажи останній звук» (вчити впізнавати слова, у яких бракує
останнього звука).
- У нашому лісі живуть: вов..(к), зає..(ць), каба..(н). У нашому лісі ростуть дерева:
кле..(н), ду..(б), берез..(а). На нашому городі ростуть: огіро..(к), капуст..(а), буря..(к).
Дидактична гра «Склади машину»
Дітям пропонується набір цеглинок LEGO та зображення машин. Вони повинні із
частин скласти цілу машину. Менші дітки складають машини, а старші будують
легковий автомобіль.
«Діти, як називається завод на якому виготовляють машини - машинобудівний».
Діти повторюють нове слово.
На столі стоїть транспорт діти повинні назвати ті машини, які були виготовленні на
заводі при цьому назвати, які порахунку вони стоять. Під час виконання цієї вправи
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діти мають правильно уживати порядкові числівники з іменниками. (першийтролейбус, шоста-машина).
Щоб виробити гарну дикцію в дитини, забезпечити чітку й благозвучну вимову, ми
пропонуємо вам приділити увагу іграм для розвитку мовленнєвого подиху й
фонематичного слуху. Граючи з дитиною, треба чітко й правильно вимовляти звуки в
слові, звертаючи увагу малюка на правильну вимову.
ЖИРАФА Й МИШЕНЯ
Мета: формування мовленнєвого подиху й правильної звуковимови.
Хід гри:
Дитина стоїть випрямлено, потім встає на коліна, піднімає руки вгору, тягнеться й
дивиться на руки — вдих («У жирафи зріст великий...»). Присідає, обхопивши руками
коліна й опустивши голову, — видих із вимовою звука ш-ш-ш («...А малий — у
мишеняти»). Потім дитина йде й одночасно вимовляє:
Мишеня й жирафа — друзі,
Пішли разом погуляти.
У жирафи зріст великий,
А малий — у мишеняти.
(Повторити 6—8 разів.)
Одним із ефективних засобів впровадження STREAM-освіти є дитяча дослідницька
діяльність, вона передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність дітей,
спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом вихователя.
Бульбашка, яка не лопається
Для експерименту нам потрібно:
Вода, засіб для миття посуду, кукурудзяний сироп, миска, соломка, ложка, рукавички
з мікрофібри.
Наливаємо в миску півсклянки води, додаємо стільки ж засобу для миття посуду і ¼
ложки кукурудзяного сиропу. Усе це потрібно добре розмішати. Одягаємо рукавичку
на руку, а соломку занурюємо в рідину. А тепер обережно видуваємо мильну
бульбашку і спостерігаємо, як вона підскакує на нашій руці. Чому бульбашка не
лопається? Це відбувається через те, що вона не контактує з брудом.
Лід, сіль…і вода
А чи можна зробити воду холоднішою без додавання льоду?
Спробуємо з’ясувати за допомогою експерименту.
Для експерименту нам потрібно:
2 склянки, вода, кубики льоду, термометр, сіль.
Спочатку ми спостерігатимемо за тим, як кількість льоду впливає на температуру
рідини. Наливаємо півсклянки води та вимірюємо температуру води у кожній склянці.
Результати обов’язково записуємо, додаємо 1-2 кубики льоду в одну зі склянок, а
іншу заповнюємо льодом вщент. Залишаємо склянки з водою на 5-7 хвилин. Коли
час вийде, вимірюємо температуру і записуємо її. Вимірюємо температуру кожні дві
хвилини. Коли вона залишиться незмінною, переходимо до другої частини
експерименту: додаємо до склянки з льодом 1 ст. л. солі і перемішуємо. Чи вплинула
сіль на температуру? Вимірюємо і записуємо температуру рідини. У першій частині
експерименту ми з’ясовували, чи впливає
кількість води на температуру. Остаточні записи двох склянок показують, що
температура в склянці з більшою кількістю льоду є нижчою, ніж склянка з 1-2
кубиками льоду. У другій частині експерименту ми з’ясовували, яким способом можна
охолодити воду, не додаючи льоду. Коли ми додали солі, температура води стала
падати. Чи не так? Коли до води додають сіль, температура замерзання води
знижується. Це призводить до танення льоду в склянці.
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Для кращого усвідомлення проблеми поєднання мистецтва та прирдничих
дисциплін пропонуємо ознайомитись з
особливостями
нетрадиційних технік
малювання з використанням музичних творів.
Розглядаємо репродукції картин Вінсента ван Гога та визначаємо основні техніки,
використані художником при написанні картин.
Звертаємо увагу на репродукцію Вінсента «Зіркова ніч», на те, що художник
використовує модель рідких турбулентних структур у своїх роботах. Таким чином,
можемо переконатися, що навіть мистецтво може інтегруватися з природничими
науками, зокрема астрономією та фізикою.
Бажано, щоб художню діяльність дітей супроводжували музичні композиції,
рекомендовані освітньою програмою
та звуки природи. Це мотивуватиме
створювати малюнки відповідно до емоцій, які викликають музичні твори.
Дидактична гра «Весняна казочка»
Пригріло весняне сонечко… (Діти плавно піднімають руки вгору).
З пагорба збіг веселий струмок, і з’явилася велика калюжа… ( Біжать «струмком»).
Вибралися з-під кори жучки. І не тільки жучки, а й мурашки. (Звуки – «жж», «дз-дздз»).
Розправили свої крильця і полетіли хто куди… («Летять» урізних напрямках).
Раптом під купою листя щось зашурхотіло. (Звук «шур», «шур»).
І виліз їжачок. (Присідають, фиркають).
Зрадівши весні, ліс наповнюється пташиним галасом. (Діти слухають пташиний
спів)
Ось настала весна.
Пропонуємо дітям зобразити почуте на папері , намалювати весняний ліс
Дидактична гра « Чарівна палітра »
Мета : дати поняття про те, що колір може передавати настрій, кожна фарба може
мати «свій характер»; розвивати уяву дітей, вміння поєднувати різні кольори;
надавати малюнку різного настрою за допомогою кольорів; знайомити з
послідовністю розміщення кольорів у спектрі.
Хід гри : запропонувати дітям скласти палітру, вгадати колір за описом. Скласти
разом з дітьми розповідь про життя та пригоди фарб. Потім діти розфарбовують
малюнки у відповідності до настрою.
Дидактична гра «Склади пейзаж»
Мета : удосконалювати композиційні навички; вміння створювати композицію на
певну тему ( пейзаж ); виділяти головне, встановлювати зв‘язки, розташовувати
зображення в просторі.
Хід гри : в конверті знаходяться силуети дерев, рослин у різні пори року. Дітям
потрібно вибрати дерева чи рослини і скласти з них гарний пейзаж
Дидактична гра « Експерти»
Мета : закріпити знання про жанри живопису ( пейзаж, натюрморт, портрет ); вчити
визначати жанри живопису; розвивати увагу, мислення, доказове мовлення;
виховувати зацікавленість, естетичний смак.
Хід гри : діти отримують репродукції різних картин та визначають жанр
живопису, пояснюючи свою думку.
Дидактична гра «Латка – заплатка»
Мета: закріпити знання дітей про площинні геометричні фігури; спонукати дітей до
тактильного обстеження матеріалу; робити висновки та узагальнення; розвивати
логічне мислення; формувати естетичні смаки; виховувати позитивне ставлення до
тварин.
Матеріал: виготовлені геометричні фігури: прямокутник – з фольги; круг – з серветки;
трикутник – з тюлі; квадрат – з ниток зв’язаний; клубок ниток і спиці.
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Хід гри
Діти обстежують всі ці матеріали, називають геометричні фігури та їх ознаки, роблять
висновок що всі ці матеріали не підходять для латки рукавички тому, що вони не
тримають тепло. Вихователь звертає увагу дітей на м’якенькі теплі нитки з яких
бабусі в’яжуть шкарпетки і рукавички. З них можна виплести красиву латочку та
залатати рукавичку.
Дидактична гра «створи в собі сонце»
Діти лежать на килимку із заплющеними очима, тихо звучить спокійна
інструментальна музика.
Сонце всім світить, усіх любить, усіх зігріває. Зараз ми створимо сонце в собі.
Заплющіть очі, відтворіть в своєму серці маленьку зірочку. Подумки направляємо до
неї промінчик, що несе любов. Зірочка збільшується. Направляємо промінчик, що
несе мир. Зірочка знову збільшується. Направляємо промінчик з добром, зірочка
стала ще більша. Направляємо до зірочки промінчики, які несуть здоров’я, радість,
тепло, світло, ніжність, ласку. Тепер наша зірка стала великою, як сонце, яке несе
радість людям. (Діти отримують геометричні фігури, з яких виготовляють «Сенце, яке
несе радість людям»).
ЛЕГО - конструювання, як і інші види діяльності сприяє розвитку не тільки дрібної
моторики, а й розвитку мовної активності у дошкільнят. Ігрова форма занять сприяє
розвитку у дітей пізнавального інтересу, дозволяє вберегти від зайвого дидактизму,
стомлення, активізує часту зміну позицій.
Гра: Стежинки для ведмедика
Мета: Вчити дітей підбирати необхідні деталі за величиною, допомагати їх
обстежувати, розвивати дрібну моторику рук, пам’ять, уяву.
Обладнання: ілюстрації із зображенням фруктового саду, деталі лего- конструктора,
іграшка ведмедя.
Пропонуємо дітям сходити в сад і нарвати малини ведмедику. Але щоб дістатися до
ягід потрібні доріжки, які необхідно побудувати.
Гра: Збери цеглинки лего
Мета: Закріплювати знання основних кольорів.
Обладнання: цеглинки лего 2 кольорів.
Розкидаємо на килимі цеглинки лего, кладемо коробочки, розподіляємо, цеглинки
якого кольору потрібно покласти в коробочку. Діти вибирають колір, який
збиратимуть. За командою «Почали!» Дошкільнята збирають цеглинки
Гра: Кольорові будинки для LEGO - цеглинок
Мета: сприяти вправлянню дітей у розрізненні цеглинок LEGO DUPLO за кольором,
знаходити відповідний колір та називати його. Формувати сенсорні основи
сприйняття, вміння порівнювати, класифікувати, розрізняти предмети за величиною
(великі, маленькі). Розвивати дрібну моторику рук. Виховувати наполегливість під час
виконання завдання.
Обладнання: кольорові кошики, цеглинки різного кольору.
Ключові слова-характеристики, орієнтири: різнокольорові цеглинки, колір, поняття
«один», «багато», уявлення «будинок-кошик», «величина», сприйняття, увагу.
Хід вправи.
1. Поділ дітей пари або малі групи.
2. Розташувати підгрупи навколо столів з дидактичним матеріалом:
різнокольорові кошики, відповідного кольору (до корзинок) різні за величиною
цеглинки LEGO DUPLO.
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3. Запропонувати дітям уважно роздивитись матеріал.
4. Попросити розкласти цеглинки у свої будинки-кошики (за кольором).
Запитання і завдання (ускладнення, розширення).
1. Чи у кожної цеглинки є свій будиночок?
2. Чим цеглинки відрізняються в будиночку?
3. Скільки корзинок червоного (іншого) кольору? А скільки цеглинок
цього кольору? Чого більше: корзинок чи цеглинок?
4. Знайдіть предмети в кімнаті такого ж кольору.
5. Візьміть в руки цеглинку червоного (іншого) кольору.
6. Добавити прозору корзинку та цеглинки додаткових кольорів (корзинок
якого кольору не було). Запропонувати дітям скласти цеглинки іншого кольору
в прозорий будиночок.
Отже, своєрідними сходинками пізнання дитиною дошкільного віку світу у
SТRЕАМ-освіті є: створення емоційного образу об’єкту за допомогою живопису,
музики, танцю, літератури; взаємодоповнення та порівняння вражень, активізація
власного досвіду дитини; перехід від емоційного образу об’єкту до наукового. Тому
не можна відкинути хоча б один компонент SТRЕАМ-освіти. Маємо забезпечити
дитині право вибору, а для цього вона має спробувати себе у різних галузях знань,
аби самостійно вирішити, що найбільше до вподоби, чим хочеться займатися в
дорослому житті. Чи може подобатися те, чого не спробував? Чого не знаєш?. Тому
головне, дитину не примушувати робити щось через силу, через «не хочу», «не
можу», «не буду», тоді матимемо результат своєї діяльності, і дитина буде впевнена
у власних силах, відчуватиме повагу та підтримку.
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закладу дошкільної освіти №18
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ІНТЕГРАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ВЕКТОР НАСТУПНОСТІ
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Анотація. У статті розкривається роль наступності у взаємодії дошкільної
і початкової ланок системи освіти, яка зорієнтована на підготовку дитини до
умов шкільного навчання та врахування та опора на рівень її досягнень, з яким
вона прийшла до школи. Сучасна Нова українська школа має забезпечити
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подальше становлення особистості дошкільника, його інтелектуальний,
соціальний, фізичний розвиток.
Ключові слова: інтеграція, наступність, системно-діяльнісний підхід,
наскрізна вміння, компетентності, НУШ, дошкільник, школяр.
Важливим кроком реформування освіти є впровадження Державного
стандарту початкової освіти. Його розробка – це системний і динамічний процес, в
якому брали участь представники академічних кіл, вчителі, дошкільні працівники,
громадськість, батьківська спільнота. Дошкільна галузь, що перебуває сьогодні в
очікуванні оновлення стандарту дошкільної освіти, активно долучилась до
ознайомлення із Стандартом початкової школи. Головну увагу педагоги-дошкільники
акцентують на визнанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного
підходів до розв’язання оновлених завдань дошкільної та початкової освіти.
Пропонований Стандарт та його похідні – освітні та навчальні програми – активізують
процеси якісних змін у змісті освіти. У Стандарті закладено два важливих чинники,
що впливають на якість освіти: ключова роль педагога, як провідника змін, і широкі
права та повноваження для освітніх установ та освітянських спільнот [3, c. 27].
Система неперервної освіти повинна носити державно-суспільний характер та
забезпечувати, насамперед, наступність концепцій, стандартів освіти та освітніх
програм. Реформа освіти в Україні започаткована ухваленням Концепції «Нова
українська школа», що визначає ідеологію змін в освіті, базові тенденції її
модернізації. Педагоги початкової школи детально опрацьовують цей документ із
метою подальшого вироблення перспектив діяльності; педагоги дошкільних закладів
теж мають трансформувати зміст Концепції на дошкільну галузь. Реалізуючи цей
виклик, в основу здійснення наступності покладаються ключові позиції Концепції:
формування життєвих компетентностей, реалізація ідей педагогіки партнерства,
впровадження принципу дитиноцентризму, наскрізний процес виховання,
мотивування до якісної педагогічної діяльності.
Наступність та взаємодія утворюють простір для реалізації в педагогічному
процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи єдиної, динамічної та
перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них
соціальній ситуації – шкільному навчанні.
Наступність у навчанні – міждисциплінарна проблема, яка привертає увагу
філософів, психологів, педагогів. Деякі ідеї з цього приводу знаходимо в працях
виданих мислителів і педагогів минулого Я. Коменського, Г. Сковороди, К.
Ушинського. Щодо самого терміну «наступність», він був запроваджений у педагогіку
в 1918 році, набувши визнання в «Основних принципах єдиної трудової школи». У
подальшому до обґрунтування важливості наступності звертаються А. Макаренко, Я.
Ряппо, В. Сухомлинський та iншi. Фiлософский аспект наступностi розкрито в працях
Е. Баллера, Г. Iсаєнка, Б. Кедрова, А. Зеленкова, які розглядають її як реальний
феномен життя окремої людини і людства загалом. У більш загальному вимірі,
наступність як філософська категорія трактується як об’єктивна закономірність
розвитку природи, суспільства і пізнання, що забезпечує діалектичну єдність
усталеності та змінюваності, збереження і відтворення, творення і руйнування й
ґрунтується на дiалектичних законах заперечення та переходу кiлькiсних змiн у якiснi.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу констатувати, що
наступність між дошкільною та початковою освітою передбачає збільшення у процесі
навчання обсягу понять і способів дій, забезпечує подолання суперечностей, що
виникають унаслідок характерних для кожного з цих етапів особливостей і
специфічних ознак [4, с. 11]. Під поняттям наступності А. Богуш вважає, що це –
обізнаність класоводів з програмами і методиками навчання і виховання дітей в
дошкільному навчальному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості й
151

вихованості дітей за всіма розділами програми і врахування їх у подальшій роботі
початкової школи [2, с. 24].
Досліджуючи питання впровадження принципу наступності у діяльності перших
ланок системи безперервної освіти науковці А.Богуш та О.Савченко визначають такі
її напрями:
✓ науково-теоретичний – наукове обґрунтування, розроблення та реалізація
концепції діяльності, спрямованої на розвиток дитини;
✓ освітній – здійснення ступеневої освіти, починаючи з дошкільного закладу,
забезпечення наступності стандартів, програм, навчальних планів дошкільного
закладу і школи, їх узгодження та оптимізація;
✓ дослідницько-практичний – апробація авторських розробок, нових форм і
методів роботи з дітьми в освітньому процесі дошкільного закладу та школи;
✓ організаційно-управлінський – організація й планування роботи закладу
дошкільної освіти і закладу загальної середньої освіти, координація діяльності всіх
ланок освітніх закладів [2, c. 25].
Принципи побудови дошкільної та початкової освіти в умовах реформування
загальної середньої освіти в рамках Концепції Нової української школи мають багато
спільного. В. Сухомлинський відзначав, що «Школа не повинна вносити різкого
перелому в життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те,
що робила вчора. Нехай нове з'являється у її житті поступово і не приголомшує
лавиною вражень» [8, c. 145].
Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи та положень
Державного стандарту початкової освіти з метою забезпечення наступності змісту та
уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової освіти
особлива увага акцентується на розвивальну і виховну складові освітнього процесу,
надання пріоритету соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів
пізнавальної діяльності тощо [7, c 2].
В основу Державних стандартів дошкільної та початкової освіти покладена
єдина теоретико-методологічна основа – системно-діяльнісний підхід, який
передбачає:
✓ виховання і розвиток якостей особистості, що відповідають вимогам
інформаційного суспільства, інноваційної економіки;
✓ формування готовності до саморозвитку та безперервної освіти;
✓ активну навчально-пізнавальну діяльність;
✓ побудову освітнього процесу з урахуванням індивідуальних вікових,
психологічних і фізіологічних особливостей дитини.
Суть наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою
лежить в основі сучасних освітніх стандартів. Найважливішим завданням педагогів є
створення умов для формування пізнавальних мотивів навчання, а не формування
значного багажу знань, з якими дитина повинна прийти із закладу дошкільної освіти
до школи. Метою освоєння освітньої програми дошкільної освіти є становлення
інтеграційних якостей особистості, таких як – ініціативність, креативність, а
найголовніше, готовність вчитися протягом всього свого життя. Вони формуються з
дитинства і надалі є фундаментом для універсальних навчальних дій молодшого
школяра.
Відповідно до Державних освітніх стандартів напрямами для здійснення
наступності дошкільної та початкової загальної освіти є:
✓ стан здоров'я та фізичний розвиток дитини;
✓ рівень розвитку його пізнавальної активності як необхідного компонента
навчальної діяльності;
✓ розумові та моральні здібності;
✓ розвиток комунікативних умінь, тобто вміння спілкуватися з дорослими і
однолітками;
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✓ формування і розвиток основ духовно-моральної культури, особистісний і
інтелектуальний розвиток;
✓ процес успішної соціалізації дитини;
✓ розвиток творчих здібностей, ініціативи, самовдосконалення;
✓ збереження і зміцнення здоров'я.
Наступність дошкільної і початкової освіти – це врахування того рівня розвитку
дитини, з яким вона прийшла з дошкільного закладу до школи, опора на нього. Вона
забезпечує органічне, природне продовження розвитку, виховання та навчання,
започаткованих у дошкільному віці. У закладі дошкільної освіти наступність повинна
виявлятися не тільки в підготовці дитини до школи, а й у забезпеченні її загального
психічного розвитку, а з боку школи – передбачати продовження загального
психічного розвитку дитини на основі максимального використання того позитивного,
що дитина набула в дошкільному віці.
Реалізація принципів перспективності й наступності у закладах дошкільної та
початкової освіти полягає у забезпеченні єдності, взаємозалежності та узгодженості
мети, змісту, форм і методів організації освітнього процесу: учителі початкових класів
мають бути добре обізнаними з освітніми програмами, методами і прийомами
розвитку, навчання, виховання дітей старшого дошкільного віку, застосовуваними в
закладах дошкільної освіти вихователі старших груп мають бути ознайомлені з
освітніми програмами і технологіями навчання початкової школи. Це необхідно, щоб
уникнути ситуацій форсування або, навпаки, штучного уповільнення природного
темпу розвитку дітей. Крім того, змістовий і технологічний складові освітнього
процесу в ЗДО та початковій школі доцільно узгоджувати з урахуванням вікових та
індивідуальних особливостей дітей.
Наступність в роботі ЗДО та початкової школи – це не тільки традиційна
наступність у змісті, методах, формах і прийомах, це насамперед бачення та
реалізація наступності в лініях, основних аспектах розвитку особистості дошкільника
та молодшого школяра. Вона забезпечує збалансованість, гармонійність та
виваженість у педагогічних підходах вихователя та вчителя. У цьому разі,
створюються сприятливі умови для успішної самореалізації дитини, що передбачає
не лише усвідомлення нею своїх пізнавальних, мотиваційних, діяльнісних
особливостей, а й активну їх реалізацію.
Ключові компетентності учня початкової школи, які окреслені у Державному
стандарті початкової освіти, наступні:
✓ вільне володіння державною мовою, здатність дитини спілкуватися рідною
та іноземними мовами
✓ математична компетентність;
✓ компетентності в природничих науках, техніці й технологіях;
✓ екологічна компетентність;
✓ інформаційно-комунікаційна компетентність;
✓ культурні, громадянські та соціальні компетентності;
✓ підприємливість і фінансова грамотність;
✓ навчання впродовж життя.
Окреслені компетентності учня НУШ мають формуватися на ґрунті
компетентностей, закладених ще в дошкільному віці.
Компетентності, які мають бути усталені на етапі дошкільної освіти:
✓ здоров’язбережувальна;
✓ комунікативна;
✓ предметно-практична;
✓ ігрова;
✓ сенсорно-пізнавальна;
✓ природничо-екологічна;
✓ художньо-продуктивна;
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✓ мовленнєва соціальна;
✓ особистісно-оцінна.
Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку мають бути
збережені і змістовно доповненні у молодшому шкільному віці, зокрема у НУШ.
Серед провідних напрямів розвитку старших дошкільників: спілкування, гра, рух,
пізнання, господарсько-побутова діяльність, художньо-естетичний розвиток
(конструювання, малювання, аплікація, ліплення, спів, слухання, музики,
хореографія, театралізація). Збереження провідних напрямів розвитку сприятиме
поступовому переходу до процесу навчання як до нового виду діяльності у першому
(адаптаційно-ігровому) періоді початкової освіти. Разом з тим, метою цієї діяльності
має бути: розвиток різних видів активності дітей постійна творча самореалізація
формування нових компетентностей. Основою розвитку ключових компетентностей
дітей у початковій школі є базові якості особистості, набуті в дошкільному віці. До
останніх належать: допитливість спостережливість самостійність ініціативність
відповідальність чуйність довільність креативність міжособистісна позитивна
комунікація та інші. У період від п’яти до шести (семи) років у дітей відбуваються
цілісні зміни особистості, в ході ігрової діяльності формуються початкові
компетентності, які сприяють переходу до нового етапу розвитку в інших соціальних
ситуаціях. Головним завданням для старшого дошкільного віку є формування та
розвиток особистісних якостей дитини.
Дієвим засобом забезпечення наступності і перспективності дошкільної і
початкової освіти є реалізація діяльнісного підходу через введення в освітній процес
різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього
моделювання тощо); насичення освітнього простору практико-орієнтованими
ситуаціями, наближеними до реального життя. Такі ситуації, що відповідають
потребам дітей у практичних діях, сприятимуть максимальній активізації
пізнавальних інтересів і формуванню почуття відповідальності за найближче
оточення (ділянка школи, рослини на ділянці, у групі/класі, вміння цінувати речі).
Ефективними також є організація систематичних спостережень, пошуководослідницька діяльність, використовуючи розвивальне середовище групи [7, c. 4].
В освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи провідним
є спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу. При цьому, завдання дорослого –
визнавати право дитини на ініціативні висловлювання, аргументоване відстоювання
своїх пропозицій, право на помилку, що сприятиме розвитку в дитини активності,
ініціативності, почуття власної гідності і самоповаги. Забезпечення дитині можливості
взаємодії та взаємообміну досвідом з однолітками і дорослими сприятиме появу в
неї, на основі наявного досвіду, виявляти ініціативу, творчість, фантазію,
відповідальність [7, c. 4].
Щодо форм організації та методів навчання, дотримання наступності
передбачає:
✓ відмову від регламентованого навчання в ЗДО (статичних поз на заняттях,
розташування столів і процедуру відповіді за типовим шкільним зразком);
✓ забезпечення рухової активності дітей у НУШ на уроках фізкультури,
перервах, а також у процесі позакласної роботи;
✓ використання різноманітних форм навчання, що включають специфічні види
діяльності на інтегративній основі;
✓ використання у ЗДО циклічності і проєктної організації змісту навчання, що
створює умови для використання самими дітьми наявного в них досвіду;
✓ дотримання взаємозв'язку занять (фронтальних, групових) з повсякденним
життям дітей, самостійною діяльністю (ігровою, художньою, конструктивною тощо);
✓ створення розвивального предметного середовище як у дошкільному
закладі, так і в початковій школі, функціонально моделюючого змісту дитячої
діяльності;
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✓ використання методів, що активізують мислення, уяву, пошукову діяльність
дітей, тобто містять елементи проблемності у навчанні, дивергентні задачі, задачі
відкритого типу, що мають варіанти «правильних» рішень.
Запровадження окреслених вимог забезпечує створення сприятливої для
фізичного, інтелектуального, емоційного розвитку дітей атмосфери як у дошкільному
закладі, так і в початковій школі.
Однак, крім послідовного забезпечення наступності, важливе значення має
постійний контакт між учителями початкової школи та вихователями закладів
дошкільної освіти. Адже саме на педагогів-дошкільників покладаються завдання,
пов’язані з:
✓ формуванням психологічної готовності дитини до школи (мотивація,
емоційно-вольова сфера, навички рефлексії, пізнавальні інтереси, реальні уявлення
про соціальне життя, школу, індивідуальна відповідальність, права, вимоги, обов’язки
тощо)
✓ забезпеченням гармонійного співвідношення у дітей старшого дошкільного
віку фізіологічної сформованості організму, фізичної підготовки, загального
особистісного розвитку;
✓ сприянням усвідомлення дорослими (педагоги, батьки) і самими
дошкільниками логічного зв’язку різних етапів у розвитку дитини і людини загалом,
внеском у цей процес дошкільного і початкового шкільного етапів;
✓ полегшенням адаптації дитини до шкільного навчання через усвідомлення
нею в дошкільний період особливостей навчальної діяльності (реалії, переваги,
труднощі, суперечності), специфіки життєдіяльності в умовах школи тощо.
Таким чином, кардинальні зміни освітнього простору України створюють нову
ситуацію щодо реалізації принципу наступності. Наскільки успішно дві перших ланки
освіти зможуть відреагувати на сучасні виклики, настільки швидко відбудуться
позитивні зміни відповідно до вимог часу, потреб суспільства, кожної дитини.
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(ЯК ЗВИЧАЙНИЙ ҐУДЗИК ЗМІНИВ ЖИТТЯ ДІТЕЙ).
Анотація. В статті розкриваються прийоми роботи з таким матеріалом,
як ґудзик, в контексті інтеграції в різні види дитячої діяльності протягом дня.
Наголошується на універсальності матеріалу, дієвості ігор та вправ, які можуть
використовувати не лише вихователі різних вікових груп, а і логопеди, психологи
дошкільного закладу.
Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, компетенції, психічні
процеси, ґудзик, пізнавальна діяльність.
Відомо, що основою цілісної картини світу є інтеграція, яка забезпечує
узагальнення дитиною окремих понять, уявлень, картин про навколишній світ і саму
себе. Особливо актуальними є інтегрування знань та умінь з різних сфер вже в
дошкільному віці.
У словнику професійної освіти поняття “інтеграція” тлумачиться як об’єднання
в ціле будь-яких окремих частин. Зміст дошкільної освіти розроблено на основі
компетентнісного підходу: не знання заради знань, а вміння їх застосовувати в
реальному житті. Компетенції є також інтегрованим результатом освітньої діяльності
дошкільників і вони формуються, насамперед, на основі опанування інтегральним
змістом дошкільної освіти.
Особливість діяльності дошкільнят з ґудзиками полягає в тому, що вона, як і
гра, відповідає інтересам і потребам дитини дошкільного віку. Вона дає можливість
діяти, на практиці пізнавати та закріплювати колір, форму, величину, засвоювати
назви, удосконалювати сприйняття просторових відношень.
Виконуючи різноманітні завдання з ґудзиками, можна будувати моделі,
навчатися граючись і при цьому отримувати задоволення. Це дає повну свободу дій
як для дитини, так і для педагога. Робота є жвавою, цікавою та відкриває абсолютно
нові перспективи, де немає меж фантазії.
За допомого ґудзиків діти вивчають математику, мову, знайомляться з
довкіллям і навіть “малюють”, створюючи яскраві картини! Ігрова форма занять
сприяє розвитку у дітей пізнавального інтересу, дозволяє вберегти процес навчання
від зайвого дидактизму, попереджає стомлюваність, активізує рухову діяльність в
просторі групи.
Ґудзик, який він? Яскравий, блискучий, великий і маленький, металевий і
пластмасовий, кольоровий; це прикраса, талісман, оберіг, застібка – усе це добре
нам знайомий ґудзик, така звичайна річ у вжитку. Навряд чи застібаючи вранці
сорочку чи штани хтось особливо замислюється про його функції, крім тієї, що він
призначений для з’єднання частин одягу. Але звичайний ґудзик може стати
незвичайним, приховавши у собі багато цікавого та змістовного. Він може вирішити
безліч методичних завдань, потрібно лише подивитися на нього з різних сторін.
Робота з ґудзиками – це практичний інструмент та дієвий засіб, який дає змогу
реалізувати ігрові та діяльнісні прийоми навчання та виховання дошкільнят.
Щоб робота з ґудзиками була ефективною та результативною, сприяла
розвитку компетентностей дітей,педагогу потрібно дотримуватись певних порад:
1. Правило легкого старту. На початковому етапі роботи з ґудзиками завдання
мають відповідати рівню дитини, щоб підтримати впевненість дитини у
156

власних силах. Це створює ситуацію успіху і дошкільнята готові йти далі.
Поступово завдання ускладнюються, але обов’язково ґрунтуються на
попередньому досвіді;
2. Не нав’язувати власні ідеї, а допомогти дитині реалізувати свої задуми;
3. Заохочувати і підтримувати сам процес, у якому перебуває дитина;
4. Невдача – це не привід кидати розпочате, а можливість спробувати знову;
5. Варіанти, запропоновані дитиною, мають право на існування, вони цінні для
педагога. Дитина про це має знати;
6. Заохочувати і схвалювати спроби кожної дитини;
7. Надавати дітям можливість самостійно вигадувати ігри та правила до них;
8. Під час роботи з ґудзиками може спостерігатися шум, розмови – не варто
вимагати цілковитої тиші. В процесі спільної роботи діти радяться одне з
одним, домовляються, шукають відповіді. Це дуже цінний досвід для
дошкільнят;
9. Матеріал має знаходитись у вільному доступі для дітей, але під постійним
контролем вихователя.
Фахівці свідчать про доцільність використання різноманітного нетрадиційного
матеріалу у роботі з дітьми. Встановлено, що рівень розвитку багатьох психічних
процесів прямо залежить від ступеня сформованості рухів пальців. Тому в
дошкільному віці важливо створити умови для накопичення рухового досвіду,
розвитку ручної вмілості. Діти отримують чуттєвий досвід, можливість вивчити
властивості, якості предметів, а практичне пізнання функцій, призначення предметів
дає змогу розвинути мислення.
Ґудзики – привабливий і цікавий матеріал. Немає жодної дитини, яка б
байдуже пройшла повз коробку з ґудзиками не торкнувшись, або не
поманіпулювавши з ними. Вони захоплюють дітей, спонукають до активної участі у
продуктивній діяльності. Позитивно впливаючи на їх емоційний стан, ґудзики дають
змогу корегувати тактильну чутливість, допомагають стати комунікабельними,
активнішими.
Спочатку в нашій групі ґудзики стояли на полиці у коробці і ми з дітьми грали
декілька простих ігор, не надаючи їм особливого значення. Але з часом я помітила,
що малюки досить часто цікавляться “чарівною” коробкою, використовують матеріал
у свої самостійних іграх. Це мене, як вихователя, наштовхнуло на думку – чому б не
використовувати їх частіше. І так поступово ґудзик став частиною життя у нашій групі.
Чому я використовую ґудзики в своїй роботі:
1. Вони прості у користуванні і легко миються, дезінфікуються, не займають
багато місця, не викликають алергії;
2. Органічно вплітаються в освітній процес в будь-який режимний момент, будь
то гра чи навчальна діяльність;
3. Можна використовувати у всіх вікових групах. Завдання підбираються,
враховуючи вікові можливості дітей. Цікаві усім дітям;
4. Сприяють розвитку усіх компетенцій. Готують дитину до навчання в школі;
5. Сприяють розвитку творчого потенціалу, дозволяють творити, імпровізувати
досхочу, що є складовою розвитку творчої особистості;
6. Можна використовувати, як елемент в грі чи занятті, або як повноцінний вид
діяльності.
Звичайно, вихователь має пам’ятати про певну небезпеку під час роботи з
ґудзиками, адже вони дрібні. Тому на початку роботи я пропоную обговорити деякі
правила користування ними. Це можуть бути картинки з заборонними знаками:
- Не можна засовувати в ніс, вуха;
- Не можна брати до рота;
- Не можна ховати у кишені (ґудзики яскраві, блискучі, а це приваблює дітей,
особливо дівчат).
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Правила ми проговорюємо з дітьми і демонструємо знаки, а далі просто
показую знаки, особливо не акцентуючи на цьому багато часу. Проте, з дітьми
раннього віку краще використовувати ґудзики великого розміру.
З чого ж почати знайомство дошкільнят з ґудзиками? Розпочинаємо роботу з
найпростіших дій:
1. “Вітаємось з ґудзиками” – доторкання до ґудзиків пальчиками, долоньками;
2. “Полощемо ґудзики” – перебирання пальчиками;
3. “Розвеселимо ґудзики” – пересипання з долоньки в долоньку;
4. “Гарячий ґудзик” – перекидання ґудзика з долоньки в долоньку;
5. “Подорож на візочку” – кочення ґудзика, тримаючи двома пальчиками;
6. “В якій руці заховався” – перекладання з руки в руку за спиною.
Такі дії мають неабиякий вплив на розвиток дрібної моторики та викликають
багато позитивних емоцій та сміху. Дії з ґудзиками можна використовувати в якості
психологічного розвантаження замість фізхвилинки на будь-якому занятті.
Здоров’я дітей і фізичний розвиток є пріоритетними напрямами у роботі
вихователя і в цьому нам теж може допомогти наш маленький помічник. Його можна
використовувати у пальчикових вправах з текстом або прокочувати ґудзик по
долоньці та пальцях, ховати в кулачок. Масажний килимок з ґудзиків допоможе
масажу ніг, а великий ґудзик промасажує спинку. Діти сідають по колу (або один за
одним) і прокочують ґудзик по спинці попередньої дитини, при цьому промовляючи
вірш. Наприклад:
Від хвоста і аж до вушка
В зебри смужка, смужка, смужка.
Не клітинка, не краплинка,
Не малюнок на всю спинку.
Тільки смужка, смужка, смужка
Від хвоста і аж до вушка.
Діти моєї групи люблять грати в такі рухливі ігри з ґудзиком: “Ґудзик по колу”,
“Знайди і промовчи”, “Дострибни до ґудзика”, “Перестрибни через ґудзик”. Ґудзик
“приймає участь” і в іграх-естафетах: “Чия команда збере більше жовтих (великих,
металевих) ґудзиків?”, “Хто швидше перенесе ґудзики?”, “У кого заховався ґудзик?”.
Не менш цікавими та ефективними є різноманітні вправи на сортування. Ці
вправи допомагають дітям вчитися порівнювати (знаходити спільне та відмінне),
класифікувати (за кольором, величиною). Вправи на сортування можуть бути
наступні:
1. Розклади ґудзики в коробочки (у будиночки) за кольором;
2. Розклади ґудзики в коробочки (тарілочки) за розміром.
Ще один варіант – взяти коробку з кришкою, в якій зробити отвори різного
діаметру – діти підбирають відповідний розмір;
3. Виклади ґудзики в ряд у певній послідовності під диктовку. Наприклад: жовтий,
зелений, червоний. Це завдання можна перетворити в змагання між кількома
учасниками;
4. Виклади вежу певного кольору чи розміру;
5. Переклади ґудзики по одному з однієї коробки в іншу, при цьому назви колір
(розмір, кількість дірочок);
6. Відсортуй ґудзики по кольорам, працюючи двома руками одночасно: в одну
тарілочку – жовті, в іншу – сині.
7. Знайти маленькі іграшки у коробці з ґудзиками.
Існує величезна кількість дидактичних ігор, до яких ми також можемо залучити
ґудзик. У дітей користується популярністю гра “Запам’ятай”. Спочатку дошкільнятам
показуємо смужку з трьома різнокольоровими кружечками. Дитина запам’ятовує ряд
та швидко відтворює його у себе на смужці за допомогою ґудзиків. Потім кількість
ґудзиків збільшується до п’яти, і зрозуміло, порядок їх розташування по кольорах
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також. Смужка демонструється 5-6 секунд. Коли діти виклали ряд, вихователь
запитує: якого кольору перший ґудзик, другий? Якого кольору ґудзик між першим і
третім, другим і четвертим і так далі?
Є ще один варіант цієї гри, де різнокольорові ґудзики на смужці розміщенні не
в ряд, а в стовпчики (2 чи 3) з різною кількістю. Ця гра гарно тренує зорову пам’ять,
увагу. Розвиває вміння швидко реагувати на завдання, переключатись,
запам’ятовувати.
Ще одна улюблена дітьми гра – “Чарівна тарілка”. У тарілку насипаються
ґудзики різної форми, розміру, з різного матеріалу. Завдання для дошкільнят:
1. Знайди три великих (маленьких) ґудзика;
2. Візьми два будь-яких ґудзика, поясни чим вони схожі або відмінні;
3. Чотири маленьких ґудзика візьми, ім’я чотирьох дівчат назви.
4. Два квадратних ґудзика знайди, два міста назви.
5. П’ять ґудзиків з вушком візьми, п’ять овочів назви і так далі.
Так ми у ігровій формі, визначаючи різні властивості і ознаки ґудзиків,
закріплюємо навчальний матеріал, тренуємо пам’ять, увагу, мислення, моторику.
Всім відома гра “Море хвилюється” теж міняється, якщо до неї завітає ґудзик.
Дітям можна запропонувати наступні завдання:
- Море хвилюється один, два, три – фігуру грибочка у парах зроби (діти в парах
викладають зображення грибочка на швидкість);
- Море хвилюється один, два, три – фігуру кораблика втрьох зроби;
- Море хвилюється один, два, три – фігуру метелика у команді зроби.
Такі ігри проводяться в середній і старшій групах, діти вчаться вмінню
підпорядковувати свої дії діям команди, домовлятися, співпрацювати. Це є дуже
важливим в подальшому житті.
А варіант гри “Приший ґудзика” підказали самі дошкільнята. За допомогою цієї
гри діти закріплюють просторове орієнтування та в подальшому вміння орієнтуватися
в клітинці. Дітям пропонується картонний чи дерев’яний макет ґудзика з чотирма
отворами і шнурок.
1 варіант – діти “пришивають” ґудзик за запропонованою схемою: навхрест, двома
лініями, “гусячою лапкою” та інше.
2 варіант – діти “пришивають” за словесною вказівкою дорослого.
В нашій колекції є ще такі ігри: “Кольорова пірамідка”, “Знайди пару”, “Чого не
вистачає?”, “Який ґудзик зник?”, “Що змінилося? ”.
Хочу відмітити, що ґудзик присутній на всіх заняттях дітей. Навчальна
діяльність з використанням ґудзиків стає емоційно забарвленою, заняття набуває
нового змісту, покращується результат засвоєння матеріалу.
Наприклад, на заняттях з математики ґудзик може допомогти закріпити
навички кількісної і порядкової лічби, складу числа, вміння співвідносити число з
цифрою, знання геометричних фігур, просторове орієнтування (“просторовий
диктант”) та часові поняття (чотири кольорових ґудзика – чотири пори роки), стає у
нагоді і при вимірюванні.
На заняттях з мовної діяльності можна переказувати казки з використанням
різних ґудзиків (моделювання), складати розповіді з власного досвіду, сюжетні
розповіді та розв’язувати проблемні ситуації (ґудзик в руках у малюка, хлопчик гуляв і
загубив ґудзик та інше). Можна запропонувати теми для бесід: “Що ви знаєте про
ґудзик?”, “Подорож у країну ґудзиків”, “Що буде, якщо зникнуть ґудзики?”. Можна
запропонувати мовні ігри: “Опиши ґудзик”, “Ґудзик візьми – ознаки назви”, “Ґудзик
передавай - комплімент отримуй”, “Склади речення про ґудзик”. Вирішуємо і
проблемні питання: “Чи можна користуватися паперовими ґудзиками?”.
На заняттях з ознайомлення дітей з природою за допомогою ґудзиків ми
закріплюємо тему “Пори року”. Діти об’єднуються в чотири групи. Кожна група
викладає з підручних матеріалів та ґудзиків дерева з різнокольоровими кронами. Діти
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в кожній групі складають невеликі розповіді про кожну пору року: “Про що може
розповісти зимове (весняне) дерево?”.
Цікавою є і експериментально-дослідницька діяльність, у якій приймає участь
ґудзик: визначення якостей води (вода прозора, кидаємо ґудзик і видно його колір,
форму); є ґудзики, які тонуть у воді і є ті, які легші за воду – вони підіймаються на
поверхню; виготовлення льодяника з ґудзиками – лід тане і ґудзики звільняються.
Проводимо також досліди з магнітом: ґудзик, що біжить (на листку картону);
ґудзики, що виготовленні з металу – примагнічуються один до одного; розгляд
ґудзиків під лупою.
Друга половина дня – це найулюбленіший час для моїх вихованців. Діти
грають самостійно, фантазують, проявляють творчість. І тут з’являються цілі сюжетні
картини з ґудзиків, відбитки на килимі (викладання ґудзиків навколо стопи). У
сюжетно-рольових іграх діти використовують їх як замінники. Це може бути вантаж
для грузовиків, сипучі для приготуванні їжі на кухні, оздоблення тортиків, гроші та
багато іншого. У самостійно-художній діяльності ґудзики допомагають створити
орнаменти, оздоблення для прикрас на ялинку, прикрасити листівки.
Ось так абсолютно непримітний предмет вжитку почав відігравати важливу
роль в освітньому процесі і став частиною життя нашої групи. Достатньо зовсім
небагато зусиль і бажання, щоб перебування дітей у садочку стало цікавим,
змістовним та приємним. Запропоновані форми роботи перевірені часом, дають
можливість кожній дитині працювати у власному темпі, самостійно і творчо
реалізовувати задуми; вміти комунікувати один з одним та з колективом однолітків.
А для педагога головне – робити свою роботу із задоволенням і малята
відразу це відчують. Так пройде зовсім небагато часу і ми побачимо результат нашої
праці, а дитячі посмішки і досягнення - це найкраща оцінка, на яку може
розраховувати педагог.
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ЗМЕНШЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАСОБАМИ
МУЗИКОТЕРАПІЇ
Анотація. Стаття призначена для керівників музичних ЗДО. В ній
розкриваються музикотерапевтичні методи і прийоми через гурткову роботу.
Ключові слова: музикотерапія, гурткова робота, креативність, позитивні
емоції, природний потенціал.
Сьогодні, як ніколи, особливої актуальності набувають нетрадиційні підходи,
що підвищують резервні можливості організму дитини. Однією з таких
підтримувальних технологій є «музикотерапія». У перекладі термін «музикотерапія»
означає «зцілення музикою». У роботі в дитячому садочку це поняття розглядається
не в буквальному розумінні, а як розкриття природного потенціалу дитини,
підвищення рівня інтелектуального розвитку та сталості емоційно – вольової сфери
кожного малюка. В подальшому це допоможе дитині реалізувати себе, як неповторну
індивідуальність зі своїми специфічними запитами, планами.
Отже, виникає потреба у впровадженні в освітній процес різноманітних
здоров`язбережувальних технологій, особливе місце серед яких посідає використання
впливу музики та звуків на емоційно – фізіологічний стан особистості. Музика
покликана виховувати культуру, розкривати креативні можливості, розширювати
потенціал дітей незалежно від особливостей і розвитку кожного.
Подарувати дитині світ музики і допомогти їй знайти в собі такі ресурси
творчості, які допоможуть мобілізувати свої зусилля на власний розвиток, на
реалізацію своїх можливостей, отримання задоволення від спілкування з прекрасним і
високим – основна мета музикотерапії.
Дошкільний період є особливо важливим і визначальним у процесі
особистісного зростання, бо створює підгрунття для динамічних змін у подальшому
розвитку людини. Своєчасне занурення у світ мистецтва, ознайомлення з його
видами
формуватимуть
світогляд
дитини,
впливатимуть
на
її
поведінку,розкриватимуть можливості для пізнання прекрасного в реальному світі та
сприятимуть становленню тонкої емоційно – чуттєвої сфери. Діти дошкільного віку
фантазують, експериментують, імпровізують, відкриваючи простір для власної
самореалізації. Оскільки музичне мистецтво є носієм універсальних законів гармонії,
воно може бути ефективно використане для зміцнення фізичного здоров`я,
гармонізації емоційних станів моделювання поведінки дитини, а також активізації її
творчого потенціалу. Крім того, засоби музикотерапії можуть допомогти у розв`язанні
проблеми стимуляції саморозвитку та самовдосконалення особистості.
Отже, одним із шляхів вирішення окремих питань я вважаю проведення гуртка
музикотерапії. Як керівник гуртка я прагну розкрити творчі здібності кожної дитини,
допомогти їй подолати труднощі, прищепити інтерес до музичного мистецтва. Свої
знання, досвід, уміння намагаюся передавати на високому професійному рівні,
зацікавлено, захоплюючи дітей своїм натхненням.
Метою занять гуртка музикотерапії є розвиток музикальності в дітей у
поєднанні з розкриттям резервних й адаптивних можливостей дитячого організму.
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Зміст гуртка я спрямовую на роботу зі здоровими дітьми задля гармонізації їх
емоційно – психофізіологічних станів та підсилення розвитку природних здібностей і
задатків, а також рекомендую для роботи з дітьми, які мають незначні емоційно –
психологічні розлади: неврози, страхи, комплекси, проблеми у поведінці, внутрішні
конфлікти тощо.
Для реалізації зазначеної вище мети ставлю такі завдання:
•
•
•
•
•
•
•
•

розвиток музично – творчих здібностей і задатків;
зняття емоційно – психологічного напруження та досягнення катарсису в
процесі музично – творчої діяльності;
гармонізація емоційно – почуттєвої та вольової сфер;
розвиток креативності;
формування мовленнєвої культури та соціальної комунікативності;
становлення індивідуально ї самодостатності;
формування музичної обізнаності та компетентності;
усунення
психофізіологічних
блокувань,
сприяння
розгальмованості
поведінки.

Однією з умов успішної роботи гуртка є правильне його планування. Тому
роботу гуртка планую на рік на початку навчального року. В процесі роботи можливо
коригую певні методи і прийоми відповідно до потреб. Запис в гурток проводжу в
вересні місяці; записую прізвище, ім`я дитини в спеціальний зошит, де відмічаю
відвідування дітей. Маю достатній арсенал музичних інструментів (фортепіано,
елементарних дитячих, шумових саморобних) Наявність сучасної техніки ( аудіо- та
відеоапаратури) та ретельно дібраної фонотеки є запорукою вдалого музичного
супроводу, а різноманітність дидактичних матеріалів та іграшок – дієва допомога в
підтримці дітьми ігрової атмосфери.
Рекомендована форма організації занять – групова.
Кількість дітей у групі –від 8-ми до 12-ти.
Періодичність і тривалість занять – 1 раз на тиждень, 30-35хв.
Вимоги до проведення занять:
• приміщення має бути не прохідним;
• неприпустима присутність сторонніх людей та глядачів;
• основною метою таких занять є оздоровлення та розвиток дітей, а не
демонстрування їхніх здібностей глядачам і слухачам.
Музика може приносити як насолоду, так і викликати сильні душевні
переживання, спонукати до роздумів. Отже, правильно дібраний матеріал та
методично грамотне його застосування допоможе дитині розкритися, виявити
приховану радість, повірити у свої можливості. А досягти цього можна лише тоді,
коли педагог у своїй роботі виходитиме з потреб дітей та вмітиме швидко встановити
зворотний зв`язок із кожним із них. Отже, музичний керівник має бути компетентним,
творчим та гнучким у доборі методів і прийомів, а також володіти вмінням варіювати
ними та використовувати відповідно до ситуації. Утім, не варто забувати, що музично
– оздоровчі заняття не ставлять на перший план формування та розвиток певних
умінь і навичок, цим вони відрізняються від традиційних музичних занять. Відтак на
музично – оздоровчому занятті музика є засобом впливу на емоційну сферу дитини,
яка спонукає дітей через спів, рухи та музикування висловлювати свій внутрішній
стан, свої переживання. Ще однією особливістю музично – оздоровчого заняття є
комбінування музики з іншими видами мистецтв. Зокрема : малювання, казкотерапія,
кольоротерапія тощо. Готуючись і опрацьовуючи матеріали гуртка, я вирішила
зробити всі заняття у вигляді подорожі, при цьому об`єднати їх спільною метою. Тому
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була вигадана історія про Чарівну Фею, яку зачаклувала Зла Чаклунка і забрала в неї
всі кольори. На першому занятті я знайомлю дітей з цією історією, демонструючи на
ватмані зображення Феї у чорно –білому зображенні, пропоную дітям відправитися у
захоплюючі подорожі, щоб її врятувати і повернути кольори. Так виник гурток
«Чарівна Фея». В кінці кожної подорожі діти вибирають колір цієї подорожі і
розмальовують малюнки відповідні тематиці заняття.
Обов`язковим складником музично – оздоровчого заняття є сигнал початку та
закінчення заняття – звучання дзвіночка , який у психологічному сенсі налаштовує
дітей на відкриття (на початку) та закриття (в кінці) музично – оздоровчого процесу.
Після сигналу початку заняття я рекомендую проводити музичне привітання з
групою дітей загалом і кожним зокрема.
Музично – оздоровчі заняття включають такі види роботи:
Музично – танцювальна діяльність
Основною метою музично – танцювальної діяльності є вивільнення
нереалізованої енергії (особливо в гіперактивних дітей) та сприяння
розгальмованості дошкільників (особливо замкнутих дітей із браком уваги).
Щодо цього я рекомендую застосовувати: активні ритмічні рухи під музику,
спонтанний танок під музику Задля підсилення музично – оздоровчого ефекту
доречно використовую різноманітний реквізит: кольорові стрічки, хустинки, м`ячики,
султанчики тощо. Так, на занятті «Бал квітів» я пропоную дітям потанцювати під
«Вальс квітів» Чайковського з балету «Лускунчик», тримаючи в руках квітку, яку вони
самі обрали. А на занятті «Комічна подорож» я пропоную дітям пофантазувати з
паличками з блакитними стрічками під космічну музику, уявляючи себе зірками чи
кометами в космосі.
Слухання і прислухання
Цей вид роботи спрямований на розвиток уваги та посилення діяльності
слухового каналу дитини. Слухати і чути, у музикотерапевтичному сенсі, істотно
відрізняються за своєю суттю. Слухання відбувається автоматично, а для того, щоб
почути , потрібно вміння зосереджуватися, аналізувати, запам`ятовувати й емоційно
реагувати на звук. Спочатку діти вслуховуються в звучання, далі розмірковують, що
це звучить: дощ, вітер, шурхіт листя, музичні інструменти тощо.
Спів та інсценізація пісень
Спів – найпростіший спосіб вираження будь – яких емоцій дитини. Цей вид
музичної діяльності не ставить за мету розвиток вокально – хорових навичок, а має
профілактично- лікувальний ефект.
Практикую індивідуальний і груповий спів.
Пропоную використовувати такі прийоми та вправи:
• звукове наслідування мовлення тварин;
• тонування звуків (відтвори звуки навколишнього світу: потягу, завивання вовка,
тікання годинника);
• вокальна імпровізація внутрішнього стану (заспівай страшну, веселу, лагідну
або іншу мелодію чи пісеньку);
• бестінг
До речі, мої діти дуже полюбляють бестінг – пісні – ігри для стабілізації психічного
стану. Так, їх найулюбленіша гра «Чарівна паличка», в якій вони наперебій один
перед одним намагаються побажати іншим бути щасливим, здоровим і веселим. При
вокальній імпровізації внутрішнього стану я пропоную гуртківцям допомагати собі
мімікою і жестами.
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Інструментальне музикування
Одним із найулюбленіших видів діяльності дітей є музикування, оскільки це
завжди творчий процес.. Моїм гуртківцям дуже подобається грати на музичних
інструментах, але найбільше вони полюбляють грати на нестандартних і
саморобних. Так, на занятті «Подорож із краплинкою води» діти з задоволенням
грають на водяних бульбашках, дощовицях, водяних свищиках, дощиках з
поліетиленових пакетів. А скільки задоволення було від створення літрофона і гри на
ньому, а також створення посудного оркестру. Крім цього я на заняттях використовую
казки з шумовим ефектом. Дітей здивували мішечки з крохмалем, які імітували сніг, і
взагалі озвучення казки «Теремок – Холодок» з заняття «Подорож до зимового лісу».
Музичні ігри є однією з найулюбленіших складових музикотерапевтичного
заняття, оскільки у дітей дошкільного віку ігрова діяльність є пріоритетною. Саме у грі
найефективніше відбувається стимуляція і концентрація уваги дитини, створюються
найкращі умови для комунікації – встановлення взаємодії між дітьми.
Також на заняттях використовую пальчикову гімнастику і музичну релаксацію.
Хочу дати кілька порад педагогам, які бажають проводити заняття з
музикотерапії в дитячому садку. Насправді, проведення занять з музикотерапії не
потребує спеціальних знань від музичного керівника. Треба насамперед бути чуйним
до музики , вміти адекватно оцінити той потенціал, яким володіє музика, і той
потенціал, яким володіє педагог як музикант. Потім потрібно змінити підхід до
звичних занять: менше шоу- більше користі, спершу зміст- потім форма, до
результату – через якісний процес. Варто змістити акценти у своїй діяльності:
формувати музичні здібності дітей не для демонстрації їх перед слухачами та
глядачами, а для розвитку особистості дитини.
Починати шлях у музикотерапії педагогу слід зі змін у самому собі.
Насамперед, потрібно упорядкувати свій внутрішній світ, свою емоційно- почуттєву
сферу, змінити традиційний підхід до занять і навчитися бачити і відчувати те, що
раніше було поза увагою. Найголовніше, що потрібно зробити,- позбутися агресії та
роздратування, бажання вирішити все через крик. Адже внутрішній стан
музикотерапевта впливає на хід і якість заняття. Також необхідно навчитися володіти
своїм голосом, зокрема, його інтонацією. Інтонація має бути лагідною, розспівною,
протяжною, тихою, чарівною, загадковою. Вкрай недопустимими є звертання до дітей
на підвищених тонах, у наказовому тоні, тоні покарання. Навпаки, протягом усього
заняття варто хвалити дітей, говорити їм , які вони розумні, здібні, гарні та слухняні.
Головним для музикотерапевта є не дисципліна на занятті, хоча і вона повинна бути,
а створення радісної атмосфери, досягнення позитивного емоційного відгуку від
спілкування дітей з музикою. Так долатимуться наслідки психологічних утисків дітей наприклад, дитячі неврози.
Дитинство - це справжнє яскраве, самобутнє, неповторне життя. Від того , яким
воно було, хто і що супроводжували дитину в дитячі роки, що увібрали її розум і
серце з навколишнього світу, залежать якості майбутньої особистості. Видатний
музикант, мистецтвознавець професор Стокгольмської академії музики , провідний
експерт нобелівських концертів Михайло Казиник зазначає: «Якщо ви хочете , щоб
ваші діти зробили перший крок до Нобелівської премії, навчайте їх… музики.»
Завдяки систематичній і послідовній роботі на заняттях гуртка «Чарівна Фея»
діти досягли очікуваних показників успішності, а саме навчилися:
• виявляти емоційно – радісне піднесення та задоволення як на занятті, так і
поза ним;
• демонструвати вміння імпровізованого музичного вираження власних емоцій і
почуттів;
• володіти елементарними навичками співу;
• емоційно сприймати твори класичного та сучасного мистецтва, чути звуки
навколишнього світу;
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уміти концентрувати слухову увагу, відтворювати почуте і те, що відчуває,
через рухи, спів, музикування;
охоче брати участь у спільному виконанні елементарних рухів, співвідносити їх
за темпом і динамікою з рухами інших дітей та з музичним супроводом;
свідомо координувати рухи свого тіла, створюючи різноманітні музично –
пластичні образи;
розрізняти і називати музичні інструменти, співвідносити їх зі звуками довкілля;
експериментувати зі звуками ( виготовлення інструментів, озвучення казок);
у дітей сформувалися власні уподобання й смаки, власний підхід до різних
видів діяльності (гра, спів, музикування, ізотерапія);
керувати своєю поведінкою й емоціями, виражаючи їх у рухах, іграх,
музикуванні, малюнках тощо;
отримувати задоволення від музично – оздоровчого процесу і власних
досягнень;
бути впевненими у своїх силах, довіряти дорослим та одноліткам.
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ІНТЕГРОВАНІ І КОМПЛЕКСНІ ЗАНЯТТЯ В ДИТЯЧОМУ
САДКУ. ЩО ОБРАТИ?
Анотація. У статті йдеться про сучасне заняття в закладі дошкільної
освіти, його формальні, змістові та структурні ознаки, переваги інтеграції в
роботі з дошкільниками. Представлено систему педагогічної роботи на
інтеграційних засадах, якій передує її науково-теоретичне обґрунтування.
Ключові слова: сучасне заняття, інтегроване, комплексне, активізація,
інтелектуальні карти.
Спостерігаючи процеси сприймання, осмислення та засвоєння інформації
сучасними дітьми дошкільного віку, час змінювати і підходи до навчання, розвитку та
виховання. Саме педагогічно обґрунтоване використання сучасних і традиційних
методів забезпечує умови для формування у дітей цілісної картини світу — а це є
важливою ціллю дошкільної освіти.
Одним з напрямків методичного оновлення дошкільної освіти є планування і
проведення інтегрованих та комплексних занять на основі інтеграції навчального
матеріалу з декількох сфер життєдіяльності дітей навколо однієї теми або поняття.
Дошкільник сприймає навколишній природний світ цілісно. Для нього не
існують окремо об'єкти лише в межах навчального предмета: тварини і рослини - це з
«ознайомлення з навколишнім», числа і геометричні фігури - це «математика» і т. д
Метою інтегрованих та комплексних занять, побудованих на міжпредметних
зв'язках понять, повинно бути різнобічним вивчення об'єкта (предмета або явища),
осмислене сприйняття навколишнього світу, приведення сформованих знань у
відповідну систему, пробудження фантазії, творчості і інтересу, підтримка позитивноемоційного настрою.
Заняття, які включають міжпредметні знання, досягають ефективності, якщо
реалізуються такі дидактичні умови їх організації та проведення:
-

Побудова інтегрованих та комплексних занять на основі концентрації змісту
навколо однієї теми;
Послідовне формування понять і вмінь із загальним змістом;
Раціональне використання різноманітних засобів активізації пізнавальної
діяльності
дітей.

Питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
досліджують сучасні науковці, як-от: Олександра Білан, Алла Богуш, Наталя Гавриш,
Катерина Крутій, Світлана Якименко тощо. Вони вважають, що завдяки
інтеграційному підходу в організації занять:

-

у свідомості дітей формується цілісне уявлення про предмет (об’єкт, явище),
об’єктивніша картина світу,
діти починають активніше використовувати знання на практиці,
підвищується якісний рівень їхньої самостійної роботи.

166

Дослідниця дошкільного дитинства Н. Гавриш в своїй книзі «Сучасне заняття»
проводить детальний аналіз процесу інтеграції, категоріальних, смислових,
структурних властивостей сучасного заняття. Вона виділяє такі типи занять за
спрямованістю змісту: односпрямовані – предметні, різноспрямовані - інтегровані і
комплексні заняття [Н.Гавриш/1, с. 22].
Отже, комплексне і інтегроване заняття є різноспрямованими. Основними
завданнями на таких заняттях є: забезпечення всебічного розвитку дитини,
формування цілісного уявлення про конкретний предмет на основі інтеграції різних
понять з залученням дітей в різні види діяльності. Разом з тим, ці типи занять мають
ряд відмінностей.
Інтегровані заняття - це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує
блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та
емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати
їм певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом
системного впровадження таких занять у ЗДО є формування системного мислення
дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання
[Н. Гавриш /1, с. 22].
Структура інтегрованих занять вимагає особливої чіткості, продуманої і
логічного взаємозв'язку матеріалу з різних дисциплін на всіх етапах вивчення теми.
Це досягається за умови компактного, сконцентрованого використання матеріалу
програми, використання сучасних способів opraнізаціі дітей на занятті, інтерактивної
роботи.
На етапі підготовки до проведення інтегрованого заняття для дотримання
системності знань вихователі застосовують метод інтелектуальних карт або карт
розумових дій.
Інтелектуапьная карта - структурно-логічна схема змістовно процесуальних
аспектів вивчення певної теми, в якій в радіальній формі відображаються зв'язки
ключового поняття, яке розташовується в центрі, з іншими поняттями цієї теми
(разом вони складають нерозривну єдність) [Н. Гавриш / 1, с. 58].
Ці карти (схеми вивчення поняття або теми) допомагають розкрити сутність
поняття, яке вивчається на занятті, і його взаємозв'язку з іншими об'єктами
(явищами, процесами, предметами). Розроблена карта є основою для подальшого
моделювання і проведення заняття або серії занять, якщо дуже велика за обсягом
тема.
До прикладу, для інтегрованого заняття «Море» основним поняттям, яке
розташоване в центрі, буде «море». Від цього поняття будуть відходити слова, які
розкривають сутність центрального поняття - це середовище, морські мешканці,
розваги, морський транспорт, властивості морської води .Цю схему можна ще
доповнити конкретними прикладами: назвами тварин, рослин, транспорту,
обладнання
для
дайвінгу,
видами
спорту
тощо.
Такі карти до теми можуть бути складені з підготовленого матеріалу в процесі
проведення заняття разом з дітьми. Звичайно, в даному варіанті найкраще
використовувати різноманітні зображення.
Слід зазначити, що проведення інтегрованих занять вимагає особливої
підготовки від вихователя і вже сформованого запасу знань, умінь у дітей з
відповідної теми. Тому проведення таких занять кожен день є складним.
Кілька інтегрованих занять з орієнтовним змістом:
1.Різноманітність листя
Пізнавальна діяльність - аналіз форми, величини і кількості представників
рослинного світу (Червона книга), класифікація рослин (квіти, дерева, кущі, трави),
фізична діяльність - рухлива rpa «Рослини лісу й саду», мовна гра - складання
розповіді- попередження «Обережно! Рослини-хижаки!» (або лікарські рослини і т.
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д.), образотворча діяльність - aплікація «Листопад» (відбір геометричних фіryp,
відповідно до форми листя).
2.Симетрія в природі
Лексична робота зі словом «однаковий», досвід з дзеркалами, виконання
завдань на мозаїці (створення сніжинок), пошук симетрії на малюнках (зображення
представників тваринного і рослинного світу), виготовлення сніжинок, листя
(дзеркальна симетрія) шляхом витинання і відбитком фарби на папері, складання
візерунків з матеріалу «Склади візерунок», виконання завдань на симетрію в пapax,
підгрупами «Ти - моє відображення».
Працюючи над методичною основою інтегрованих занять найголовнішим
постає, щоб заняття стало натхненною, захоплюючою працею для дитини, щоб
дивувало, будило, розкривало широке поле діяльності, аби життя її наповнювалося
змістом. Цю можливість дають заняття з інтеграцією предметів і видів діяльності. На
практиці вихователь інтегрує заняття з різних розділів навчальної програми.
Таблиця №1. Інтегрування навчального матеріалу.
№
Розділ
Інтегрування
п/п
1.
Навчання грамоти
Ознайомлення з навиками музики,
малювання
2.
Мовленнєве спілкування
Художня література
Малювання
Ознайомлення з навколишнім світом
Музика
Народознавство
3.
Математика
Ознайомлення з навколишнім світом,
Трудове навчання,
Малювання, фізичне виховання
4.
Музика
Художня література
Малювання, ознайомлення з навколишнім
світом, фізичне виховання
5.
Художня література
Мовленнєве спілкування, малювання,
природознавство, музика, народознавство,
етика
6.
Малювання
Музика, розвиток мовлення, художня
література
Комплексним є заняття, спрямоване на різнобічне розкриття сутності певної
теми засобами різних видів діяльності, які послідовно змінюють один одного [Н.
Гавриш /, с. 22].
Комплексне і інтегроване заняття обов'язково є тематичними, в них обрана
тема або ключове поняття є основою для об'єднання завдань з різних видів
діяльності.
Отже, в інтегрованому і комплексному заняттях передбачається наявність
різних видів діяльності дітей, об'єднання знань з різних розділів. Але ці типи заняття
істотно відрізняються один від іншого, хоча обидва спираються на міжпредметні
зв'язки.
Комплексне заняття передбачає епізодичне включення в нього питань і
завдань з різних дисциплін, з різних видів діяльності. Це сприяє поглибленому
сприйняттю й осмисленню конкретного поняття. Haприклад, при вивченні теми
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«Весна. Сезонні зміни в природі» вихователь активізує знання дітей за допомогою
бесіди, супроводжує розмову дитячими малюнками та творами художників.
Якщо основною метою заняття є створення цілісного образу «весни», на ньому
буде інтегруватися зміст з різних дисциплін, включатися завдання з різними видами
діяльності. Особливість такого інтегрованого заняття полягає в тому, що
об'єднуються блоки знань з різних дисциплін з метою створення цілісної системи
знань по конкретній темі.
«В інтегрованому занятті об'єднання відбувається з проникненням елементів
однієї діяльності в іншу, тобто межі такого об'єднання розмиті. На такому занятті
майже неможливо, принаймні, дуже важко відокремити один вид діяльності від
іншого. В комплексному занятті одна діяльність змінює іншу, і цей перехід відчутний:
помалювали, тепер пограємо, а потім послухайте казку.
Комплексне заняття нагадує багатошаровий пиріг, в якому кожен з прошарків
залишається відділеним »[Н. Гавриш/ 1, с. 23].
Відмінність

інтегрованого

заняття

від

комплексного.

Зміст комплексного та інтегрованого занять відрізняється тим, що в
інтегрованому заняття дуже складно розділити завдання за видами діяльності. Так,
наприклад, на комплексному занятті з назвою «Пригоди Мурчика в лісі» кошеня буде
просто основним персонажем, який буде ключовою фігурою на занятті. Дітям можна
запропонувати такі завдання з різними видами діяльності: пізнавальна- бесіда
Мурчика з Буратіно на актуалізацію знань про правила поведінки в лісі; фізична фізкультхвилинка або рухлива гpa «Хто швидше?»; музична - виконання пісеньки прo
струмочок, імітація звуків лісової природи, гpa «Вгадай, хто сказав?», лічильна
діяльність - «Чого в лісі більше?» і т.д.
Відповідно, кожне із завдань пов'язано із загальною темою, але виконує свою
специфічну мету відповідно до виду діяльності: фізична- розвивати психофізичні
властивості (швидкість, витривалість тощо); художня - навчити передавати художній
образ різними засобами мистецтва і т.п. А найголовніше, виконуючи ці завдання,
знання дітей по темі «Пригоди Мурчика в лісі» не систематизуються і швидше за все
не розширяться.
З цієї ж теми «Пригоди Мурчика в лісі» на інтегрованому заняття можна
запропонувати такі завдання:

- бесіда на актуалізацію знань про персонажа заняття або гpa «Вгадай хто я?»
-

(Робота з картками, на яких зображені різні властивості: колір, фактура,
середовище проживання, розмір і т.п.);
складання оповідання «Чому кошеня муркочить?» (Можна використовувати
картинку);
дидактична гpa «Хто з ким дружить?» або «Хто де живе» (домашні і дикі
тварини, птахи);
рішення простих арифметичних і логічних задач ( «Кошеня випиває в день
півсклянки молока. Скільки склянок потрібно кошеняті на 2 дня?» і т.п.);
конструювання з геометричних фігyp (форми, величини, складання елементів з
окремих частин) - це завдання може поєднувати художню, пізнавальну і
мовленнєву діяльності дітей;
доказ -твердження «кошеня не вміє літати» (розгляд особливості будови).

У згаданих завданнях складно визначити, яка мета є основною, оскільки вони
носять інтегрований характер, дозволяють розглянути основне поняття (тему) з
різних сторін, розкрити основні властивості і особливості об'єкту.Виконуючи всі ці
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завдання, діти систематизують свої знання з теми, мають можливість дізнатися щось
нове.
Вікових обмежень для проведення комплексних та інтегрованих занять з
дітьми немає. Головне - вміння вихователя організувати роботу дітей на заняття,
правильний вибір теми заняття і його змісту. Вищезгаданий приблизний зміст
інтегрованого і комплексного заняття « Пригоди Мурчика в лісі », при відповідному
рівні підготовки і відборі відповідних віку дітей завдань, вихователь може провести і в
молодшій групі.
Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини.
Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній світ,
знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, діти сприймають навколишні
явища по-різному. Для кожного щось домінує в такому занятті, те, що ближче йому,
рідніше. Причому нові знання систематично розширюють і доповнюють коло тих
знань, які дитина вже має.
Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них ідеї прийшли до
маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце вихователя. Тоді тільки
воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.
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Бродюк Людмила Іванівна,
вихователь-методист
дошкільного навчального закладу
ясла-садка №2 «Подоляночка»
ВПРОВАДЖЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
«ПОДОЛЯНОЧКА» НА ОСНОВІ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ.
Анотація. Відродження козацьких традицій – це надзвичайно важлива місія
педагогів сьогоденні. Поєднання непомітною ниткою сучасних інновацій та
козацької мудрості – це творчість та праця педагога. Вміння педагога власним
прикладом навчати молоде покоління – це його мистецтво.
Ключові слова: козацтво, козацька педагогіка, козаченята, лелята, палички
Кюїзенера, шахматисти, кухарчуки, інженери
Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі – на
нашій славній Україні. Нема життя без України, бо Україна – це мати, яку не
вибирають, бо Україна – це доля, яка випадає раз на віку, бо Україна – це пісня, яка
вічна на цій землі. А які люди жили та живуть на Україні!? Про козаків та берегинь,
про джурів та дан, про козаченят та леляток знають як на теренах України, так і за її
межами.
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Упродовж 12 років «ПЕДАГОГИ + БАТЬКИ + ДІТИ» ДНЗ №2 «Подоляночка» м.
Славути працюють над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання
дошкільнят на засадах козацької педагогіки. Ми ставимо перед собою ряд завдань
та хочемо, щоб наші діти росли не байдужими до рідної землі, щоб уміли берегти
найкращі традиції минулого. Адже Україна - це козацька держава, яка з давніх –
давен славиться розмаїттям народних свят, звичаїв, обрядів.
Педагоги вивчили багато літератури, ознайомилися з досвідами роботи, що
друкувалися в періодичних виданнях і зробили висновок, що
реформування
дошкільної справи сьогодні викликає музейну педагогіку до нового життя як важливий
чинник пізнавального, фізичного, мовленнєвого, художньо-естетичного, соціальноморального, креативного розвитку дітей.
Щоб краще вивчити цю проблему ми
провели ряд консультацій, семінарів з педагогами, залучили батьків до тісної
співпраці.
Створення музею в ДНЗ №2 «Подоляночка» є результатом цілеспрямованої
систематичної творчої пошуково – дослідницької, експозиційної роботи. Музей
козацької слави сертифіковано, наявний паспорт. Сьогодні педагоги творчо
працюють над створенням методичної бази: розробляють практичні доробки для
роботи з дітьми та батьками. Ви можете ознайомитися із авторськими посібниками на
сайті закладу.
Використовують різні форми роботи:
- проведення екскурсій по експозиціях, виставках, фондах;
- організація бесід відповідно запланованої тематики;
- тематичні заняття;
- виховні заходи;
- дослідницько-пошукова діяльність;
- години спілкування з козаками, знавцями козацької справи;
- театралізовані дійства;
- практична діяльність з хлопчиками та дівчатками окремо
У закладі постійно діють гуртки на громадських засадах та платній основах.
Так, гуртки «Козаченята» та «Дівчаточка-леляточка» працюють за авторськими
програмами, які вміщено у методичний комплекс «Ми нащадки козацького роду».
На основі цих програм працюють і інші гуртки, доповнюючи їх своєю
індивідуальністю та своєрідністю.
Так, із 2016 року в закладі розпочав роботу гурток «Логіко-математичний
розвиток», керівником якого є Надія Сироєжко. Непомітною ниткою у ньому
проходить поєднання сучасних елементів інноваційної технології «Палички
Кюїзенера» та старовинні козацькі ази математики, геометрії, народної астрономії.
На початку впровадження в роботі паличок Кюїзенера педагог використовувала
паперові смужки, які виготовляла самостійно, так як не мала змоги забезпечити всіх
дітей дерев’яними наборами. На сьогоднішній день гурток працює з чарівними,
зручними, цікавими для дітей дерев’яними паличками. Діти з великим захоплення
оперують цим матеріалом. Заняття проводяться спільно з хлопчиками та дівчатами.
Тривалість занять – 20-35 хвилин два рази на тиждень.
Для більш успішного засвоєння матеріалу використовую різноманітні
методичні прийоми: словесні, наочні (демонстрація відеофільмів, слайдів, предметів
побуту, картин, фото світлин), самостійні (робота з дидактичним матеріалом,
створення макетів, малювання, ліплення, конструювання), практичні (спортивні,
інтелектуальні, народні та дидактичні ігри), методи мотивації (дидактичні ігри,
створення проблемних ситуацій), методи контролю та корекції (тестування,
вікторини, конкурси), ігри та вправи з елементами сюжету (відтворення предметних
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дій, рольові ігри) – це все допомагає поєднати суспільні стосунки та трудові дії дітей.
Система взаємопов’язаних різних методів та прийомів роботи об’єднаних сюжетною
лінією дає можливість детально розкривати зміст та досягати поставленої мети.
Здійснює ретельний підбір ігор, враховуючи індивідуальні особливості, вікові
можливості кожної дитини, а також рівні розвитку дітей. Використовує методи і
прийоми, які дозволять забезпечити мотивацію занять.
На початковому етапі палички використовує, як ігровий матеріал. Діти граються
з ними, як із звичайним паперовим конструктором, тим часом закріплюємо кольори,
розміри та форми. Сьогодні, палички вже виступають як посібник для маленьких
наших математиків, з яким діти вчаться досягати закони загадкового світу чисел та
інших математичних понять. Під час роботи зберігає принцип - впровадження від
простого до складного та поєдную це все з козацькою математикою. Діти залюбки
визначають дюймами довжину рова навколо побудованої фортеці із паличок, рискою
позначають відповідне число… Найбільше їм до вподоби вимірювання сипучих
речовин. І хоча вночі ми не маємо можливості спостерігати за зорями, але дякуючи
тісній співпраці з батьками, діти з радістю діляться своїми враженнями від
спостережень за Чумацьким шляхом, Місяцем.
Впродовж багатьох років в ЗДО працює гурток «Шахи» , який відвідують
хлопчики старшого дошкільного віку. Навчаючись гри в шахи, діти живуть у світі
казок і перетворень звичайної шахівниці і фігур у чарівні, що забезпечує їх
фантазію. А витонченість і краса окремих ходів, шахових комбінацій приносить
справне задоволення. Шахи - це кропітка і наполеглива праця, водночас це гра,
яка дарує дитині радість. Шахова гра
дієвий засіб розумового розвитку та
підготовка дітей до школи.
Результатами роботи гуртка «Дивосвіт» завжди насолоджуються як діти, так і
дорослі. Керівник Людмила Рибачок завжди організовує з дітьми цікаві заходи.
Маленькі
подолянчики танцюють, співають, малюють, клеять,
вирізають.
Традиційно, 14 жовтня, відбувається святкове дійство «Посвята у козаченята».
Хлопчики із нетерпінням чекають козацьких старійшин, адже по заверщенню
випробувань, вони отримують посвідчення і новий статус «козаченята». Лелята та
козаченята є активними учасниками заходів у місті, під час яких демонструють свої
таланти.
Подолянчики- це справжні бджілки, своїми маленькими рученятами разом із
наставником Тетяною Слюсарчук вони вчаться допомагати на кухні. На сьогодні для
дітей створено безліч рецептів смаколиків, хлопчики та дівчатка споживають як
корисну так і некорисну їжу, то чи не наше, дорослих, наразі завдання навчати
змалку дітей споживати корисну їжу; розповісти про те, звідки беруться продукти,
скільки праці необхідно для вирощування овочів та фруктів; хто готує смачні страви;
привчати до охайності та культури за столом; допомагати створювати нові рецепти і
разом з тим розкрити секрети козацької кухні?... Дошкільнята як губки вбирають у
себе ваш приклад і мій, вони прагнуть, хочуть бути великими: «Як мама робити
бутерброди, «Як тато чистити картоплю», А чому не дати їм такої можливості? Ось і
вчимося разом готувати смачні страви.
Сучасне життя потребує від людини гнучкого мислення, широкої ерудиції, вміння
вирішувати різні завдання. Проблеми дефіциту інженерних кадрів нині актуальна у
всіх країнах світу. У найближчому
майбутньому суспільство ІТ-фахівців,
програмістів, інженерів, індустріальних дизайнерів. Тому за ініціативи Наталії
Миколайчук почав роботи гурток «Інженери» важливо уже зараз із дошкільного
дитинства виховувати та навчати майбутнє: проектувати, наочно моделювати,
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конструювати, розвивати інженерне мислення. Конструктор ЛЕГО є одним із тих
засобів, що дають змогу успішно виконувати ці завдання та оптимізувати всебічний
розвиток дітей.
На заняттях гуртка вихованці разом із педагогом майструють із
констуктура ЛЕГО поробки козацької
доби, сучасні надбання та створюють
технології майбутнього. Пріоритетним завданням роботи з даного напрямку став
інтегрований підхід до розвитку та виховання інженерного мислення.
Ми не зупиняємось на досягнутому. Враховуючи ситуацію яка склалася в країні та
регіоні ми почали роботу над впровадженням козацької медицини. Навчаємо дітей
діяти правильно у період карантину, дотримуватися правил поведінки під час
хвороби, правильно і толерантно поводити себе із хворими, надавати допомогу під
час незначних ушкоджень, надаємо інформацію про лікарські
про корисне
значення лікарських рослин, вчимо їх збирати. Матеріали наших гурткової роботи
керівники гуртків усистематизували в окремі посібники, з якими ви можете
ознайомитися на сайті закладу. Рекомендований матеріал може використовуватися у
різних цілях, що робить посібники багатофункціональними, змістовними корисними
для сучасного педагога. Їх розроблено на допомогу, як педагогам ЗДО, так і батькам.
Вони можуть бути використані як цілісна система, так і частково всіма, хто має
бажання глибше вивчити дану проблему та сьогодні виростити духовно багату і
ерудовану особистість.
Переконані, що відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і
важливою справою. Постане сучасне українське лицарство – духовно постане
Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову
мають стати захисниками честі і гідності України, її традицій, її культури
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ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті проаналізовано погляди педагогів щодо сутності та
змісту використання візуальних засобів у освітньо-виховній діяльності та
розглянуто їх класифікацію. Автором представлено особливості використання
комплексу мультимедійного обладнання, яке можливо використовувати під час
організації освітньо-виховної діяльності.
Ключові слова: вихователь дошкільного навчального закладу, візуальні
засоби навчання, інтерактивна дошка, мультимедійне обладнання.
Науково-технічний прогрес та сучасна педагогічна наука, забезпечуючи
вчителя та вихователя найновішими методиками та технічними засобами подачі
навчального матеріалу, вимагають від них постійної самоосвіти та зусиль щодо
вдосконалення педагогічної майстерності, як однієї з найвагоміших умов
забезпечення належного рівня виховання дитини.
Сучасні науковці ведуть постійні дискусії з питань форм та методів викладання
матеріалу, а також вмілого використання різних візуальних засобів у освітньовиховній діяльності дошкільних закладів.
Результати аналізу останніх досліджень показують, що методику використання
засобів
навчання
при
проведені
різних
видів
занять
розробляли:
Р. Гуревич [1], С. Максимюк [2], А. Мальцев [3], Н. Мойсеюк [4], Н. Мороз [5],
Б. Олексієнко [6], М. Сметанський, В. Галузяк, [8], В. Ягупов [9]. Але не в повному обсязі
досліджено особливості використання таких візуальних засобів освітньо-виховній
діяльності у закладах дошкільної освіти.
Існують різні погляди щодо визначення візуальних засобів. У педагогічному
словнику М. Ярмаченка подано таке визначення – це різноманітні матеріали і
знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно та за коротший час
досягаються визначені цілі освітньо-виховної діяльності [10].
На думку К. Ушинського, принцип наочності у навчанні обумовлений
характером процесу пізнання, його щаблями від почуттєвого, конкретного сприйняття
до абстрактного мислення, й від нього до практики. У наочності дається конкретний
матеріал, на основі якого утворяться у того кого навчають абстрактні поняття й
узагальнення. Сутність наочного навчання полягає в тому, щоб на кожному етапі
навчання забезпечити зв’язок між конкретним і абстрактним [11].
Н. Мойсеюк визначає, що до засобів навчання належать: підручники, навчальні
посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби навчання, ІКТ , обладнання, станки, навчальні
кабінети, лабораторії та інші засоби масової комунікації, а також об’єкти і споруди. [4 с. 339].

Р. Гуревич [1] та С. Максимюк [2] до візуальних засобів навчання відносять:
схеми, діаграми, малюнки, картини, репродукції, креслення, фотографії, карти, різні
технічні засоби навчання.
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На думку Б. Олексієнка [6], В. Ягупова [9], до візуальних засобів навчання
належать: навчальні плакати, схеми, діаграми, навчальні відео-фільми, інтерактивні
дошки, мультимедіа-проектор та ін.
Результати аналізу педагогічної літератури свідчать, що більшість науковців
поділяють засоби навчання на прості та складні. До простих засобів навчання належать: словесні:
(підручники, навчальні посібники); візуальні засоби (реальні предмети, моделі, картини). До складних засобів
навчання зараховано: механічні візуальні пристрої (діаскопи, мікроскопи, кодоскопи та інші); аудіальні засоби
(програвачі, магнітофони, радіо); аудіовізуальні: (телебачення, відео, і нтерактивна дошка та
мультимедіа-проектор); засоби, які автоматизують процес навчання (лінгвістичні кабінети, комп’ютери,
інформаційні системи, телекомунікаційні мережі).

Особливості використання більшості візуальних засобів навчання детально
досліджено провідними педагогами. Особливий інтерес сьогодні представляє
використання сучасних візуальних засобів навчання: інтерактивної дошки та
мультимедіа-проектора. Ці два візуальних засоби навчання сьогодні достатньо
активно використовуються у дошкільному навчальному закладі, оскільки
відповідають сучасним реаліям навчання та складають разом комплекс
мультимедійного обладнання.
Інтерактивна дошка (від англ. Interactive WhiteBoard — «інтерактивна біла
дошка») – це гнучкий інструмент, що поєднує в собі простоту звичайної маркерної
дошки з можливостями комп’ютера [3]. У комбінації з мультимедійним проектором
стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого можна
відкрити будь-який комп’ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати
потрібну інформацію або просто малювати. Усе, що намальовано або написано,
програмне забезпечення інтерактивної дошки дає змогу зберегти у вигляді
комп’ютерних файлів, роздрукувати, надіслати електронною поштою, навіть зберегти
у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті.
Особливістю використання інтерактивної дошки є у тому, що вона надає
унікальні можливості для творчої роботи як вихователя, так і дитини. Спеціальне
програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами і об’єктами, аудіо- і
відеоматеріалами, Іnternet-ресурсами, робити записи прямо поверх відкритих
документів і зберігати інформацію.
Інтерактивна дошка дозволяє відійти від традиційної комп’ютерної культури,
чисто презентаційної форми подання матеріалу, економить час заняття, підвищує
ефективність подання матеріалу.
Як показує досвід проведення занять, найбільші труднощі у вихователя
виникають під час впровадження методики використання інтерактивної дошки до
навчального процесу, а також відносно вмілого та правильного її використання.
Більшість вихователів не готові до роботи з інтерактивною дошкою та не вміють
створювати електронний варіант навчального матеріалу.
Для того щоб ефективно використовувалась інтерактивна дошка під час
занять, вихователю потрібно приділити певний час для підготовки. Для цього він
відповідно до мети заняття визначає завдання, продумує етапи заняття, порядок
використання інструментів інтерактивної дошки, складає презентаційну програму.
Під час підготовки заняття з використанням інтерактивної дошки необхідно
дотримуватися певної послідовності відбору інформації, а саме: зміст, глибина і
обсяг навчальної інформації з урахуванням можливості засвоєння цієї інформації
дітьми. Під час використання інтерактивної дошки обов’язково створювати єдиний
потік інформації і подавати її в зрозумілій для дітей логічній послідовності.
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Використання мультимедійного проектора та комп’ютера (ноутбука) дозволяє
покращити методику викладання навчального матеріалу. Мультимедійний проектор
дозволяє використовувати PowerPoint-презентації, що дає можливість замінити
дошку з картинками, і фліп-чарт із фломастерами, і плакати та інші наочні приладдя.
PowerPoint-презентації – це сучасний засіб ефективного й результативного
навчання: – він надзвичайно розширює методичні можливості вихователя, бо значно
полегшує дітям сприйняття нової інформації через найвищий рівень наочності.
PowerPoint-презентація дозволить утримувати впродовж всього заняття
послідовність викладу теми. PowerPoint-презентація не дозволить вихователю
забути щось важливе чи пропустити якусь ключову думку – бо він сам зазначає у
презентації найважливіші моменти й акценти. PowerPoint-презентація – річ
універсальна: її можна легко вдосконалювати, поповнювати, копіювати тощо.
Загалом кажучи, переваги мультимедіа-презентації – це: «наочність і зручність» [1].
PowerPoint-презентація – це фактично набір слайдів для проектора, що можуть
бути наповнені текстом, фотографіями, малюнками, схемами, таблицями.
Використання мультимедійного проектору та PowerPoint-презентацій розширює
можливості вихователя щодо викладання навчального матеріалу під час занять.
Проведений аналіз наукової літератури [1–7] та практичний досвід використання
мультимедійних презентацій дає можливість визначити особливості підготовки
та використання мультимедійних презентацій під час занять.
По-перше, це стосується підготовки змісту мультимедійної презентації:
- зміст мультимедійної презентації повинен відповідати меті та навчальним
завданням заняття;
- мультимедійна презентація повинна бути побудована лаконічно, мати певну
послідовність та логічно завершуватись;
- мультимедійна презентація повинна бути стислою та містити максимально
необхідну інформацію;
- інформація на слайді має бути розташована (переважно горизонтально,
зверху донизу за головною діагоналлю, найбільш важлива інформація повинна
розташовуватися в центрі екрану, якщо на слайді картинка, надписи для дітей
дошкільного віку не рекомендовані, окрім тих, що передбачені програмою.
По-друге, це стосується візуального і звукового оформлення мультимедійної
презентації:
- під час створення презентацій найефективнішим є «принцип одноманіття»:
Не створювати занадто кольорово-яскравих слайдів – це відволікає увагу дітей. На
слайді повинно бути не більше 5 об’єктів.
- наявність анімації в презентаціях – це вирішення питання дозування
інформації. Анімуючи об’єкт у презентації, варто пам’ятати, що будь-який рухомий
об’єкт знижує сприйняття, відволікає, порушує динаміку уваги. У титульному слайді
використання анімації об’єктів не допускається. В інформаційних слайдах
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допускається використання анімації об’єктів тільки у випадку, якщо це необхідно для
відображення змін, що відбуваються в тимчасовому інтервалі, і якщо черговість
появи анімованих об’єктів відповідає структурі заняття. У решті випадків
використання анімації є недоцільним. Анімація об’єктів повинна відбуватися
автоматично після закінчення необхідного часу. Анімація об’єктів в межах одного
слайда «клацанням» не є раціональною. Для зміни слайдів використовується режим
«уручну». Зміна слайдів у режимі «за часом» не допускається. Дозволяється
використання стандартних ефектів переходу, окрім ефектів «жалюзі», «шашки»,
«розчинення», «горизонтальні смуги». Для всіх слайдів застосовується однотипний
ефект їх переходу;
- звукове супроводження анімації об’єктів і переходу слайдів використовується
за виключної необхідності.
По-третє, це стосується методики використання мультимедійної презентації
під час занять:
- повинна бути розумна межа кількості слайдів (загальна кількість слайдів має
бути мінімально-потрібною, розумною). Якщо занадто багато слайдів, дитина просто
не встигатиме за думкою вихователя, або не встигатиме розглядати їх всі.
Пам’ятайте, що звичайній людині потрібно щонайменше одну хвилину щоб
усвідомити й запам’ятати «картинку»-ілюстрацію. Тож, у середньому, на 30-хвилинне
заняття має бути 8– максимум 10 слайдів, які повинні змінювалися не частіше 1 разу
на 2 хвилини, про це свідчить практичний досвід виростання мультимедійного
проектора та PowerPoint–презентацій під час занять);
- під час викладання навчального матеріалу необхідно концентрувати увагу не
на слайдах, а на сприйнятті дітей. Вихователь повинен поводити себе впевнено під
час викладання навчального матеріалу. Вимовляти чітким і твердим тоном.
Уповільнювати мовлення, щоб виділити головне, витримувати паузи, щоб
відокремити їх один від одного. Акцентувати увагу на основних моментах
навчального матеріалу, не відхилятися від змісту.
- під час показу презентації необхідно уникати машинального переміщення
«мишки». Торкатися її тільки тоді, коли це потрібно: неусвідомлено-хаотичне
переміщення стрілки «мишки» на екрані відволікає увагу дітей.
- в центрі уваги має бути – вихователь. Заняття з використанням презентації –
це коли діти отримують інформацію насамперед від вихователя, а не просто разом із
в вихователям дивляться слайди. Не можливо замінити вихователя слайдами: якщо
вихователь подає новий матеріал – слайди мають ілюструвати і аргументувати
проблему, що розглядається.
Таким чином можна зробити висновок, що особливості підготовки та
використання мультимедійних презентацій під час занять охоплюють: підготовку
змісту мультимедійної презентації, візуальне і звукове оформлення мультимедійної
презентації та методики використання інтерактивної дошки і мультимедійної
презентації під час занять.
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Ми всі спілкуємося за допомогою історій. Кращі лідери, бізнесмени, режисери,
письменники та представники засобів масової інформації, які заслужили повагу і
довіру людей, – це ті, хто зумів розповісти історії з життя або придумані для свого
особистого бренду, для своєї професії, для їхнього продукту.
У нас в 22 рази більше шансів згадати факт, якщо він був прикрашений
історією. А знаєте чому? Тому що історії можуть викликати емоційний відгук – вони
призначені для того, щоб змусити нас думати і відчувати. Сьогодення швидкоплинне,
стрімке та інформаційно перевантажене. Відтак людям необхідні способи обробки й
передачі інформації, як-от сторітелінг. Хоча ця технологія розроблена для
менеджменту та маркетингу, вона може бути корисною в галузі освіти, зокрема в
роботі з дошкільниками.
Розповідь – це постійний прийом у роботі вихователя закладу дошкільної
освіти. Ми постійно розказуємо дітям різні оповідки, казки , придумуємо власні
сюжети, описуємо події з життя, подаємо пізнавальну інформацію… Та чи завжди
вихованці слухають нас з інтересом, проймаються тим, про що ми розповідаємо? Як
же стати майстерним оповідачем? Відповідь дає сторітелінг (англ. Storytellshg,
«розповідання історій» - мистецтво складання і розповідання захопливих історій).
Сторітелінг як технологію у 90-х роках минулого століття розробив і успішно
впровадив в управління міжнародною корпорацією американець Девід Армстронг.
Він урахував такий психологічний чинник: розповіді з життя значно легше
сприймаються, вони цікавіші, ніж логічні аргументи й сухі міркування, а тому здатні
викликати в слухача довіру й мотивувати до певних дій.Значний внесок у розробку
проблеми сторітеллінгу був зроблений вченими (К. Гопіус, Р. Йенсен, Р. Маккі, Н.
Малік, М. Сайкс, М. Вест, А. Сіммонс, П. Сміт) які визначили мету використання
даного методу на заняттях. Також чимало рекомендацій та вправ зі сторітеллінгу
окреслили у статтях М. Бакунін, П. Воловік, Н. Заяц, Л. Зданевич, С. Калінін, К.
Крутій, С. Крутько, А. Путяніна, Р. Скрупник та інші [1, с. 26].
За словами Олександра Подоляка, редактора відділу книжок видавництва
«Шкільний світ», сторітелінг корисний тим, що він залучає емоції до сприйняття й
допомагає запам’ятовувати матеріал.
Насправді людство займалося сторітелінгом завжди. За допомогою міфів,
легенд, казок наші пращури передавали з покоління в покоління весь накопичений
людством досвід і знання. За основу брали реальні факти, але їм надавали
містичного характеру, метафоричності, вдавалися до гіперболізації. Такі розповіді
були виразні, цікаві, легко асоціювалися з особистим досвідом.
Базовий компонент дошкільної освіти визначає мету сучасної дошкільної
освіти, яка полягає у створені сприятливих умов для особистісного становлення і
творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності,
розвитку ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу. У
пошуках нових технологій досягнення означеної мети педагогіка звертається до
казки, розповіді, створення історії здатної впливати на почуттєву й інтелектуальну
сферу дитини, сприяти розвиткові допитливості.
Останнім часом входить сміливо в освітній процес закладів дошкільної
освіти сторітелінг. Із англійської перекладається як мистецтво складання та
розповідання захопливих історій. Сторітелінг – технологія створення історії та
передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну,
мотиваційну, когнітивну сфери слухача.
Сучасне підростаюче покоління спілкується, переважно, у віртуальному світі.
Тому реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати змалечку. Саме
для цього чудово підходить дана технологія. Сторітелінгом зацікавлені і педагоги, і
психологи у всьому світі, оскільки подання матеріалу у формі розповіді історій
розвиває у молоді уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Історії
дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки.
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Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, вихованці та педагоги
створюють правильні й більш якісні взаємостосунки. Сторітелінг почався тоді, коли
до звичайного переказу фактів додали емоційне забарвлення (зміна голосу, міміки,
жестів, «нотки трагізму»).
Варто зазначити переваги сторітеллінгу в роботі з дошкільниками: – цікавий
засіб урізноманітнення заняття або освітньої ситуації, допомагає реалізувати
індивідуальний підхід та зацікавлювати дітей, не потребує витрат і може бути
використаний у будь-якому місці та в будь-який час; – розвиває уяву, фантазію та
креативність (як у дітей, так і у вихователів); – сприяє налагодженню добрих взаємин
між вихованцями та педагогом, під час спілкування, допомоги персонажу
відбувається обмін емоціями, формується довіра та емпатія; – знімає психологічне
напруження, під час слухання, обговорення, переказування, створення оповідки діти
вчаться усвідомлювати свої почуття і говорити про них
Існує п’ять основних сюжетів сторітелінгу, які можна використовувати,
змінюючи основну лінію згідно з потребами [4]:
1.Класичний.Структура: головний герой – ціль – перепони на шляху до цілі –
подолання проблеми – результат. Підходить для мотивації, пояснення процесів або
явищ, вибору шляхів розв’язання певних проблем чи задач.
2. Боротьба з монстром. Структура: головний герой – ціль – зустріч з дуже
сильним монстром – боротьба та перемога – досягнення цілі. Підходить як
мотивація для навчання.
3. Історія Попелюшки. Структура: герой – незвична ситуація – поява проблем
(або ворогів) – втручання чарівного помічника – щасливе вирішення ситуації.
Підходить для мотиваційних промов, пояснення або порівняння процесів та явищ,
опису еволюційних змін в певних сферах життя, вибору виду вирішення задач.
4. День байбака. Структура: герой – ціль – дії героя та повернення до
початкової точки – вибір правильної стратегії дій – досягнення мети. Підходить для
проведення роботи над помилками.
5.Квест. Структура: герой – ціль – зміна кількох локацій та вирішення в кожній
з них певних задач – почергове досягнення міні-результатів – тріумф. Підходить для
моделювання проблемних ситуацій, вирішення аналітичних задач, закріплення
набутих навичок та вмінь
Цілі сторітелінга – захопити увагу дітей з початку розповіді і утримувати його
протягом всієї історії, викликати симпатію до героя, донести основну думку історії.
Сторітелінг як комунікаційний прийом використовується з мотивацією дітей до
навчальної діяльності або для розвитку в них зв’язного мовлення.
Сам прийом не вимагає витрат і може бути використаний в будь-якому місці і
вбудь-який час. Ефективний в процесі міркування, тому що імпровізовані розповіді
викликають у дітей великий інтерес, розвивають фантазію, логіку.
Таким чином, для правильної організації сторітелінгу з дошкільниками слід
врахувати [2, с. 2-3]:
•
Розповідь на початку заняття (сюрпризний момент) має тривати не
більше 2-3 хв. це має бути непростий або комічний випадок з життя персонажа, мета
якого – донести до дітей важливу інформацію.
•
Персонажі мають бути яскраві, добре знайом дітям.
•
Ключовим є запитання, на якому зосереджено увагу слухачів і на яке
буде дано відповідь наприкінці історії.
•
Для підтримання уваги дітей важливо забезпечити оптимальний ритм історії (тобто те, наскільки швидко або повільно вона розвивається).
•
Емоційне наповнення оповідки має наближати її до власного досвіду
слухачів, аби вони співчували персонажеві, бажали допомогти йому.
•
Діти мають бути учасниками подій, що відбуваються з персонажем і
особисто стосуються кожного з них.
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•
Оповідачу доречно варіювати тон, гучність свого голосу. Розповідання
тихим голосом, а іноді навіть пошепки, допомагає слухачам сприйняти сюжет,
злитися з ним, співпереживати персонажам.
•
Бажано супроводжувати розповідь відповідними мелодіями
і
звуками (підготовленими заздалегідь).
•
Розповідь не слід перевантажувати зайвими деталями та наочністю.
Слід зазначити, що потрібно починати, як правило, з прив’язки до місця
події (де розпочалася історія — реальна, казкова, фантазійна тощо).
Далі мають виникнути особливі обставини (хтось зник, зіпсувалися погодні
умови, комусь (тваринам, рослинам, казковим персонажам та ін.) потрібна допомога).
Щоб розв’язати проблему, персонаж залишає домівку й вирушає назустріч
пригодам. Ці пригоди обов’язково завершуються його перемогою та щасливим
поверненням додому.
І насамкінець — мораль історії (старших дошкільнят можна залучити до
формулювання висновку).
Потрібно зауважити: деякі структурні компоненти сторітелінгу можна
об’єднувати залежно від сюжету оповіді.
На початковому етапі, як
вихователеві, так надалі й дітям,
найдоцільніше
використовувати адаптований
(скорочений)
варіант
відомих
карток
Володимира Проппа [3, с. 97].
Карти
Проппа
–
це
своєрідний конструктор казки, що
складається з окремих карток, на
яких схематично позначені події та
епізоди
пригод.
З
їхньою
допомогою
можна
навчити
дошкільнят аналізувати зміст будьякого оповідання, переказувати
сюжет і вигадувати власні історії.
Одним
з
методів
використання карток – опорні
картки-схеми, які навчать дітей
ділити
текст
на
частини,
переказувати зміст оповідання і
вигадувати власні казки з простим
сюжетом, у тому числі тематичні.
К.Крутій та Л.Зданевич
пропонують використовувати сторітелінг як
мотиваційний комунікативний прийом. Для цього рекомендують мати кілька фартухів
з великими кишенями, в яких «сховалися» матеріали для сюрпризних моментів. Це
можуть бути казкові персонажі або інші цікавинки, яскраві, несподівані, які
стимулюють розвиток фантазії у дітей, спонукають до відкриттів.
У своїй практиці використовуємо сторітелінг як на заняттях з логікоматематичного розвитку, так і з навчання дошкільнят елементів грамоти. Наприклад,
показуємо картинку з крокодилом, що харчується білими фішками. Дошкільнята
встигають висунути десятки ідей про те, ким з них він хотів би пообідати, хихочуть,
вдавано лякаються - і не дуже помічають, що насправді в цей момент вчаться.
Намальований алігатор покликаний навчити дітей розуміти знаки «більше» і
«менше» – і за двадцять пять хвилин заняття, матеріал про цифри засвоєний
малятами достатньо, щоб вони спокійно ними оперували.
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Ми оживляли букви – «У» дується і сердиться, «Ф» - струнка красуня з руками
в боки, яка на всіх фиркає. Такі смішинки стають основою емоційного досвіду, який
залишається з дитиною назавжди.
Отже, сторітеллінг – це творча розповідь, у якій діти самостійно створюють
нові образи, дії, ситуації, використовуючи при цьому свій набутий досвід, знання, але
по-новому комбінують їх. Використання такої методики дає можливість описати свої
вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки на
майбутнє. Сторітеллінг потрібно використовувати в ЗДО на заняттях, тому що він є
хорошим способом мотивації, переконання дітей, який дає змогу надихнути їх на
прояв ініціативи в навчальному процесі.
Будь-які історії діти можуть презентувати не лише в розповідях, а й
використовувати
різні
форми:
акторську
гру,
танець, малюнок
або
навіть квест. Вихователь може заохочувати дітей дошкільного віку до експериментів
та ставати учасником їхнього сторітелінгу.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ОРГАНІЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗДО
Анотація. У статті встановлена доцільність упровадження інтегрованого
підходу під час організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку.
Ключові слова: принцип інтеграції, інтегрований підхід, інтегровані
заняття, освітній процес у закладі дошкільної освіти.
Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до
пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, і тому Базовий компонент
дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного
підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного
дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність
дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сучасна дидактика оголосила
провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає
змогу забезпечити системність знань дітей.
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Перехід до інтеґрованого освітнього процесу є нагальною
потребою
сьогодення, що обумовлено модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними
особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами.
Інтеґрований освітній процес у закладі дошкільної освіти – це
цілеспрямований і систематичний процес об’єднання освітніх напрямів під час
спеціально організованої взаємодії педагогів і вихованців, спрямований на вирішення
освітніх завдань на основі інтеґрації змісту освіти та видів дитячої діяльності.
Сутність поняття «інтеграція» найбільш повно відображає визначення,
наведене дослідницею М. Прокоф’євою: «Інтеграція – це процес взаємодії елементів
із заданими властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і
зміцненням істотних зв’язків між елементами на основі достатньої підстави, в
результаті якої формується зінтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими
властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних
елементів» [4, с.21].
Питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
досліджували сучасні науковці: І.Д. Бех, М.С. Вашуленко, І.А. Зязюн, В.Р. Ільченко,
І.Кіндрат, О. Савченко, О. Білан, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, К. Крутій, С.М. Якименко.
Вони вважали, що завдяки інтеграційному підходу в організації занять у свідомості
дітей формується цілісне уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивна картина
світу і діти починають активніше використовувати знання на практиці, підвищується
якісний рівень їхньої самостійної роботи. Під час інтегрованих занять значно
збільшується зацікавленість дітей темою та покращується якість засвоєння ними
знань і вмінь. Суттєвими в дослідженні проблеми інтеґрованого підходу в системі
освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі є праці таких науковців: К.
Бєлая, І.Кіндрат, М. Лазарєва та ін.
Інтегрований підхід до дошкільної освіти полягає в:
- реалізації як пріоритетних цілей і завдань виховання і розвитку особистості
на основі формування цілісних уявлень про довкілля;
- здійсненні не тільки змістовних, а й формальних цілей і завдань виховання і
розвитку;
- посиленні зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної
або парціальної програми (міжвидова інтеґрація) і всередині розділів
(внутрішньовидова інтеґрація);
- взаємодії методів і прийомів виховання і навчання (методична інтеґрація);
- синтезі видів дитячої діяльності;
- упровадженні інтеґрованих форм організації навчання: інтеґрованих занять,
циклів занять, освітніх ситуацій, освітніх подорожей, тематичних днів, проектної
навчальної діяльності тощо, що мають складну структуру.
Отже, вимоги часу зобов'язують педагогів закладів дошкільної освіти шукати
нові методи навчання та подачу інформації. Це обумовлено необхідністю
індивідуального підходу до кожної дитини, який дозволяє виявити її інтереси,
здібності, творчі задатки. Одним із способів реалізувати цю вимогу є впровадження
інтегрованих занять в дитячому садку.
Актуальність використання інтегрованих занять пояснюється цілою
низкою причин:
- світ, що оточує дітей, пізнається в багатогранності та сукупності усіх проявів,
а найчастіше розділи програми, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності,
не дають цілісне уявлення про явище, дроблячи його на частини;
- використання інтегрованого підходу розвиває потенціал дітей, спонукає до
активного пізнання навколишньої дійсності, осмислення і знаходженню причиннонаслідкових зв'язків, розвитку логіки, мислення, мовлення;
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форма
проведення інтегрованого
заняття
нестандартна, цікава.
Використання різних видів діяльності протягом заняття підтримує увагу дітей на
високому рівні, знижується стомлюваність, підвищується пізнавальний інтерес;
- інтеграція в сучасному суспільстві пояснює необхідність інтеграції в освіті;
- за рахунок посилення міжпредметних зв'язків вивільняється час для
самостійної діяльності дітей, для занять фізичними вправами;
- інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, дає змогу
проявити себе не тільки маленькому діячу але й педагогу, розкрити його професійні
здібності та набувати нові.
Мета статті: обгрунтувати доцільність впровадження інтегрованого підходу
під час організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку та звернення
уваги на результативність.
Перш за все інтегровані заняття - це форма навчально-виховної роботи, яка
об'єднує змістові блоки знань із різних розділів програми навколо однієї теми з метою
інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що
дає їм змогу пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей.
Результатом системного впровадження таких занять у ЗДО є формування
системного мислення дошкільників, збудження дитячої уяви, позитивно-емоційного
ставлення до процесу пізнання [2, с.19-20]. Тобто врахування у практиці роботи
принципу інтеграції дозволить здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння
цілісної природи психіки дитини і те, що дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до
цього повинні будуватися (і плануватися) види діяльності.
Хочу зазначити, що зазвичай інтегровані заняття відрізняються від інших типів
занять значною інформаційною ємністю, компактністю та логічністю навчального
матеріалу. Якщо під час предметного заняття вихователі розв’язують низку завдань,
спрямованих на формування і розвиток знань, умінь і навичок дитини з однієї галузі
знань, то в інтегрованому занятті поєднані знання з різних галузей, що дає змогу
сформувати системні знання дітей. Під час інтегрованого заняття відбувається
взаємопроникнення однієї діяльності в іншу. Такі заняття спрямовані на узагальнення
та систематизацію знань дітей, тому вимагають практичних дій дошкільнят на занятті
та активної розумової праці. Така діяльність викликає у дітей найбільше задоволення
та високу продуктивність. Залежно від того, які завдання є головними, визначається
той чи інший напрям, наприклад: художньо-естетичний (музика, образотворче
мистецтво),
інтелектуально-мовленнєвий
(ознайомлення
з
довколишнім
середовищем, розв'язання соціально-комунікативних проблемних ситуацій), логікоматематичний, природничий тощо.
Закономірності інтеґрованого заняття: усе підкорено авторському
задуму; об’єднується основною думкою (стрижень заняття); складає єдине ціле,
етапи заняття - це фраґменти цілого; етапи і компоненти заняття перебувають у
логіко-структурній залежності; обраний для заняття дидактичний матеріал
відповідає задуму (за Н. Гавриш, І. Кіндрат) [3; 5].
Отже, особливістю інтеґрованого заняття є те, що воно ґрунтується на одній
головній або домінантній діяльності, ідеї (понятті, явищі), яка є стрижнем заняття.
Усе інше лише допомагає глибше зрозуміти головний зміст заняття. В такій
організації навчального процесу, за якої діти здобувають знання й уміння, досвід
творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до дійсності в процесі планування і
виконання поступово ускладнюються практичні завдання, що мають не тільки
пізнавальну, але й прагматичну цінність.
Мета інтегрованих занять: активізація пізнавальної активності дошкільників;
створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;
формування у дитини цілісної картини світу, системи знань, умінь і практичних
навичок; розвиток навичок самостійного освоєння і застосування нової інформації;
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прилучення дитини до мистецтва, формування естетичного смаку; розвиток творчих
здібностей, досягнення якісної дошкільної освіти.
Тому, зміст інтегрованих занять в роботі з дітьми дошкільного віку, я
вибудовую з урахуванням наступних принципів: доступності; науковості;
послідовності; системності; цілісності; логічності; вертикального тематизму.
Запроваджуючи інтеґрацію в освітній процес ЗДО, я намагаюся враховувати і
вікові особливості дітей дошкільного віку:
• поведінка і діяльність дошкільника є «ще недостатньо диференційованим
цілим» (Л.С.Виготський);
• «схоплювання» цілого раніше частин, дозволяє індивіду (в дитячому віці)
«відразу», інтеґрально бачити предмети очима всіх людей ...» (В.В.Давидов);
• «перш ніж знання про цілісність світу буде оформлено в системі теоретичних
понять дитини, вона повинна відтворити рухливий інтеґральний образ дійсності на
рівні уяви» (В.В.Давидов, В.Т.Кудрявцев);
• «діти не рівні у своїх здібностях, але рівні у своїх можливостях» (Є.Є.
Шулешко);
• для дошкільників є характерним домінування процесів інтеґрації (синтезу)
над процесами диференціації (аналізу) (М. М. Подд’яков);
• в умовах інтеґрованого підходу взаємопроникнення й систематизація знань
дітей, становлення в них цілісної та багатовимірної картини Всесвіту, розвиток
пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, умінь і навичок відбуваються
ефективніше, але для цієї вікової категорії інтеґрований підхід до змісту освіти є
органічним (К.Л. Крутій).
Перевагу інтегрованого заняття я вбачаю в тому, що технологія
інтегрованого заняття в ЗДО дозволяє виконати основне завдання дошкільного
навчання - розкрити тему повно і глибоко, але при цьому зробити заняття мінімально
тривалим. Це дозволяє не перевантажувати дітей і залишати більше часу для інших
заходів, наприклад, прогулянок і рухливих ігор. Крім того, це позитивно позначається
на мотивації до навчання, оскільки інтегроване заняття, крім безпосередньої подачі
нового матеріалу, передбачає активне включення в нього дітей за допомогою
елементів гри, яка, як відомо, є провідним видом діяльності дошкільника.
Утім досвід свідчить, що успішне проведення інтегрованих занять неможливе
без певних умов, як-от:
• знання педагогом структури проведення інтегрованих занять;
• правильне визначення теми заняття;
• ретельний відбір програмового змісту та завдань;
• включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес (використання
методу апперцепції);
• продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми;
• зміни видів діяльності дошкільників;
• використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової
діяльності дітей на всіх етапах заняття;
• наявність високих професійних якостей вихователя, що забезпечить творчу
співпрацю та взаємодії;
• наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища,
багатоваріативного дидактичного матеріалу;
• обов'язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх
творчих здібностей.
Як уже зазначалося, інтегровані заняття складніші за структурою, а тому
потребують більш ретельної підготовки, аніж до предметного заняття. Інтегроване
заняття - це заняття, яке спрямоване на закріплення матеріалу у різних видах
діяльності дітей з якоїсь конкретної теми та доповнення знань дітей деякою новою
185

інформацією з теми (наприклад, «Дикі тварини», «Пори року», «Зима», «Геометричні
фігури», «Моя Україна» тощо).
Саме тому у мене виникла необхідність виробити алгоритм побудови
інтегрованого заняття:
1. Вибір теми заняття (інтегроване заняття обов’язково має конкретну тему)
2. Вибір видів діяльності (розділи програми, освітні лінії), які інтегруються
(тема проводиться через 3-4 і більше видів діяльності чи розділів програми.)
3. Програмові завдання (складаються для кожного виду діяльності чи розділу
програми окремо).
4. Добір матеріалу, його доцільність (демонстраційний матеріал поступається
індивідуально-демонстраційному)
5. Чітка мотивація всіх видів діяльності. Наявність сюрпризних моментів.
Створення «ситуацій успіху».
6. Використання методів і прийомів розвивального навчання, спрямовані на
закріплення, узагальнення та систематизацію матеріалу навколо теми заняття:
методи ТРВЗ, проблемні творчі завдання та запитання, інтерактивні методи (діалог,
дискусія, бесіда – полілог, мозкова атака, робота в парах, мікрогрупах тощо),
дослідницько-пошукова діяльність, ігрові методи та прийоми, розвивальні дидактичні
ігри та вправи, схеми, моделі, театралізовані ігри, художнє слово, казки з логічними
завданнями та ін..
8. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу (демократизація,
гуманізація, національна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності).
9. Реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу (демократизація,
гуманізація, національна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності).
10. Зміна видів діяльності дітей. Доцільність розташування дітей та
розвивального матеріалу.
11. Перевірка виконання кожного завдання. Прийоми заохочення дітей.
Залучення до самооцінки та самоконтролю.
12. Емоційне забарвлення заняття. Прийоми підтримки інтересу дітей. Стиль
спілкування з дітьми. Забезпечення психологічного комфорту.
13. Закінчення заняття. Прийоми, спрямовані на узагальнення та
систематизацію матеріалу.
14. Тривалість заняття та його окремих частин (тривалість інтегрованого
заняття може бути подовженою). Темп заняття.
15. Результативність заняття. Рівень виконання програмових завдань,
формування життєвої компетенції кожної дитини.
16. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Хоча організація інтегрованого заняття – процес творчий, але під час його
проведення все ж намагаюся дотримуватися певної структури:
Організаційний
етап

Мотиваційний
Етап новизни

І компонент
На цьому етапі я ставлю перед дітьми мету діяльності та
з'ясовує знання дітей з тієї чи іншої теми. Проводжу заходи,
що допоможуть їм відібрати необхідні знання, якими
дошкільники вже володіють. Намагаюся націлити малят на
самостійне використання знань, вмінь і навичок у нових
завданнях, з якими діти ще не зустрічалися.
Шляхом ігрового прийому стимулюю у дітей мотив
пізнавального інтересу до теми.
ІІ компонент
На цьому етапі намагаюся вводити елементи нових знань і
спрямовувати діяльність дітей таким чином, щоб вони
самостійно пов’язали нове із знаннями, які були відібрані на
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початку заняття, систематизували їх та узгодили в єдине ціле.
На цьому етапі утворюю кілька підгруп дітей по 6-7 осіб і
працюю з кожною підгрупою окремо.
ІІІ компонент
Етап
На цьому етапі я пропоную дітям розглянути наочний
узагальнення і
матеріал, пограти в розвивальні ігри, розв’язати практичні
закріплення знань завдання, які узагальнять та закріплять знання дітей.
ІV компонент
Результативний
Здійснюю інтеграцію з виховною, розвивальною метою, тобто
реалізую ідею теми, формуючи у дітей основи світогляду
Досягаю кінцевого результату – наявності у дітей цілісної
системи соціальних вмінь.
Підсумковий
Підбиваю підсумок заняття, аналізую засвоєння знань дітьми,
реалізацію виховних цілей.
Дотримання алгоритму та структури інтегрованого заняття дозволяє
мені, як педагогу: органічно синтезувати матеріал; поєднувати різні змістовні лінії,
елементи різних галузевих знань; добирати оптимальні методи, види діяльності для
забезпечення цілісності інтегрованого заняття.
Структура інтеґрованих занять відрізняється: чіткістю, компактністю,
стислістю, логічною взаємообумовленістю пропонованого дітям матеріалу на
кожному етапі заняття, значною інформативною місткістю матеріалу. У формі
інтеґрованих занять доцільно проводити узагальнювальні заняття, на яких буде
розкрито проблеми, найважливіші для двох або декількох напрямів (розділів, ліній)
програми.
Для успішного проведення інтегрованих занять необхідно: систематичне
проведення інтегрованих занять один раз на тиждень; виношування задуму, у
процесі якого йде подальша розробка змісту; захопленість педагога і усвідомлення
ним важливості проблеми; підбір технічного оснащення; систематичне проведення
аналізу інтегрованого заняття з метою відстеження результату для планування
роботи в спільній діяльності з дітьми і в роботі з батьками по даній темі.
У практиці роботи з дітьми зазвичай є й інтегровані цикли занять, які можуть
конструюватися по-різному: цикл занять може складатися із занять, які вибудувані в
певній послідовності, відповідно до рівня освітніх зв’язків (наприклад: заняття з
ознайомлення з довкіллям та з образотворчої чи музичної діяльності). Цикл також
може повністю складатися з інтегрованих занять або охоплювати заняття в поєднанні
з інтегрованими як узагальнюючими.
Найчастіше я намагаюся інтегрувати такі розділи програми, як-от:
ознайомлення з довкіллям + мовленнєве спілкування + художньо-продуктивна
діяльність; художньо-мовленнєва діяльність + українознавство + образотворча
діяльність; основи здоров'я (валеологія, ОБЖД) + мовленнєве спілкування +
художньо-продуктивна діяльність; логіко-математичний розвиток + мовленнєва
діяльність + конструювання тощо. Обов'язковою складовою інтегрованого заняття
щоразу є мовленнєве спілкування та творча продуктивна діяльність дітей
(малювання, ліплення, аплікація, театралізована діяльність, конструювання, художня
праця, сюжетно-рольова гра тощо).
Отже, на інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види
діяльності, що використовуються на ньому, - лише засоби її розкриття. У ході такого
заняття для розв'язання одного завдання намагаюся задіювати знання та вміння
дітей з різних галузей. Наприклад, на одному із занять з дітьми старшого дошкільного
віку на тему «Властивості тканини. Професія швачки» реалізую завдання
з
ознайомлення з довкіллям, мовленнєвого спілкування, художньо-мовленнєвої
діяльності, дослідницько-пошукової та образотворчої діяльності.
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Практика роботи показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для
дошкільників, оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань, дають
можливість використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційнокомунікаційні технології, інші засоби навчання, зокрема, дослідницьку, пізнавальнопошукову діяльність у довкіллі, евристичні та мультисенсорні методи, прийоми
ейдотехніки та мнемотехніки, моделювання, трансформування, перевтілення та ін.
Інтегровані заняття – це заняття з високим темпом й постійною зміною видів
діяльності дітей. Такі заняття вмикають активні дійові сили кожної дитини та
розвивають їх внутрішній потенціал.
На інтегрованих заняттях я намагаюся ставити акцент на самостійній
пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та висновків), а
також на створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей
та логіки навчального матеріалу.
Інтегровані заняття об'єднують дітей загальними враженнями, переживаннями,
емоціями, сприяють формуванню колективних взаємин. Тому я прагну, щоб кожен
цикл інтегрованих занять здійснював будь-яку продуктивну діяльність, створював
колективні композиції у вигляді ігор-драматизації, театральних вистав, картин або
літературно-музичних композицій.
У своїй практиці роботи я переконалася, що зловживати інтегрованими
заняттями не варто, оскільки мають мати місце і предметні заняття (групові,
підгрупові) на ознайомлення дітей з новим матеріалом, до яких також потрібно
ретельно готуватися. А тому для себе я вже визначилася - інтегровані заняття краще
планувати в кінці кожного тижня, коли завершується вивчення нової теми і вже
проведено достатню кількість тематичних, комплексних, комбінованих занять з різних
розділів програми (освітніх ліній), видів діяльності і в дітей вже сформовані відповідні
знання. Однак трапляється, що такий вид занять іноді проводиться і в інші дні тижня:
це залежить від теми і наявного досвіду у дітей. Отже, технологія інтегрованих
занять може бути різною, проте в будь - якому випадку необхідне їхнє попереднє
моделювання.
Максимально допустиме навчальне навантаження для дошкільників
визначається чинними нормативними документами МОН України. Отже,
тривалість інтегрованого заняття для дітей дошкільного віку не може перевищувати
усталені норми.
Цікавим і пізнавально навантаженим є інтегрований (тематичний) день, що
передбачає таку організацію пізнавальної діяльності впродовж дня в дитячому
садку, коли будь-яка конкретна тема є наскрізною і відбивається не тільки в змісті
занять, але й у змісті рухливих, сюжетно-рольових та інших ігор, спостережень
на прогулянках і в інших режимних моментах.
Звісно, інтеграція як інноваційне явище в педагогічній практиці ЗДО,
викликає складність щодо впровадження в практику, тому що має ще слабке
теоретичне та методичне обґрунтування.
Але у свою чергу, хочу сказати, що реалізація принципу інтеграції в освітньому
процесу за багатьма показниками підвищує його результативність.
Таким чином, інтеграція в освітньому процесі ЗДО позитивно відбивається на
підсумках розвитку інтеграційних якостей особистості дітей, що є одним з критеріїв
очікуваних результатів по створенню умов для досягнення рівних стартових
можливостей для навчання в школі.
Результати роботи від впровадження інтегрованих занять:
- забезпечується можливість уникати перевантаження дітей складними для їх
дошкільного віку частковими і випадковими знаннями;
- забезпечується формування основних базових якостей особистості:
самостійність, відповідальність, довільність, ініціативність, свобода поведінки і
безпечність, самосвідомість, самооцінка, креативність;
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- діти навчаються виконувати логічні операції: порівняння, аналіз, синтез,
класифікація, узагальнення;
- в дітей збільшуються потреби у спілкуванні з іншими дітьми, роботі в дитячих
групах, розвиваються творчі здібності;
- належним чином формуються ключові компетенції дошкільників відповідно до
Базового компоненту дошкільної освіти та навички практичного життя;
- значно зміцнюється розвивальне середовище для дошкільників: предметноігрове, природне, соціальне;
- забезпечується належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей,
формування у них цілісної реалістичної картини світу.
Таким чином, інтеграція є єдиним процесом взаємодії елементів, де водночас
забезпечується системність кінцевого результату та зберігаються індивідуальні
властивості елементів інтеграції.
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Анотація. У статті йдеться про сучасне заняття в закладах дошкільної
освіти, інтегрований підхід – який відображає реалізацію ідей взаємозв’язку і
взаємодії в будь якому з компонентів освітнього процесу, відповідно до тих чи
інших цілей і завдань освіти, що веде до підвищення рівня його цілісності.
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Особливістю сучасних занять є інтеграція. Якісно новий рівень синтезу знань
дітей – це інтегровані заняття, інтегровані курси, які об’єднують навколо певного
заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного
розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, формувати у дитини розумові
операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку
світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь, понять.
Інтеграція – це не нове явище у освіті. Ще К. Д. Ушинському інтеграцією
письма і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.
У 60-х роках В. О. Сухомлинський проводив «Уроки мислення в природі». Це один з
найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією
метою. Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і
педагогів у нашій країні і за кордоном. Інтегроване заняття спрямоване на розкриття
цілісності певної теми засобами різних видів діяльності, що і забезпечує
взаємопроникнення елементів одного виду діяльності в інший та їх взаємозбагачення
[1].
Питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
досліджують сучасні науковці, як: Олександра Білан, Алла Богуш, Наталя Гавриш,
Катерина Крутій, Світлана Якименко тощо. Вони вважають, що завдяки
інтеграційному підходу в організації занять у свідомості дітей формується цілісне
уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивніша картина світу, діти починають
активніше використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої
самостійної роботи.
Інтеграція – це «доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної
системи», це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення,
взаємозближення, відновлення єдності, двох або більше систем, результатом якого є
утворення нової цілісної системи, яка набуває нових властивостей та взаємозв’язків
між оновленими елементами системи.
Перехід до інтегрованого освітнього процесу є нагальною потребою
сьогодення, що обумовлено модернізацією дошкільної освіти. Модернізація
української освіти визначає соціальні вимоги до системи освіти. Суспільству, яке
знаходиться в фазі розвитку, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які
можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи
можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом,
конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за прийняте
рішення, за долю країни [5].
Інтегровані заняття – це форма освітньої роботи, яка об’єднує блоки знань із
різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного
збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне
явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей [5]. Результатом системного
впровадження таких занять у ЗДО є формування системного мислення дошкільників,
збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання (Н. Гавриш)
[2].
Американський педагог Дж. Гіббоне висловлював думку, що інтегрувати – це
поєднувати частини систем таким чином, щоб результат об’єднання в сумі
перевершував їхнє значення до взаємодії.
Мета сучасних занять, побудованих на інтегрованому змісті – створити
передумови для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування
системного мислення, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до пізнання.
Організація освітнього процесу в дошкільному закладі в сучасних інноваційних
умовах вимагає від педагога вдосконалення практичної діяльності шляхом пошуку
нових ціннісних пріоритетів у визначенні змісту, форм і методів організації
пізнавальної діяльності дітей.
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Сучасне заняття має бути цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими
прийомами, елементами гри-драматизації, розвивати пізнавальні здібності дітей,
моральні та естетичні якості. Робота педагога на заняттях повинна поєднуватися з
роботою поза заняттями, – тільки тоді діти зможуть засвоїти той великий об’єм знань
і вмінь, який передбачений програмою. Тому заняття не є єдиною важливою
формою, яка дозволяє комплексно вирішити всі завдання. Головна вимога до
сучасного заняття – максимальна розумова активність вихованців. Організувати
навчання слід так, щоб діти якнайбільше діяли, міркували, відповідали [3].
Цікаве та сучасне заняття в дитячому садку може здійснюватися поза
приміщеннями ЗДО – на вулиці, у парку, в музеї… Сучасне заняття у дошкільному
закладі не повинно обмежуватися часовими рамками, а продовжуватися згідно
зацікавленості учасників – дітей та дорослих [4].
Інтегрований освітній процес у ЗДО – це цілеспрямований і систематичний
процес об’єднання освітніх напрямів під час спеціально організованої взаємодії
педагогів і вихованців, спрямований на вирішення освітніх завдань на основі
інтеграції змісту освіти та видів дитячої діяльності. Отже, запроваджуючи інтеграцію в
освітній процес ЗДО, необхідно враховувати ще й вікові особливості дітей
дошкільного віку:
• поведінка і діяльність дошкільника є «ще недостатньо диференційованим
цілим» (Л. С. Виготський);
• «схоплювання» цілого раніше частин, дозволяє індивіду (в дитячому віці)
«відразу», інтегрально бачити предмети очима всіх людей ...» (В. В. Давидов);
• «перш ніж знання про цілісність світу буде оформлено в системі теоретичних
понять дитини, вона повинна відтворити рухливий інтегральний образ дійсності на
рівні уяви» (В. В. Давидов, В. Т. Кудрявцев);
• «діти не рівні у своїх здібностях, але рівні у своїх можливостях» (Є. Є.
Шулешко);
• для дошкільників є характерним домінування процесів інтеграції (синтезу) над
процесами диференціації (аналізу) (М. М. Подд’яков);
• в умовах інтегрованого підходу взаємопроникнення й систематизація знань
дітей, становлення в них цілісної та багатовимірної картини Всесвіту, розвиток
пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, умінь і навичок відбуваються
ефективніше, але для цієї вікової категорії інтегрований підхід до змісту освіти є
органічним (К. Л. Крутій) [6].
Практика роботи показує для мене, що інтегровані заняття більш цікавіші для
дошкільників, оскільки допомагають мені вирішувати більшу кількість завдань,
використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні
технології, інші засоби навчання. Це така організація навчального процесу у ЗДО, за
якої неможлива неучасть кожної дитини в процесі пізнання та спів навчання. На
інтегрованих заняттях я ставлю акцент на самостійній пізнавальній діяльності дітей
(а не заучуванні готових відповідей та висновків), створенні проблемних ситуацій з
урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.
Інтегровані заняття складніші за структурою, а тому потребують більш ретельної
підготовки до них вихователя, аніж до предметного заняття.
Вимоги до сучасного заняття (пам’ятка для вихователів):
1. Використання новітніх досягнень науки і практики.
2. Реалізація в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів.
3. Забезпечення умов предметно-просторового середовища для розвитку
пізнавальної діяльності.
4. Дотримання санітарно-гігієнічних норм до організації діяльності дітей.
5. Встановлення інтегрованого зв'язку (взаємозв’язок різноманітних видів
діяльності, змісту).
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6. Зв’язок з минулими заняттями і опора на досягнутий дитиною рівень.
7. Мотивація і активізація пізнавальної діяльності дітей (методи і прийоми).
8. Логіка побудови заняття, єдина лінія змісту.
9. Емоційний компонент заняття (початок і закінчення заняття завжди
проводяться на високому емоційному підйомі).
10. Зв’язок з життям і особистим досвідом кожної дитини.
11. Розвиток умінь дітей самостійно здобувати знання і поповнювати їх обсяг.
12. Ретельна діагностика, прогнозування, проектування та планування кожного
заняття педагогом.
Пропоную таку структуру сучасного заняття:
1. Створення ігрової ситуації, спрямованої на мотивацію дітей до навчальної
діяльності.
2. Спонукання дітей до висловлювання припущень (за допомогою проблемних
запитань).
3. Практична діяльність дітей (пошукова діяльність, пов’язана із визначенням
особливостей предмета або об’єкта).
4. Художнє слово (закріплення знань, отриманих в пошуковій діяльності).
5. Енциклопедична хвилинка (довідка із енциклопедії про предмети чи об’єкти).
6. Мовленнєва хвилинка в цікавій формі на закріплення отриманих знань.
7. Пальчикова гімнастика.
8. Робота з індивідуальними картками.
9. Гра « Що ми робимо – не скажемо, що ми робимо – покажемо».
Користуюся таким алгоритмом проведення сучасного інтегрованого
заняття (педагогічний дизайн заняття):
1. Тема заняття (інтегроване заняття має обов’язково конкретну тему).
2. Види діяльності (розділи програми, освітні лінії), які інтегруються (тема
проводиться через 3-4 і більше видів діяльності чи розділів програми).
3. Програмові завдання (складаються для кожного виду діяльності чи розділу
програми окремо).
4. Матеріал, його доцільність (демонстраційний матеріал поступається
індивідуально-диференційованому).
5. Створення «ситуацій успіху». Чітка мотивація всіх видів діяльності дітей.
Наявність сюрпризних моментів.
6. Методи і прийоми розвивального навчання, спрямовані на закріплення,
узагальнення та систематизацію матеріалу навколо теми заняття:
✓ методи ТРВЗ;
✓ проблемні, творчі запитання і завдання;
✓ інтерактивні методи (діалог, дискусія, бесіда-політолог, «мозкова атака»,
робота в парах, мікрогрупах, групах тощо);
✓ дослідницько-пошукова діяльність;
✓ ігрові методи та прийоми (розвивальні дидактичні ігри та вправи, ребуси,
головоломки, схеми, моделі, театралізовані ігри);
✓ художнє слово, казки з логічними завданнями та ін.
7. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу. Забезпечення
права вибору кожній дитині.
8. Реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу (демократизація,
гуманізація, національна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності).
9. Зміна видів діяльності дітей. Доцільність розташування дітей та
розвивального матеріалу.
10. Перевірка виконання кожного завдання. Прийоми заохочення дітей.
Залучення до самооцінки та самоконтролю.
11. Емоційне забарвлення заняття. Прийоми підтримки інтересу дітей. Стиль
спілкування з дітьми. Забезпечення психологічного комфорту.
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12. Закінчення заняття. Прийоми, спрямовані на узагальнення та
систематизацію матеріалу.
13. Тривалість заняття та його окремих частин (тривалість інтегрованого
заняття може бути подовженою). Темп заняття.
14. Результативність заняття. Рівень виконання програмових завдань,
формування життєвої компетенції кожної дитини.
15. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Дотримуюсь таких умови для ефективного проведення інтегрованих
занять:
✓ правильне визначення теми заняття, ретельний відбір програмового змісту
та завдань;
✓ включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес (використання
методу апперцепції);
✓ продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни
видів діяльності дошкільників;
✓ використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової
діяльності дітей на всіх етапах заняття;
✓ наявність високих професійних якостей вихователя, що забезпечить творчу
співпрацю та взаємодію;
✓ наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища,
багато варіативного дидактичного матеріалу;
✓ обов’язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх
творчих здібностей.
З огляду на це можна зробити висновок, що технологія сучасного
інтегрованого заняття в ЗДО дозволяє виконати основну задачу дошкільного
навчання в принципі – розкрити тему повно і глибоко, але при цьому зробити заняття
мінімально тривалим [3].
Це стимулює не перевантажувати дітей і залишати більше часу для інших
заходів, наприклад, прогулянок і рухливих ігор. Крім того, це позитивно позначається
на мотивації до навчання, оскільки інтегроване заняття, крім безпосередньо подачі
нового матеріалу, передбачає активне включення в нього дітей допомогою елементів
гри, яка, як відомо, є провідним видом діяльності дошкільника. Тим самим
збільшується інтерес до навчання, пожвавлюється освітній процес. Постійне
звертання до життєвого досвіду дітей. Інтегрування різних видів діяльності позбавляє
від перевтоми дітей. Забезпечення сприятливих умов для розвитку творчості як
вихователя, так і дітей. Вивільнений навчальний час можна використати на інші
форми роботи з дітьми, для їх самостійної діяльності.
На мою думку, саме інтегровані заняття, проєктування освітньої діяльності,
інтегрований освітній процес, дають дитині досить широке і яскраве уявлення про
світ, в якому він живе, взаємозв’язки явищ і предметів, взаємодопомогу, існування
різноманітного світу матеріальної і художньої культури. Основний акцент освітньої
діяльності припадає не стільки на засвоєння певних знань, скільки на розвиток
образного мислення [8]. Інтеграція – це перехід кількості в якість!
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Анотація. У статті аналізується інтеграційний підхід в організації
освітнього процесу а закладах дошкільної та загальної середньої освіти, зроблено
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дошкільної освіти, Державний стандарт початкової освіти.
Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови
реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти,
зокрема дошкільною і початковою. Тенденції розвитку дошкільної та початкової
освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції
Нової української школи мають багато спільного.
У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової
освіти визначається пріоритетність особистісно орієнтованого, компетентнісного,
діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної
та початкової освіти.
Дошкільна освіта є самоцінною первинною ланкою системи безперевної освіти,
що закладає підгрунтя розвитку особистості дитини для її навчання упродовж життя.
Метою якісної освіти дітей раннього та дошкільного віку є забезпечення
гармонійного фізичного, психічного, розумового, духовно-морального розвитку
особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного
ставлення до себе й світу, формування механізмів її соціалізації, творчого
самовизначення та саморозвитку в різних умовах життєдіяльності [3].
В основу сучасної реформи освіти покладено курс на інтегроване навчання,
яке грунтується на комплексному підході. Аналіз сучасних досліджень свідчить про
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стійкий науковий інтерес до проблеми інтеграції в освіті (І. Бех, М. Вашуленко, Н.
Гавриш, І. Зязюн, В. Ільченко, І. Кіндрат, О. Савченко та інші).
Великий дидакт Я. А. Коменський необхідність інтегрованого підходу до
організації освітнього процесу пояснював таким чином: «Всі знання виростають з
одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв'язки, а тому повинні
вивчатися у зв'язках». Для системи дошкільної освіти характерна одностайна
позитивна позиція прийняття як життєвої необхідності впровадження інтеграційних
процесів у практику роботи закладів дошкільної освіти (А. Богуш, Г.Бєлєнька, О.
Кононко, К.Крутій, Н.Гавриш, В.Кудрявцев, Н.Лисенко, Т.Піроженко, М.Прокоф'єва,
С. Якименко та ін.). Інтеґрований підхід до дошкільної освіти полягає в:
✓ реалізації як пріоритетних цілей і завдань виховання та розвитку особистості
на основі формування цілісних уявлень про довкілля;
✓ здійсненні не тільки змістовних, а й формальних цілей і завдань виховання
та розвитку;
✓ посиленні зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної
або парціальної програми (міжвидова інтеґрація) і всередині розділів
(внутрішньовидова інтеґрація);
✓ взаємодії методів та прийомів виховання і навчання (методична інтеґрація);
✓ синтезі видів дитячої діяльності;
✓ упровадженні інтеґрованих форм організації навчання: інтеґрованих занять,
циклів занять, освітніх ситуацій, освітніх подорожей, тематичних днів тощо,
що мають складну структуру.
На наше переконання, інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми
дошкільної освіти, і найперше - підвищити її якість. Для нас є очевидним, що
інтеграція закладає нові умови діяльності вихователя та дітей, є діючою моделлю
активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та розвивального навчання в ЗДО,
яка зобов'язує до використання різноманітних форм проведення освітнього процесу,
що має великий вплив на ефективність сприйняття дітьми навчального матеріалу;
вона стає для всіх її учасників - вихователів, помічників вихователів, музкерівників,
дітей, батьків, адміністрації - школою тісної співпраці та взаємодії, що допомагає
разом просуватися до спільної мети - формування цілісної системи знань та умінь
особистості, розвиток творчих здібностей та потенційних можливостей кожної
дитини, формування у дітей дошкільної зрілості та підготовки їх до навчання в
закладі освіти й шкільних навантажень.
До змістовних цілей інтеґрованого навчання дошкільників віднесено (за М.
Лазарєвою):
• формування цілісної картини Всесвіту (пріоритетна мета);
• забезпечення більш ефективного формування знань, умінь і навичок з
кожного напряму (лінії, розділу) комплексної програми, яке ґрунтується на
укрупненому та ущільненому змісті інтеґрованого навчання;
• посилення діяльнісної основи засвоєння змісту освіти;
• стимулювання розвитку пізнавальної сфери (пізнавальної активності,
потреб, інтересів тощо);
• забезпечення єдності чуттєвого і раціонального в пізнавальній діяльності;
• стимулювання творчих здібностей;
• посилення виховної спрямованості процесу навчання (гуманізація,
екологізація тощо);
• зв’язок отриманих знань з навколишнім життям дітей, так легше показати
дітям зв’язок науки з практикою, формування навичок використовувати у
своїй повсякденній діяльності отримані знання [4, с.21].
Така ж мета поставлена і в організації освітнього процесу в початковій школі
хоча і має свої відмінності. Тому інтеграція в початковій освіті є необхідним
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дидактичним засобом, за допомогою якого з’являється можливість створення в учнів
цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується міжпредметна
компетентність.
У Державному стандарті початкової освіти, що грунтується на засадах
компетентнісного підходу, міжпредметна компетентність визначається як «здатність
учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички,
способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів
і предметних галузей» [2].
Реформування сучасної освіти лежить на шляху подолання ізольованого
викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних
програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний
інтегративний підхід.
Етапи реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання в початковій освіті:
➢ введення міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін на основі
репродуктивної діяльності і елементів проблемності;
➢ постановка міжпредметних навчальних проблем і самостійний пошук їх
вирішення на окремих уроках;
➢ систематичне проблемне навчання на основі ускладнених міжпредметних
проблем всередині окремих курсів;
➢ включення спочатку двосторонніх, а потім і багатосторонніх зв’язків між
різними предметами на основі координації діяльності вчителя;
➢ розробка широкої системи в роботі вчителів, які здійснюють міжпредметні
зв’язки як в змісті і методах, так і в формах організації навчання, включаючи
позакласну роботу і розширюючи межі програми. [6, с.15].
За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається
фундамент для формування в здобувачів освіти умінь комплексного бачення
проблем реальної дійсності, різнопланових підходів до їх розв’язання.
Концепція польського професора Тадеуша Вєнцковського включає чотири
аспекти інтеграції:
• перший – інтеграція на рівні діяльності (ігрова, пізнавально-дослідницька,
трудова, читацька тощо), тобто способи, якими інтегрують предмети;
• другий – інтеграція, пов’язана з методами та формами (наукова концепція
розглядається і вирішується різними навчальними предметами в сукупності
всіх засобів і методів);
• третій – інтеграція на організаційному рівні. Вона потребує організації
навчального простору таким чином, щоб це сприяло якнайкращому
засвоєнню теми;
• четвертий – інтеграція на рівні змісту. Інтегруючи зміст різних освітніх
галузей, доцільно компонувати теми так, щоб вони гармонійно доповнювали
одна одну, сприяли формуванню цілісної картини світу, однак не
повторювалися. [9]
Найголовнішим, на нашу думку, критерієм, що забезпечує наступність і
перспективність в освітньому процесі закладів дошкільної та загальної середньої
освіти, є зв’язок змісту дошкільної та початкової освіти. Він полягає у поступовості й
послідовності реалізації чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей
дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу закладів загальної середньої
освіти. Обов’язкове врахування рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла
здобувати початкову освіту, сприятиме органічному, природному збагаченню
особистісного розвитку, започаткованому в закладі дошкільної освіти, створить умови
для подальшого успішного зростання і переходу від дошкільної ланки до початкової
освіти.
Давайте прослідкуємо, як пов’язаний зміст програм для здобувачів дошкільної
та початкової освіти на одному з прикладів. В програмі розвитку дитини дошкільного
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віку «Українське дошкілля» є освітня лінія «Дитина в природному довкіллі». До
показників компетентності для вихованців старшого дошкільного віку за цією
освітньою лінією, серед інших, відносять такі:
• розуміє, що вода – середовище для існування живих істот;
місцезнаходження води, її якості, місця лікувальної води та назви річок;
• знає поширені явища природи своєї місцевості (роса, дощ, туман, гроза,
град, іній, сніг і т.д.) [8, с.198]
Для формування цих компетентностей в дошкільників пропонується
організовувати спостереження за хмарами, дощем, туманом, інеєм, снігом, льодом,
бурульками, відлигою; активно залучати вихованців до бесід «Бережи воду», «Чому
вода буває непитною?», «Чому сніжинки тануть на одязі?», «Чому тане сніг?»;
проводити досліди з водою («Три стани води», «Яка вода швидше замерзне: чиста
чи з цукром?»).
Продовженням вивчених природних явищ з вихованцями старшого
дошкільного віку в 1 класі інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (змістова лінія
«Людина і природа») є теми «Вода в природі», Властивості води-рідини», «Значення
води в природі та житті людини». Учні початкових класів також проводять досліди,
складають поради щодо економного використання води.
Очікувані результати навчання здобувачів освіти в інтегрованому курсі «Я
досліджую світ» за програмою НУШ-1 такі: має уявлення про воду, її властивості;
розуміє залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища.
Отже, очікувані результати навчання учнів початкових класів продовжують
показники компетентності вихованців старшого дошкільного віку. Як бачимо, в
освітній процес зі здобувачами дошкільної і початкової освіти варто включати
різноманітні завдання дослідницького характеру, як-от:
➢ дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою
органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами, спільне-відмінне, до
якого цілого воно належить);
➢ дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого
воно призначене?)
➢ дослідження-пошук (запитання, передбачення, встановлення часової і логічної
послідовності явищ, подій; встановлення причинно-наслідкових зв’язків (Чому? Яким
чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?) догадка, висновок-узагальнення)
Саме такі завдання є підгрунтям для формування компетенцій у здобувачів
освіти.
Отже, наступність дошкільної і початкової освіти забезпечується шляхом
єдності підходів до організації життєдіяльності дитини незалежно від соціальнопедагогічних умов здобуття освіти. Спільні зусилля педагогічних колективів закладів
дошкільної та загальної середньої освіти забезпечать психологічно виважений та
успішний для дитини перехід з попередньої до наступної ланки здобуття освіти, від
дошкілля до початкових класів.
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Анотація: Ефективність реалізації завдань Базового компонента
дошкільної освіти можлива за умови створення в закладі дошкільної освіти
інформаційно-ігрового простору, який сприятиме гармонійному розвитку
дошкільника. Засобом, який стимулює і розвиває пізнавальну активність дитини,
формує її інтелектуальні здібності є коректурні таблиці.
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Сьогодні йде інтенсивний розвиток дошкільної освіти в різних напрямах:
підвищується інтерес до дітей дошкільного віку, їх унікальності, розвиток у них
потенційних можливостей і здібностей; з’являються нові вимоги до дитини як особи,
що розвивається.
Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний
європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку
національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі
модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів,
переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає
поступальний рух суспільства. Дошкільна освіта є самостійною системою,
обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та
суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає
дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку
особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного
ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування
механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві
незнайомих дітей і дорослих. Базовий компонент дошкільної освіти України
ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини,
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Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
інших нормативних актах стосовно дитинства.
Розвиненість та зрілість емоційних, когнітивних, вольових психічних процесів
надає дитині якісно нові можливості прояву свого «Я» у всіх видах діяльності. Дитина
може діяти не тільки за зразком, але й на творчому рівні, що забезпечує гармонійне
поєднання рушійних сил активності дитини, спрямованих на здобуття знань, умінь,
навичок та реалізацію особистісних механізмів регуляції своєї поведінки для
досягнення поставленої мети. Творчі діяльнісні досягнення дитини характеризують
прояв її здібностей (рухових, комунікативних, пізнавальних, мовленнєвих,
образотворчих, музичних та інших). Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує
зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що
має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень
індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення
психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки 1.
Питання повноцінного розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного
віку залишається актуальним у наш час, оскільки однин з критеріїв дошкільної
підготовки дітей являється інтелектуальний розвиток. У дошкільному віці стрімким
темпом йде накопичення знань, формується мова, покращуються пізнавальні
процеси. Одним з головних показників соціально-економічного благополуччя
суспільства є стан інтелектуального розвитку дітей. Проблема інтелекту займає
особливе місце в психологічній науці. Інтелектуальний розвиток особистості є
особливо важливим. К. Ушинський активно вивчав зарубіжний досвід викладав свої
спостереження на сторінках педагогічних праць; С. Русова тривалий час працювала
над аналізом різноманітних концепцій дошкільного виховання та навчання (Ф.
Фребеля, М. Монтессорі, С. Сегена та ін.), що дало їй можливість витворити свою,
досконалу, наукову, логічну, етнокультурну систему організації українського
дошкілля. Сучасному розвитку дошкільної освіти присвячені роботи А. Богуш, Т.
Поніманської, Н. Гавриш, Г. Бєлєнької, К. Крутій, Н. Лисенко, І. Дичківської та ін. 2.
Педагогічна тактика побудови інтегрованого процесу в закладі дошкільної
освіти дозволяє використання технологічного аспекту, розробку технологічних карт
цілісного процесу, які допоможуть вихователеві організувати освітній процес на
основі принципу інтеграції. Принцип інтеграції являється інноваційним для
дошкільної освіти і зобов’язує заклади дошкільної освіти докорінно перебудувати
освітню діяльність в дитячому садку на основі синтезу, об'єднання освітніх областей,
який припускає отримання єдиного цілісного освітнього продукту, що забезпечує
формування інтегрованих якостей дошкільника і гармонійне його входження в соціум.
Інтеграція як принцип розвитку педагогічної теорії і практики дошкільної освіти є
провідною ідеєю, що відбиває гармонійне об'єднання освітніх областей в єдиний
нерозривний освітній процес і гарантує у разі її реалізації досягнення більш високих
результатів в розвитку і вихованні дитини дошкільного віку. Як принцип інтеграція
охоплює своїм впливом досить велике число дидактичних, виховних явищ, і вона має
в розпорядженні чинники, що забезпечують її широкий вплив на педагогічну теорію і
практику дошкільної освіти.
Інтеграція − це безпосереднє встановлення гармонійних зв'язків між
виділеними системами інтеграції і створення нової цілісної системи освіти дітей
дошкільного віку відповідно до пропонованого результату. Інтеграція як результат є
та форма, якої набувають об'єкти, вступаючи у взаємозв'язок один з одним. Такою
формою інтегрованого освітнього процесу в ЗДО можуть стати проекти, свята,
подорожі екскурсії, дидактичні і сюжетно-рольові ігри, які занурюють дошкільника в
пізнання усього різноманіття навколишнього світу в його цілісності і єдності. Таким
чином, феномен інтеграції розглядається як складне явище педагогічної дійсності,
яке реалізується в принципі, процесі і результаті закладу освіти 7.
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Інтелект дитини − специфічна форма організації індивідуального пізнавального
досвіду, можливість ефективного сприйняття і розуміння навколишнього світу. Але
пізнання навколишнього світу у дошкільнят, на відміну від школярів, не
концентрується на занятті − воно здійснюється в повсякденному житті, в процесі
спілкування з дорослими і однолітками, у грі, праці, різних видах продуктивної
діяльності 2.
Дошкільне дитинство – єдиний період життя, коли творчість може стати
універсальним і природним способом буття дитини. Численні наукові дослідження
різних часів свідчать про необмежені креативні можливості дошкільного дитинства,
тому провідним завданням дорослих є створення сприятливих умов стимулювання і
спрямування розвитку особистості у цей період.
Креативність як здатність і прагнення до творчої діяльності прояву фантазії,
вигадки, уяви науковці справедливо відносять до базових якостей особистості,
оскільки саме вона визначає життєву позицію, спрямованість і характер дій дитини
незалежно від їх предметного змісту. Креативність людини будь-якого віку полягає в
здатності виявляти свою неповторність, у схильності до творчості, прагненні й
готовності діяти, а отже дає змогу дітям робити відкриття, знаходити оригінальні
рішення, виявляти винахідництво і раціоналізаторство. Креативний малюк відчуває
жагу до самого процесу творення, переживає у творчості глибокі почуття, смак
долання труднощів. В основі креативності лежить уміння нестандартно мислити, без
стереотипів і обмежень 4.
Важливою умовою організації творчої взаємодії дорослих і дітей у пізнавальній
діяльності є пробудження спільного інформаційно-ігрового інтересу в процесі
застосування будь-якого ефективного розвивального засобу – книги, набору картинок
або сюжетної картини, багатофункціонального обладнання тощо. В обмеженому полі
жорсткого керівництва й контролю креативність й пізнавальна активність не мають
шансу розвиватися. Водночас, щоб цей простір не виявився пустопорожнім для
розвитку дитини, необхідна доцільна, помірна участь дорослого. Але потрібна не
просто присутність дорослого, а розумне і терпляче керівництво творчими пошуками,
спробами дитини, вміння взаємодіяти, не підміняючи й не випереджаючи дитячу
допитливість, а лише спрямовуючи та підтримуючи її. Одним із ефективних засобів,
який стимулює та розвиває пізнавальну активність дошкільника є коректурні таблиці
7.
Актуальність питання створення інформаційно-ігрового розвивального проєкту
в закладі дошкільної освіти забезпечить ефективність освітньої, розвивальної,
виховної, комунікаційної функцій, що сприятиме гармонійному розвитку особистості.
Коректурні таблиці сприяють ефективному освітньому процесу щодо реалізації всіх
завдань Базового компонента. 5
В історії дидактики науковці і практики неодноразово зверталися до
різноманітного використання предметних картинок, зокрема й у вигляді таблиць.
Цікавий досвід застосування коректурних таблиць накопичено й описано логопедами
і дефектологами дошкільних закладів, а в початковій освіті — грузинським педагогомноватором Ш. О. Амонашвілі. Науковці Н. Гавриш, О. Безсонова у книзі
«Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей», описали методику роботи з
коректурними таблицями, запропонували завдання, ігри та вправи, які сприяють
розвитку мислення і мовлення дітей, удосконаленню сприймання, уваги, пам’яті 7.
Без особливих зусиль, завдяки систематичному використанню коректурних таблиць,
помітила, що діти привчаються запам'ятовувати, так би мовити, «зчитувати» зоровий
образ надрукованого слова, зіставляти його з буквеним виразом, що у майбутньому
забезпечить оптимальну техніку читання, яка базується на впізнаванні засвоєних
раніше друкованих слів. Крім того, це дає змогу використовувати коректурні таблиці
не лише для реалізації пізнавальних, інтелектуальних, комунікативно-мовленнєвих
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завдань, а й для вправляння дітей у математичних уміннях (порахувати, встановити
послідовність, порівняти, визначити форму, дібрати предмет-замінник тощо),
закріплення орієнтування в просторі («перед», «між», «вище», «нижче», «за» тощо),
розвитку уваги та спостережливості дошкільників. Це і пояснює саму назву
«коректурна таблиця» таблиця, яка дає змогу коригувати наше сприйняття об'єктів і
явищ дійсності: щоразу ті самі об'єкти і явища можна розглядати в новому ракурсі,
під іншим кутом зору, звертати увагу на їхні характерні особливості 7.
Поза межами організованої діяльності коректурні таблиці застосовую як
своєрідну інтелектуальну гру, в якій діти змагаються поодинці або командами на
швидкість реакції, точність і широту сприйняття, багатший словник тощо. Головне,
що забезпечує успіх їх використання, — живий інтерес дітей, радість відкриття,
допитливість, комунікативна ініціативність, задоволення від відчуття своєї
інтелектуальної спроможності, які підтримую, ретельно оберігаючи в процесі роботи з
коректурною таблицею її пізнавально-ігровий статус. Будь-який примус, тиск, різкість,
формалізм можуть згасити емоційний відгук дітей на інтелектуальну гру й істотно
знизити її результативність. Кількість учасників такої інтелектуальної гри не
обмежується. Організовую гру як з однією дитиною, так і з групою дітей: у будь-якому
разі кожна дитина виконує завдання індивідуально. А організація групових ігор
сприяє розвитку товариських партнерських стосунків між дітьми. Під час виконання
цих завдань у дітей формується така важлива навичка, як концентрація уваги, а ще
— здатність зосереджуватися на слуховому сприйнятті та розгляданні таблиці.
Вправи, завдання, ігри на основі таблиць дають змогу не лише активізувати
мисленнєві процеси, а й систематизувати та збагачувати знання дітей у різних
галузях. Залежно від змістової домінанти обираю ті методи роботи, які дають змогу
реалізувати дидактичні завдання заняття 6.
Формування особистості, її базових якостей відбувається у процесі практичної,
творчої і пізнавальної діяльності, мета якої — навчити дитину орієнтуватися в
інформації, успішно її використовувати, творчо, нешаблонно мислити.
Використовуючи багатофункціональне обладнання, працюючи з яким дитина пізнає
нове, порівнює, систематизує, співвідносить, лічить тощо. Зразком такого
обладнання є коректурні таблиці, нові підходи до роботи з якими запропонувала Н.
Гавриш.
Зміст і способи активізації пізнавальної діяльності в процесі використання
коректурних таблиць дедалі більше цікавлять педагогічних працівників. Коректурні
таблиці відповідають природним потребам дошкільників, оскільки поєднують у собі
елементи навчання, прикладної, репродуктивної та творчої діяльності, що дає змогу
розвивати емоційну сферу дитини, її пізнавальні інтереси, інтелектуальні та духовні
потреби 5.
Коректурна таблиця є засобом розвитку інтелектуальних умінь також у
дорослих — батьків, педагогів, які щоразу можуть знаходити нові педагогічні смисли
у її використанні: вигадувати нові завдання, встановлювати нові закономірності та
зв'язки між елементами таблиці. Тож створюється своєрідна інформаційноінтелектуальна гра — розгорнута в часі і не обмежена в плані її просторового
використання 4.
Активне використання в освітньому процесі коректурних таблиць сприяє
розвитку у дошкільнят спостережливості, довільної уяви, мислення, уваги, пам’яті та
комунікації. Розв'язання завдань формує й особистісні якості дитини. Виконання
правил сприяє вихованню витримки, дисциплінованості, привчає до чесності,
справедливості, організованості, допомагає формуванню у дітей уявлень і понять
про бережне ставлення до предметів, норми поведінки, стосунки з однолітками і
дорослими. Крім цього, викликає позитивні емоції і поліпшує самопочуття.
Педагогічна цінність коректурної таблиці полягає передусім у покликанні пом’якшити
вплив перевантаження дошкільників, сприяє загостренню уваги на етапі
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усвідомлення нових знань, понять, визначень, задоволенні своїх інтересів, запитів,
виконанні ролі емоційної розрядки та запобігає втомі.
Використання коректурних таблиць при складанні описових розповідей
полегшують дітям оволодіти зв’язним мовленням. Крім того, наявність наочного
плану робить такі розповіді чіткими, зв’язними, послідовними та поширеними.
Таблиці можливо широко використовувати у повсякденному житті. Крім того умовні
позначення в календарі природи, сприяють збагаченню практичного досвіду дитини,
створюють базу для подальшого розвитку і навчання дітей.
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Букіль Олена Володимирівна,
завідувачка
Орининським ЗДО
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Кам’янець-Подільський р-н
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ
Проблема наступності між дошкільною, початковою, середньою ланками – одна
із складних проблем загальної освіти. Ці проблеми зорієнтовані передусім на
інтеграцію двох ланок освіти, на усунення суперечок між запитами школи і
програмними можливостями ДНЗ, амбіційними завищеними вимогами окремих
батьків щодо підготовки їх дітей; між непідготовленістю дітей, які не охоплені
суспільним дошкільним вихованням, і необхідністю враховувати специфіку
дошкільної та початкової освіти.
Актуальна проблема сьогодення - встановити наступність на державному рівні
між дошкільними навчальними закладами і початковою школою, а також визначити
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форми роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Оскільки головним
напрямом державної політики у сфері виховання проголошено особистісноорієнтований підхід до дитини, а освіта трактується як процес, спрямований на
розширення можливості компетентного вибору особистістю життєвого шляху, на її
саморозвиток, то пріоритетними в оцінці ефективності виховання мають бути
гуманітарні критерії благополуччя і розвитку дитини як особистості. Отже, основне
педагогічне завдання дорослих – створити сприятливі умови для повноцінного життя
дошкільника, для реалізації ним свого природного потенціалу (фізичного,
психологічного, соціального), для прояву свого індивідуального обличчя.
Наукові основи проблеми розкрито в дослідженнях Л.С.Виготського, Г.С.
Костюка, О.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, В.О. Сухомлинського, О.В. Скрипченка,
О.Я. Савченко та ін.
Сучасні вчені визначають пріоритетні напрямки наступності.
Перший напрямок - це узгодити мету на дошкільному і початковому шкільному
рівнях. Мета дошкільної освіти - всебічний загальний розвиток дитини, визначений
Базовим компонентом дошкільної освіти у відповідності з потенційними віковими
можливостями і специфікою дитинства як самооцінного періоду життя людини.
Мета освіти в початковій школі - продовжити всебічний загальний розвиток
дітей з урахуванням специфіки шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших
навчальних навичок у читанні, письмі, математиці та ін. Як у дошкільному закладі, так
і в школі освітньо-виховний процес повинен бути спрямований на становлення
особистості дитини: розвитку її компетентності (комунікативної, інтелектуальної,
фізичної), креативності, ініціативності, самостійності, відповідальності, довільності,
волі і безпеки поводження, самосвідомості і самооцінки.
Другий напрямок - збагатити освітній зміст у початковій школі. На основі
досліджень О.Я. Савченко, О.В. Проскури, О.Л. Кононко та ін., мова йде:
• про введення в педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого
характеру (самодіяльних ігор, драматизацій, технічного і художнього моделювання,
експериментування, словесної творчості, музичних, танцювальних імпровізацій);
• про насичення змісту навчання такими знаннями історико-географічного і
краєзнавчого характеру, які б максимально активізували пізнавальні інтереси дітей,
відповідали б їх потребам у практичній дії і формували почуття відповідальності за
найближче оточення (ділянка школи, рослини на ділянці й у класі, оформлення
приміщень);
• про збагачення змісту уроків естетичного циклу, художньої діяльності як одного із
засобів самовираження дитини, заснованих на її індивідуальному емоційнообразному баченні; про прилучення до національної художньої культури шляхом
відвідування музеїв, виставок, майстерень художників, концертів, театрів, бібліотек.
Мета - збагатити загальнокультурний розвиток дитини (розширити її інформаційний
простір; виховати культуру сприйняття, почуттів, відносин, сформувати систему
цінностей і переваг), а не тільки і не стільки її конкретні знання, які вона повинна
відтворювати за вимогою вчителя.
Третій напрямок - удосконалити форми організації і методи навчання як у
дошкільних закладах, так і в початковій школі. Сучасні наукові дослідження Л.А.
Парамонової, М.М. Поддякова, З.М. Істоміної, Т.М.Фадєєвої вказують на
необхідність:
• відмовитися від регламентованого навчання в ДНЗ (статичних поз на заняттях,
розташування столів у ряд по типу шкільного, відповідей по піднятій руці тощо.);
• забезпечити рухову активність дітей у школі на уроках фізкультури, великих
перервах, а також у процесі позакласної роботи;
• використовувати різноманітні форми навчання, що включають специфічні види
діяльності на інтегративній основі;
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• використовувати в ДНЗ циклічність і проектну організацію змісту навчання, що
створює умови для використання самими дітьми наявного в них досвіду;
• забезпечити взаємозв'язок занять (фронтальних, групових) з повсякденним життям
дітей, самостійною діяльністю (ігровою, художньою, конструктивною тощо);
• створити розвивальне предметне середовище як у дошкільному закладі, так і
початковій школі, функціонально моделюючий зміст дитячої діяльності;
• використовувати методи, що активізують у дітей мислення, уяву, пошукову
діяльність, тобто елементи проблемності у навчанні, дивергентні задачі, задачі
відкритого типу, що мають варіанти "правильних" рішень. Останній метод особливо
важливий для початкової школи, тому що тут переважають конкретні способи дії, що
відповідають визначеним класам завдань. Сполучення задач відкритого і закритого
типу - одна з умов активізації пізнавальної діяльності дітей, розвитку гнучкості
мислення не тільки на заняттях з математики, але й гуманітарного циклу;
• використовувати в початковій школі (особливо в перший рік навчання), ігрові
прийоми, створювати емоційно-значимі ситуації, умови для самостійної практичної
діяльності, коли діти можуть на основі наявних у них знань виявляти ініціативу,
творчість, фантазію, відповідальність;
• змінити форми спілкування дітей як на заняттях у дошкільному закладі, так і на
уроках у школі; забезпечити дитині можливість орієнтуватися на партнера-однолітка,
взаємодіяти з ним і вчитися в нього (а не тільки в дорослого); підтримувати
діалогічне спілкування між дітьми; визнавати право дитини на ініціативні
висловлювання й аргументоване відстоювання своїх пропозицій, право на помилку.
Адже саме в процесі такого спілкування діти обговорюють загальне завдання,
шукають способи його вирішення, розподіляють ролі, змінюють позиції (один пише,
інший читає, третій перевіряє). У результаті кожен відчуває себе вмілим, знаючим,
здатним (разом з іншими) справитися з будь-яким завданням;
• провідною в освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи
повинна стати діалогічна форма спілкування дорослого з дітьми, що сприяє розвитку
в дитини активності, ініціативності, почуття власної гідності і самоповаги.
Якщо запропоновані напрямки наступності будуть перетворені в дійсність,
буде створений загальний сприятливий фон для розвитку дітей - фізичного,
інтелектуального, емоційного - як у дошкільному закладі, так і в початковій школі,
збережеться і зміцниться їх фізичне і психічне здоров'я. Останнє складає
найважливіше завдання освіти, її основний результат. Але для цього буде
необхідний комплекс організаційних заходів, розробка не тільки нових нормативних
актів, але і приведення у відповідність різних навчально-методичних посібників.
Навчання в школі вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми
наступності, що допомагає успішному розв'язанню завдань безперервної освіти в
Україні на перших її етапах: у дошкільному навчальному закладі та початковій школі.
У реалізації цих завдань є певні проблеми:
• зняття суперечок між провідними лініями навчання та виховання суміжних вікових
етапів, що визначають успіх всього подальшого гармонійного розвитку;
• проектування моделі цілісного освітнього простору на перехідному етапі від
дошкільного навчального закладу до школи;
• керування процесом переходу від однієї діяльності (гри) до іншої (навчання);
• створення умови, необхідних для реалізації єдиної лінії загального розвитку
дитини на суміжних етапах освіти.
Ці проблеми зорієнтовані передусім на інтеграцію двох ланок освіти, на
усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями ДНЗ,
амбіційними завищеними вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей; між
непідготовленістю дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, і
необхідністю враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти.
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Які ж причини, що викликають відокремленість дошкільної й початкової ланок
освіти? Це, по-перше, невідповідність сучасних шляхів реалізації наступності
науковим уявленням про самоцінність кожного вікового періоду розвитку дитини; подруге, відсутність спрямованості процесу навчання і виховання на вікові можливості
та особливості дітей; по-третє, поспішне проходження важливих для дітей стадій
розвитку.
У педагогічній науці "наступність і перспективність" розглядається як дві
сторони одного і того ж педагогічного явища. Перспективність — це погляд знизу
вверх, а наступність — погляд зверху вниз. Тобто перспективність — це визначення
пріоритетних ліній, підготовки дітей дошкільного віку до школи, які б максимально
враховували потреби початкової школи в готовності дитини до оволодіння новою,
провідною в молодшому шкільному віці навчальною діяльністю, творчим характером
цієї діяльності, вільним проявом психічних новоутворень даного періоду, подальшим
соціальним розвитком дітей у нових для них соціальних ролях учнів, способи
діяльності тощо.
Наступність - це врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла
до школи, опора на нього. Це забезпечує органічне, природне продовження розвитку,
виховання і навчання, започаткованих в дошкільному періоді життя дитини.
Наступність розглядають як закономірність психічно-фізичного розвитку; як умову
реалізації безперервної освіти; як принцип навчання і виховання.
Проблеми наступності і перспективності мають декілька наукових аспектів.
Розглянемо ці проблеми на теоретичному та практичному рівнях.
Інформаційно-просвітницький аспект педагогічної освіти передбачає:
• визначення напрямків розвитку, освіченості та виховання дітей на кожній наступній
сходинці освіти;
• ознайомлення з новітніми технологіями, програмами навчання та виховання обох
ланок освіти (старша група дошкільного закладу та перший клас початкової школи);
• встановлення доцільного співвідношення між загальною та спеціальною
підготовкою до школи, знаннями, вміннями і навичками;
З метою реалізації даного аспекту наступності використовуються такі форми
взаємодії педагогічних колективів: семінари-практикуми щодо обговорення програм,
взаємний обмін лекціями, конспектами робота творчих груп (вихователі старших
груп, вчителі початкових класів) тощо.
Психологічний аспект:
• вивчення особливостей розвитку дітей на перехідному етапі;
• визначення специфіки переходу від ігрової до навчальної діяльності;
• забезпечення психологізації навчально-виховного процесу як умови формування
особистості на двох рівнях;
Форми взаємодії педагогічних колективів: семінари, семінари-практикуми,
тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь), спільна робота
практичних психологів школи та дошкільного закладу тощо.
Методичний аспект:
• взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи в
старшій групі дошкільного закладу та в 1-му класі школи;
• забезпечення наступності щодо методів та прийомів роботи з дітьми з розвитку
мовлення, математики, ознайомлення з навколишнім, фізичного, естетичного,
соціального виховання.
Цей аспект реалізується через взаємо-відвідування вихователями та
вчителями занять (уроків) з наступним спільним обговоренням, семінари-практикуми
з певних методик; проведення спільних педагогічних нарад, виставок, конференцій;
взаємо-консультування педагогами; обмін передовим педагогічним досвідом роботи
тощо.
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Практичний аспект:
• попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми учнями;
• кураторство вихователями своїх колишніх вихованців.
Конкретними формами реалізації змісту цього аспекту є: проведення днів
відкритих дверей в школі та дошкільному закладі; відвідування свят у школі (День
знань, Свято букваря, останнього дзвоника); система відвідування вчителями
старших груп, спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними; бесіди з
дітьми та їх вихователем; створення "школи майбутнього першокласника";
організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і виготовлення іграшок
дітьми тощо.
Підсумком співпраці педагогічних колективів є спільна педагогічна рада
вчителів та вихователів, де аналізуються результати підготовки до школи, помилки
та упущення, прогнозується подальша співпраця школи та дошкільного закладу.
Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у роботі дошкільного
закладу та школи важливо дотримуватись певних умов: співробітництво має бути
довготривалим і нерозривним; робота - системною і плановою; завдання комплексними та інтегрованими.
Якщо дошкільна освіта якісно змінилась у плані розуміння цілей підготовки
дитини до школи та реалізації її вікових можливостей на шостому році життя, то й
початкова школа не може лишитися у межах давніх уявлень про опору тільки на
предметну готовність своїх найменших учнів до навчання. У початковій школі маємо
створювати умови для подальшого повноцінного розвитку здобутків дошкільного віку
і водночас для формування новоутворення молодшого шкільного віку – навчальної
діяльності як провідної.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОЗНАЙОМЛЕННІ
ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ.
Анотація В статті розглядається питання дослідно-експериментальної
діяльності дітей дошкільного віку. Підкреслено роль дослідів та експериментів у
здобутті нових знань.
Ключові слова: дослідницька діяльність, експерименти, досліди,
спостереження, екологія, пізнавальний розвиток дошкільників.
Формування у дітей природо-екологічної культури та екологічної свідомості –
одне із завдань сьогодення. Сім’я і дошкільний заклад – ось де розпочинається
виховання в дитини інтересу до пошуково-дослідницької діяльності. Пошуководослідницька діяльність з дітьми це особливий і дуже непростий вид діяльності.
Саме він дає дітям можливість спілкуватися з однолітками, з дорослими,
здійснювати з об’єктами різноманітні перетворення, виявляти їхні істотні зв’язки з
явищами природи, з життєдіяльністю людини, вчить аналізувати й самостійно
робити висновки. Використовуючи досліди у роботі з дітьми я зрозуміла, що
дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності. Під час якої
у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес
до живої і неживої природи, активізується інтелектуальний розвиток. Допитливість
для малюків є їхні самостійні відкриття у світі природи. Самостійно здобутті знання
під час дослідів та експериментів залишаються в пам’яті дітей надовго і формують
підґрунтя для нової розумової і творчої пошуково-дослідницької діяльності.
Дослідницька діяльність у природі вдало поєднує в собі чутливість і
діяльність, які є основою сенсорного розвитку дитини. Досліджуючи об'єкти
природи за допомогою різних аналізаторів у свідомості дошкільника виникає їх
цілісне відображення, на основі якого дошкільник вчиться відрізняти їхні
властивості. Приміром, завдяки зоровому та тактильному сприйманню маленький
дослідник швидко розрізняє суху землю від вологої, розпушену від твердої;
гладеньку кору дерева від зморшкуватої, слизьку від колючої; культурну рослину
від дикорослої тощо. Належну роль при цьому варто надати різним способам
обстеження, які використовує дитина, та рівню сформованих уявлень про
характерні властивості ґрунту (колір, консистенція, вологість) і рослин (ознаки
стебел і листя). Закономірно, що в дошкільному віці переважає наочно-дійове і
наочно-образне
мислення,
проте,
дослідницька
діяльність
створює
найоптимальніші умови для розвитку логічного мислення. У ході проведення
дослідів у природі дитина має змогу робити припущення і діяти методом «спроб та
помилок», що в свою чергу допомагає їй подолати страх перед неможливістю
правильно виконати завдання. Цей вид діяльності розвиває сміливість дитячого
мислення
У своїй роботі, я використовую наступні форми, методи і прийоми роботи з
дітьми, а саме:
•
інтегровані, комплексні, тематичні заняття;
•
спостереження, бесіди, експерименти;
•
розглядання картин, ілюстрацій;
•
дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, ігри-загадки;
•
конструктивні ігри;
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•
читання художньої літератури;
•
трудова діяльність;
•
фіксація результатів досліду.
Організовуючи пошуково-дослідницьку діяльність я ставлю перед собою такі
завдання:
•
навчити дітей уважно і зацікавлено спостерігати за природним
оточенням, дивитись і бачити, слухати і чути, пропускати отриманні враження
через себе і робити необхідні висновки;
•
розвивати в дітей пізнавальні вміння і навички, розумову активність,
позитивне й дбайливе ставлення до об’єктів природи та формувати екологічну
культуру.
Досліди – це важливий шлях пізнання, вони мають велику переконуючу силу.
Цінність їх полягає в тому, що під час їх проведення діти не отримують готові
знання, а самостійно здобувають їх у процесі пошукової діяльності. Крім того, під
час проведення дослідів у природі, дошкільники мають змогу відчути красу
природи, побачити в ній початок життя квіточки, зрозуміти чому змінюється напрям
вітру, чому вода перетворюється на лід, куди зникають промінчики сонця.
У ході проведення дослідів вихованці рахують, вимірюють, порівнюють,
визначають форму та розміри об'єктів, вдосконалюючи цим свої логіко-математичні
навички. Крім того, під час дослідницької діяльності у природі відбувається
розширення активного словникового запасу за рахунок різних наукових термінів,
закріплення вмінь граматично правильно відповідати на запитання, самостійно
будувати діалог, стежити за логікою своїх висловлювань, доводити власну точку
зору. Безпосередність такого навчання створює позитивний настрій і дозволяє
урізноманітнити процес формування навичок у дошкільників. Висловлювання думок
за власною ініціативою, а не з допомогою прямих запитань, зауваження на
міркування товаришів, пропозиції для вирішення завдань свідчить про розвиток
креативності дитячого мислення.
У своїй роботі я використовують такі види дослідів, а саме:
•
Ілюстративний або демонстраційний (виявляючи та з'ясовуючи з дітьми
властивості предметів та явищ, вихователь сам проводить дослід, а діти лише
спостерігають, а потім всі разом роблять висновки);
•
Навчальний (у ході такого досліду діє кожна дитина. Цьому виду дослідів
наші вихователі надають перевагу, оскільки кожна дитина самостійно перевіряє
гіпотезу, поставлену на початку досліду, знаходить відповіді на свої питання,
перевіряє свої знання та можливості).
Я підтримую кожну висловлену дитиною думку чи припущення, не критикувати
і не підганяти юного дослідника з висновками. За необхідності ставлю навідні
запитання, на чомусь зосереджую увагу дитини.
Моє завдання, як педагога: допомогти дитині у проведенні дослідів, зробити їх
корисними, цікавими і безпечними для дослідника та його оточення.
Хочу поділитись досвідом роботи по програмі «Впевнений старт».
Дослід 1. Ознайомлення з фонендоскопом. Показати дітям як
використовувати цей медичний прилад. Можна послухати роботу серця,
порахувати сердечний ритм. Діти роблять це один одному.
Дослід 2. Експериментування з природним матеріалом «Що з чого
зроблено?». Діти самостійно обстежують набір тканин, виготовлених із
натуральних і штучних матеріалів.
Дослід 3. На підтвердження « У природи немає поганої погоди». Відмітити
природні явища, температуру повітря, що характерні для сезону.
Дослід 4. За допомогою глобуса та ліхтарика. Даю можливість дітям
коментувати настання ночі, ранку, вечора та дня обертаючи глобус.
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Дослід 5. Вимірювання відстаней між предметами в кімнаті за допомогою
умовної мірки (мотузка, лінійка, стрічка, рулетка). Діти мають можливість зробити
припущення щодо відстані: довше – коротше.
Дослід 7. Екскурсія в лабораторію дослідника – мікробіолога. Діти
ознайомлюються з мікроскопом та лупою. Самостійно розглядають рослинні
елементи: листя, корінці, пелюстки квітів. Робимо висновок, чим корисна професія
мікробіолога.
Дослід 8. Перевірити чи міститься повітря у шматочках цукру. Після
проведення експерименту діти переконалися, що із шматочків цукру вийшли
бульбашки – повітря.
Провівши практичну роботу з дітьми, зробила висновок, що самостійна
пошуково-дослідницька діяльність дошкільнят спонукає цікавитися природою та
дбайливо ставитися до неї. А самостійні маленькі «відкриття» стають джерелом
перших знань і тих радісних переживань, що часто запам’ятовуються на все
життя.Таким чином експериментально-дослідницька діяльність дозволяє об’єднати
усі види діяльності, всі сторони сприйняття, розвиває спостережливість і
допитливість розуму, прагнення пізнавати світ. Сприяє удосконаленню пам’яті
дітей, активізації їхніх розумових процесів, стимулює розвиток мовленнєвих
навичок. У дітей накопичується досвід розумових дій та операцій.
«Необхідно вводити малят у навколишній світ природи так, щоб кожен
день вони відкривали у ньому для себе щось нове, щоб росли дослідниками, щоб
кожен крок був мандрівкою до живих джерел природи, облагороджував серце і
загартовував волю.»
Василь Сухомлинський
Сисок використаних джерел та літератури:
1. Бєлєнька Г. Пізнання дитиною світу як крок до розуміння його краси /
Г. Бєлєнька // Дитячий садок. – 2010. – № 1. – Вкладка. 9. Бєлєнька Г.
Експериментування – крок до пізнання / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2007.
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2. Базовий компонент дошкільної освіти / авт. кол-в: Богуш А. М.,
Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
3. Гнізділова О. А. Дослідно-експериментальна діяльність дітей з природніми
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В. Г. Короленка, 2014. – 106с.
4. Михайліченко Т. Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності з різними
видами діяльності дошкільників / Т. Михайліченко // Вихователь-методист
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ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМИ
ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
Даю дитині справу,
розумне розвивальне заняття –
і отримую діяльну, мислячу людину.
Фрідріх Фребель
Сьогоднішні зміни в системі освіти забезпечуються реалізацією Закону України
«Про освіту» та ключових положень Концепції «Нова українська школа». Дошкільна
освіта розглядається як базис системного розвитку дитини, фундамент творення
якісно нового освітнього простору, а, отже, й змінювати потрібно, передусім, її
стереотипи й установки, усталені принципи функціонування. Дошкільна освіта має
гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини
необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний
потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності. Підвищення
якості освіти – один із головних пріоритетів державної політики в освітній сфері, при
цьому особливо важливою є переорієнтація освіти на формування необхідних для
життя ключових компетентностей, тобто забезпечення зростання ступеня
відповідності змісту і форм освіти світовим соціально-економічним реаліям, що
змінюються.
Модернізувати зміст дошкільної освіти означає вдосконалити його, змінивши
відповідно до вимог часу, збагативши новими, прогресивними ідеями.
Питання формування математичної компетенції є принциповим для
особистісно орієнтованої моделі освіти. Дедалі більшої актуальності набуває
сьогодні компетентнісний підхід у навчанні та вихованні дошкільнят. Педагог має не
тільки забезпечити засвоєння дітьми певної інформації, а й сприяти становленню
відповідних компетенцій.
У наукових дослідженнях останніх років, присвячених проблемі математичної
підготовки дошкільників, програмах дошкільної освіти, науково-методичних розробках
поряд із терміном «математичні поняття» досить часто вживаються терміни:
«сенсорні еталони», «пізнавальна активність», «сенсорно-пізнавальна компетенція»,
«елементарні математичні уявлення» та, зокрема, термін «математична
компетенція».
Зміст математичного розвитку дошкільників подано в Державному стандарті
дошкільної освіти в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Щодо
формування математичної компетенції дітей визначається коло важливих питань, а
саме:
1. Роль вихователя в логіко-математичному розвитку дітей полягає у створенні
умов, за яких можливо надавати допомогу кожній дитині розкрити свій потенціал,
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навчити її самостійно пізнавати світ, бо основним чинником розвитку дошкільника є
його власна діяльність.
2. Увага не на результат пізнавальної діяльності дитини, а на процес її
здійснення, адже від цього залежить усвідомленість отриманих знань під час
самостійної пізнавальної діяльності.
3. Принципова особливість чинних програм стосовно математичного змісту
дошкільної освіти полягає в тому, що традиційний математичний аспект знань
поєднаний із логічним.
Отож, щоб забезпечити логіко-математичну підготовку дітей, необхідно
формувати і розвивати в них уміння здійснювати і математичні, і логічні операції.
Логіко-математична
освіта
ґрунтується
на
науково-теоретичних
та
експериментальних розробках провідних психологів і педагогів, котрі розкривають
можливість і механізми формування в старших дошкільників логіко-математичних
уявлень (доступність понять для розуміння, послідовність опрацювання тощо) і
вважають проблему формування компетенцій однією з найактуальніших.
Останнім часом термін «компетентність» ґрунтовно входить до сучасних
методик (Бочарова В. Г., Зязюн І. А., Коваль Л. Г., Кононко О. Л., Костюк І. А. та ін.).
Це стосується і технологій дошкільної освіти, тому що саме в дошкільному віці
закладаються основи розумових, моральних та емоційно-вольових якостей
особистості. Поняття компетентності науковцями застосовується щодо різних
життєвих сфер. Так, Кононко О. Л. у своїх працях розкриває поняття життєвої
компетентності. У дослідженні Кузьменко В. У. визначаються шляхи розвитку
соціальної компетентності дошкільнят. Дослідниця Раратюк Г. І. розглядає
компетентність дитини в предметному світі.
Метою статті є обґрунтування логіко-математичного розвитку старших
дошкільників засобами дидактичних ігор.
Навчання в дошкільному навчальному закладі спрямоване, насамперед, на
виховання в дітей звички до повноцінної логічної аргументації всього, що нас оточує.
Досвід навчання свідчить про те, що розвиток логічного мислення в дошкільників
найбільшою мірою відповідає вивченню початкової математики.
Навчити дитину розмірковувати – одне з важливих педагогічних завдань.
Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій – провідна лінія
розвитку дитини.
На сьогодні важливо вміти не тільки засвоювати певні знання, а й оперувати
ними, застосовувати їх під час розв’язання життєвих проблем. Основи цієї здатності
потрібно закладати ще з дошкільного віку. Зокрема, застосовуючи наукову
технологію розвитку творчості – ТВРЗ (теорію розв’язання винахідницьких завдань).
Серед її основних принципів – навчання дітей розв’язувати суперечності,
застосовувати системний підхід, тобто бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх
його компонентів, знаходити резерви для творчого виконання завдань.
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У дітей 6-го року життя відбувається інтенсивний розвиток наочно-образного
мислення. Важливу роль у розвитку мислення відіграє мова. Збагачення активного
словника дитини, засвоєння простих, а потім досить складних граматичних структур,
уміння слухати, розуміти й самому будувати речення – необхідні умови розвитку
логічних форм мислення старшого дошкільника.
З метою пізнавального розвитку дітей, розвитку в них словесно-логічного
мислення використовую модельні образи, схеми та символи, надаю можливість дітям
експериментувати з новим матеріалом задля дослідження, відкриття нового. Через
експеримент дитина поступово збагачується новими знаннями.
Для розвитку особистості дошкільника необхідний комплекс елементарних
логічних понять і дій, які дитина може використовувати в різних життєвих ситуаціях.
Тож роботу з дошкільниками щодо виконання завдань із логіко-математичного
розвитку будую на основі системи дидактичних принципів:
– психологічного комфорту;
– діяльності;
– цілісного уявлення про світ;
– варіативності;
– безперервності.
Для розвитку логіко-математичних здібностей дітей старшої групи у своїй
роботі використовую такі методи навчання: словесні, наочні та практичні. Словесні
методи: розповідь, пояснення, бесіда, словесні та дидактичні ігри. Наочні методи:
демонстрація об’єктів, картин, спостереження, розгляд картин, таблиць, моделей.
Практичні методи: вправи, ігри, досліди.
На заняттях математики дошкільники виконують такі логіко-математичні
операції:
− операції з множинами;
− розвиток лічильної діяльності;
− ознайомлення з кількісним складом числа першого десятка;
− порядкове значення числа;
− поділ цілого на частини;
− ознайомлення з цифрами;
− ознайомлення з арифметичними задачами;
− ознайомлення з величиною предметів;
− ознайомлення з формою предметів;
− формування уявлень про простір;
− орієнтування в часі.
Є методика введення дітей у світ логіко-математичних уявлень з допомогою
спеціальної серії навчальних логіко-математичних ігор, які треба розглядати як певну
систему з поступовим ускладненням завдань. У цих іграх моделюються такі логічні,
математичні конструкції, розв’язуються такі задачі, які сприяють прискоренню
формування і розвитку в дітей простих логічних структур мислення і математичних
уявлень. Наприклад, для цих ігор використовуються «Логічні блоки», які розробив
угорський психолог З. Дьєнеш. Логічні блоки складаються із 24 геометричних фігур,
що вирізняються кольором (три кольори), формою (круги, квадрати, трикутники,
прямокутники), розміром (великі – малі фігури). На початку потрібно ознайомити
дітей з цими блоками, пропонуючи їм прості завдання. Використовуючи логічні блоки
Дьєнеша, можна конструювати цілу низку розвиваючих логіко-математичних ігор,
дидактичних вправ для дітей кожної вікової групи. Наприклад, дидактичні ігри:
«Лабіринт», «Намисто», «Відшукай», «Так чи ні». Хід цих ігор у кожній віковій групі
однаковий, але зміст і складність завдань різні.
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Під час використання дидактичних ігор логіко-математичного змісту в дитини
формуються нові якості особистості: почуття справедливості, адекватне
переживання успіху або невдачі, здатність регулювати спільну діяльність,
колективізм, дисциплінованість. Виникає усвідомлення свого соціального «Я» і
зайняття дитиною певної внутрішньої позиції щодо взаємовідносин з іншими людьми.
Особливістю
формування
математичної
компетенції
є насиченість
навчального процесу проблемними життєвими ситуаціями практичного характеру, які
активізують пізнавальні інтереси дітей, розвивають передумови логічного мислення,
вправляють дітей у використанні набутих знань із математики.
Розвиваючи навчати дитину логіки – це і виховувати ініціативну, мислячу
особистість, здатну знайти основне в будь-якій справі, досягти високої
продуктивності праці, бути компетентною в різних життєвих ситуаціях. Навчальні
досягнення з логіки покликані підвищувати розвивальний потенціал дітей. Адже
завдання розвивального навчання – безпосередня направленість на розвиток
дитини.
Мета моєї педагогічної діяльності: виховуючи – навчати і розвивати дітей,
формувати в дошкільників розвивальне мислення, навчати їх оперувати логічними
прийомами, творчо розмірковувати, самостійно віднаходити нове, орієнтуватися в
довкіллі, належно оцінювати життєві ситуації, приймати незалежні рішення.
Ґрунтуючись на положення Базового компонента дошкільної освіти та на
власний досвід роботи з дітьми, я розробила систему роботи з логіки для дошкільнят
кожної вікової групи, починаючи із II-ої молодшої. Її зміст орієнтує на вміння дітей
будувати логічні схеми: теза – аргумент – висновок. Плани та методичні рекомендації
орієнтовані на кожне заняття і проілюстровані великою кількістю дидактичних ігор і
завдань.
Дошкільний вік – це час, коли основна діяльність дитини – гра. Тому всі
завдання необхідно подавати у вигляді цікавої дидактичної гри. У роботі з логікоматематичного розвитку дошкільнят важливо, щоб кожна гра приносила дітям не
тільки радість і задоволення, а ще й користь. Щоб граючись вони розвивались і
навчались. У дошкільному віці інтенсивно розвивається мова, збагачуються активний
і пасивний словники, формується звукова культура мовлення. Тому суттєво, щоб
дитина, виконуючи завдання, навчалася міркувати, пояснювала свої дії. На заняттях
завжди потрібно створювати таку пізнавальну атмосферу, яка спонукає до
самостійної творчої зайнятості кожної дитини, сприяє підвищенню розвивального
потенціалу дошкільників.

Логіко-математична освіта – важлива передумова для реалізації пріоритетного
завдання – розбудови дошкільної освіти в частині осучаснення її змісту, що
регламентується, передусім, новими програмами.
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Життєво компетентна дитина усвідомлює важливість збереження свого
фізичного потенціалу, цінує здоровий спосіб життя, володіє належною системою
знань про світ і саму себе, відрізняється високою пізнавальною активністю, володіє
комунікативними вміннями, добре орієнтується в моральних нормах і намагається
керуватися у своїй поведінці совістю як внутрішнім регулятором, має життєву
перспективу, прагне задовольнити свої художні потреби, може захистити власну
гідність, володіє навичками практичного життя, може впоратися з труднощами. Ця
позитивна тенденція зберігається, зрозуміло, у вікових межах.
Апробуючи і впроваджуючи нововведення, здійснюючи індивідуалізацію і
диференціацію, творчо організовую навчально-виховний процес таким чином, щоб
діти постійно могли вправлятися у виконанні математичних, логічних операцій, щоб
кожна дитина могла реалізувати свої інтереси, здібності повною мірою та була
впевнена у своїх можливостях досягти очікуваного результату, а отже, намагаюсь
досягти успіхів у реалізації розвивального навчання старших дошкільників логіки, у
формуванні в них математичної компетенції. Вважаю за необхідне завжди знаходити
гармонійні взаємозв’язки з кожною дитиною, всебічно розвивати її. Здатність дитини
до навчання закладено в генах людини. Тож кожна дитина може бути
високоінтелектуальною і високоосвіченою.
Отже, логіко-математичний розвиток дитини старшого дошкільного віку,
основою якого є розвиток саме логічного мислення, здійснюється в процесі
засвоєння найпростіших форм суспільного досвіду: предметних дій, елементарних
знань та вмінь, що успішно забезпечується засобами дидактичних ігор.
Одним із основних завдань залишається формування життєвої компетентності
дитини на основі набутих знань. Тому варто продовжувати роботу щодо зміни
акцентів дошкільної освіти із знаннєвого на забезпечення реального діяльнісного
підходу на засадах інтеграції, реалізації можливості вільного вибору дітьми виду
діяльності, організації освітнього процесу у форматі проживання разом з дітьми
кожного повноцінного дня.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД – ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація У статті розкривається проблема інтеграції в освітньому
процесі в сучасному закладі дошкільної освіти. Перехід
до інтегрованого
освітнього процесу є вимогою сучасності, що обумовлено реформуванням
дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних дошкільників,
їхніми потребами.
Ключові слова: освіта, інтеграція, інтегрований освітній процес,
інтегрований підхід, інтегровані заняття, інтелект, інтелектуальні вміння.
Сьогодні дошкільна освіта в Україні знаходиться на шляху модернізації на
основі сучасних світових та європейських тенденцій.
Зміни, що відбуваються в національній системі освіти взагалі, і дошкільній як її
першій ланці зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповідними
законодавчими документами – Законом України "Про освіту"(із змінами), "Про
дошкільну освіту"(із змінами), "Про охорону дитинства", Базовим компонентом
дошкільної освіти в Україні, чинними програмами розвитку та виховання дітей
дошкільного віку. Вони визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти,
відповідність змін, що відбуваються, світовим тенденціям; розкривають
організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному
етапі; об’єктивують існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання; указують на
закономірності й принципи, що мають консолідувати освітній простір України. [1, с.4]
Головний акцент у Базовому компоненті дошкільної освіти ставиться на
розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух
суспільства. [2 , ст.1].
Дошкільна освіта є обов'язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно
поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для
дитини стає заклад дошкільної освіти, метою якого є забезпечення гармонійного
розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров'я, виховання ціннісного
ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування
механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві
незнайомих дітей і дорослих.
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Дошкільна освіта ,як перша ланка, має гнучко реагувати на сучасні
соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією,
допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на
загальнолюдські й національні цінності[2 , ст.1].
Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного,
психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного
внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок
практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності
дитини. Одне з найважливіших завдань сучасного виховання дитини дошкільного віку
– розвиток її інтелекту, формування таких умінь і навичок, які дозволяють легко
засвоювати нове та акумулювати його в соціумі..
Проблема інтелектуального розвитку дошкільника є однією з актуальних на
сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки. Це визначається, з одного
боку, реформою загальноосвітньої школи (організація НУШ), а з іншого унікальністю
періоду дошкільного дитинства. Важливість дошкільного віку для подальшого
розвитку дитини є загальновідомою. У зв'язку з цим постає проблема пошуку
ефективних засобів для всебічного розвитку дитини в цей період, в тому числі і
інтелектуального.
Дослідження вітчизняних психологів П. Гальперіна, А.Запорожця свідчать про
те, що застосовувані в дошкільному дитинстві форми пізнання мають неминуче
значення для інтелектуального розвитку дитини в майбутньому. А. Запорожець
зазначив, що якщо відповідні інтелектуальні та емоційні якості дитини не
розвиваються належним чином на стадії дошкільного дитинства, то пізніше подолати
недоліки в становленні особистості в цьому аспекті виявляється важко або зовсім
неможливо.
Теоретичні основи формування інтелектуальних умінь широко представлені в
низці психолого-педагогічних досліджень (Л. Виготський, П. Гальперін, Е. КабановаМеллер, Н. Менчинська, В. Паламарчук,С. Рубінштейн, Т. Шамова, І. Якиманська та
ін).
Інтелект - специфічна форма організації індивідуального (розумового) досвіду
дошкільника, що забезпечує можливість продуктивного сприйняття, розуміння і
пояснення того, що відбувається.
Основні інтелектуальні якості особистості, зокрема:
− швидкість, послідовність, логічність, критичність мислення;
− точність внутрішнього мовлення;
− швидкість і послідовність сприймання;
− обсяг та розподіл уваги;
− точність та міцність пам’яті;
− мотиваційну спрямованість до пізнання.
Одним з основних напрямків діяльності вихователя закладу дошкільної освіти
є формування в дітей готовності до систематичного навчання та шкільного життя. Під
інтелектуальною готовністю дітей старшого дошкільного віку до школи слід розуміти
не лише наявність у них певного обсягу знань, а насамперед достатній рівень
розвитку пізнавальних процесів — сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, а
також таких якостей особистості, як допитливість, кмітливість; здатність до
цілеспрямованої мислиннєвої діяльності, зокрема аналізу, синтезу тощо.
Одним з аспектів інтелектуального розвитку дошкільнят є критичність
мислення, тобто здатність оцінити результати пізнавальної діяльності (власної та
інших людей), вибрані способи вирішення завдань, висновки, судження. Проведення
дослідів, наприклад, вчить дитину спостерігати за навколишнім світом, звертати
увагу на властивості окремих предметів, формує допитливість. І це стає міцним
фундаментом для отримання нових знань і утворення в свідомості наукової картини
світу.
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Провідні педагоги, психологи, фізіологи вказують на цілісність дитячих уявлень
про світ як основну якість дитячого мислення, зокрема на особливості розвитку
здатності до узагальнення у дошкільнят (Л. Венгер, О. Запорожець, С. Рубінштейн та
інші). У дошкільника процеси інтеграції переважають над процесами диференціації
(М. Поддьяков, О. Поддьяков).
Поняття «інтеграція» (від лат. integrum − ціле, integratio − відновлення)
розуміється як стан зв’язку окремих диференційованих частин в ціле, а також процес,
що приводить до цього стану; об’єднання в ціле раніше ізольованих частин;
об’єднання елементів, що супроводжується ускладненням та зміцненням зв’язків між
ними. Отже, інтеграція – це процес і результат створення нерозривно пов’язаного,
єдиного, цільного.
У працях Ю.Колягіна, О.Алексеєнко обґрунтовується інтеграція, з одного боку,
як мета навчання, з другого – засіб навчання (пошук спільної платформи для
зближення предметних знань,засіб отримання нових знань на стику традиційних
предметних)[9, с. 32].
Інтегрований підхід дає змогу зробити процес пізнання захоплюючим, цікавим
для дошкільнят, при цьому не знижуючи програмних вимог. Це досягається завдяки
змінам в структурі самого змісту навчання і в організації занять. Специфіка
інтегрованого навчання створює сприятливі умови для вияву творчості вихователів і
дітей. Педагогічні працівники ЗДО отримали певну свободу дій у розкритті теми,
змісту, виборі засобів, що використовуються на заняттях. Стало потребою і звичкою
в роботі використовувати інтегрований підхід для формування інтелектуальних
умінь у дітей дошкільного віку. Доцільність вибору такого підходу пояснюється
природою дитини, яка сприймає світ особливо, одночасно у різних напрямах, і має
здатність до цілісного світосприймання.
Інтегрований підхід передбачає:
–
створення у дошкільника цілісного уявлення про навколишній світ;
–
отримання нових уявлень про явища навколишнього світу на основі
власного багажу знань, систематично доповнюючи та розширюючи його;
–
розвиток особистості дошкільника.
Дошкільник, порівнюючи, будуючи висновки, мислить про даний об’єкт в
різносторонній сфері уявлень і понять, що актуалізуються завдяки різносторонньому
сприйняттю даного предмету. Встановлення зв’язків між різними формами розумових
процесів і наочною дією, забезпечує цілісність діяльності дітей, її системність. [3, с.
52]
Заняття слід проводити інтегровано, комплексно розв’язуючи поставлені
завдання. Потрібно забезпечити поступовий перехід від суто репродуктивних дій
дітей (повторень, наслідувань зразка, переказів тощо) до продуктивних, творчих, що
забезпечить своєчасне опанування дітьми явищ, сприятиме формування
інтелектуальних умінь у дітей на порозі шкільного навчання.
Особливої уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з
однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед дітьми
постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях як
природних, так і штучно створюваних, імпровізованих. Тому потрібно передбачати
розгортання навчально-мовленнєвої діяльності у повсякденному житті у формі
мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнєвої
діяльності, індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також активне включення
мовлення в предметну, ігрову, рухову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану,
музичну діяльність тощо.
Важливим є застосування інтегрованого підходу під час занять,пов’язаних з
формуванням перших уявлень про математичні обчислення, просторові та часові
поняття. Інтеграція природничо-математичних програмових завдань забезпечує
розуміння дитиною складних явищ навколишнього світу. [9, с. 8] У своїй роботі
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поєдную спостереження за природою з вивченням навколишнього середовища, діти
вчаться бачити математичні фігури у природних матеріалах, проводжу невеликі
прості досліди, які дають змогу дитині зрозуміти складні явища.
В практиці своєї роботи я проводила інтегровані заняття з мови і мовлення та
художньої
літератури
(інтегруються
образотворче
мистецтво,
музика,
природознавство, ознайомлення з навколишнім світом); заняття з мови і мовлення
(інтегруються художня праця, природознавство) заняття з художньої літератури
(інтегруються мова і мовлення, природознавство), заняття з пріоритетом логікоматематичного розвитку (інтегруються мова і мовлення, ознайомлення з
навколишнім світом, малювання).
Дидактичні цілі заняття є визначальні. Їм підпорядковуються всі інші види
діяльності, властиві іншим розділам (музиці, малюванню, художній літературі,
математиці, грамоті тощо).
Вважаю, що інтегровані заняття доцільно вводити або на першому занятті
вивчення нової теми, після якого проводяться 3-5 занять вироблення навичок,
узагальнення, систематизації, контролю і корекції знань, або як заключне заняття з
вивченої теми. Слід зазначити, що кількість інтегрованих загальногрупових занять
планується з дітьми не більше одного разу на день (тобто загалом до п’яти на
тиждень).
Саме інтеграція основного заняття з різними видами діяльності (грою,
спілкуванням з природою, музикою, драматизацією) дає можливість формувати
інтелектуальні вміння у дошкільників.
Переконалась на власному досвіді, що інтегровані заняття потребують
ретельної підготовки , яка триває не один день. Зокрема, це проведення попередньої
роботи з дітьми, щоб виявити наявний рівень знань з даної теми. Наприклад, готуючи
інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку "В гостях у
Осені",організовую дидактичні ігри на осінню тематику, розучуємо з учасниками
заходу віршики, заклички ,звертаю увагу на відомі і призабуті вже народні прикмети.
Ретельно підходжу до створення куточка предметно-ігрового середовища на
відповідну тематику. Ознайомлюю дітей із творами мистецтва, наприклад,
художників І. Левітана, І. Шишкіна, В. Полєнова, І. Остроухова "Золота осінь"; А.
Васнецова, Є. Волкова "Осінь", А. Шільдера "Байрак". З музкерівником добираємо
відповідний музичний супровід.
На початку заняття використовую психогімнастику:
Діти, зараз ви будете слухати мої слова та чарівну музику й уявлятимете
себе маленькими деревцями. Ось так: «Я – дерево. Я росту в осінньому лісі. Мої ноги
– це коріння в холодній землі. Моє тіло – міцний стовбур, мої руки – маленькі гілочки.
Вони піднімаються до неба, відчувають тепло сонця, ловлять краплинки дощу. Вітер
гойдає мої тоненькі гілочки, листочки на гілочках шелестять. Вітер подув сильніше- і
листочки почали опадати. (Діти по черзі присідають).
Потім дітки розповідають віршики, які вони вивчили про осінь та організовую
невеличку бесіду.
- Скажіть мені, будь ласка, скільки місяців має осінь? Як вони називаються? А
чому вони так називаються? Отже, як зветься перший місяць осені?
Останній місяць осені? (листопад). А чи є користь від опалого листя? Що з
ним потрібно зробити на вашому подвір’ї?
Потім проводжу дидактичні ігри, наприклад "Птахи зимуючі та перелітні", під
час яких діти знайомляться з перелітними та осілими птахами України; "Хто у сплячку
впадає?" (вивчаємо звірів та їх пристосування до сезонних змін), "Осінній потяг"
(вивчаємо осінні фрукти, складаємо їх у вагони за кількістю). Практикую закріплення
знань дітей варіативної складової – вивчення англійської мови. Зокрема – назви
предметів, лічбу, кольори тощо.
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Як варіант, можна підібрати інші дидактичні ігри, наприклад "Де помилився
художник?» (вивчаємо зміни у природі восени, шукаємо помилки на малюнку);
"Кольоровий ланцюжок" (вивчаємо кольори осені, сортуємо предмети за кольором);
"Збираємо листочки" (розрізняємо листочки за формою і кольором, розв’язуємо
логічні завдання); "Грибний кошик" (вивчаємо їстівні та отруйні гриби, складаємо до
кошика тільки їстівні); "На землі чи під землею?" (вивчаємо овочі, розрізняємо їх за
"вершками" та "корінцями"); "Скринька з осінніми казками" (діти вчаться
користуватись предметами як образами при складанні казок); "Чиє це листя?"
(формуються вміння розрізняти рослини за їх листками); «Додай словечко».
Цікавою для дітей є постановка проблемних запитань.
- Як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? (Сонечко восени
піднімається зовсім не так високо, як влітку. Його промінці менше нагрівають землю.
Дні стають коротшими, а ночі - довшими. Все менше сонячних днів).
Діти стають більш активними, коли я їм пропоную провести дослід. Нагріваю
воду в склянці і вода починає парувати. Накриємо склянку скляною кришкою, що на
ній з’явилося? (Відповіді дітей). Пояснюю дітям, що так відбувається і в природі.
Сонце нагріває землю, річки, озера, ставки. Вода від нагрівання парує, пара
піднімається вгору, збирається в хмарки. Там прохолодніше, тому пара
перетворюється на краплини, і вони падають на землю. Це і є дощ. Після осіннього
дощу стає холодно. Часто землею стеляться тумани. Бувають заморозки. Так вода
реагує на зміну температури. На цьому етапі заняття можна пригадати з дітками, які
вони знають заклички дощу, обговорити питання, чи потрібен нам дощ.
Потім пропоную дітям створити "Театр Осені". (На столі лежать поліетиленові
пакети, кольорові стрічки, осіннє листя, стоять кілька різних посудин з водою).
Пропоную дітям взяти атрибути, які їм більше подобаються, і уявити, як шелестить
осінній дощик, тріпотить останнє листя на деревах, стовбури нахиляються, а на
клумбі ще цвітуть останні квіти. (Діти розповідають, що вони зобразили).
Наприкінці заняття діти власноруч виготовляють осінні листочки з паперу.
Після заняття проводиться виставка дитячих робіт. Жвавість,підвищений інтерес,
новизну в інтегрований підхід до освітнього процесу вносять бінарні заняття з
логопедом, психологом, керівником гуртка англійської мови, сестрою медичною.
Отже, інтегровані заняття дають змогу послідовно сформувати в свідомості
дітей цілісного погляду на навколишній світ. Об’єднуючи блоки знань із різних
галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення
сприймання, мислення, почуттів дітей, педагог має змогу навчити дітей пізнавати
певне явище з різних сторін, досягати цілісності їх знань. Результатом системного
впровадження таких занять є формування системного мислення, збудження уяви,
позитивно-емоційного ставлення дитини до процесу пізнання.
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Анотація. У статті розглядаються питання медіаосвіти дітей
дошкільного віку та її інтеграція у навчально-виховний процес закладу дошкільної
освіти.
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медіазасоби, учасники навчально-виховного процесу.
Щодня дорослі й діти є активними споживачами інформації, яку отримують із
різних джерел: телебачення, радіо, Інтернет, преса, аудіо-, відеопродукція тощо.
Медіаосвіта покликана допомогти підростаючому поколінню краще адаптуватися у
світі медіакультури, освоїти мову засобів масової інформації, навчитися аналізувати
медіатексти, створювати їх самостійно.
Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на
цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного,
безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через
освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної
наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції
родинного і суспільного виховання. В умовах глобалізаційних змін на часі
модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів,
переорiєнтацiя на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає
поступальний рух суспільства» [1].
Однією з актуальних проблем сучасної теорії і практики дошкільної освіти є
інтеграція медіаосвіти у навчально-виховний процес дошкільного навчального
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закладу для урізноманітнення форм організації освітнього процесу засобами
медіаосвіти дошкільників і повноцінного розвитку й формування освітніх компетенцій
дошкільника-випускника.
«Набуття різних видів компетенцiй дитиною дошкільного віку відбувається в
різних видах діяльності i вимагає практичного засвоєння дитиною системи
елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння
доречно застосовувати набуту інформацію. Життєво компетентний дошкільник
поводиться самостійно i конструктивно в різних соціальних i життєвих ситуаціях» [1].
У вітчизняних наукових дослідженнях у галузі педагогіки та психології вивчення
питання медіаосвіти як спеціального напрямку найбільш значущими є роботи Б.
Потятиника, Н. Горб.
Важливого значення здійснення медіаосвітнього процесу в дошкільних освітніх
установах надають сучасні дослідники Л. Баженова, О. Бондаренко, О. Федоров, В.
Челишева та інші [14].
«За твердженням Дж. Поттера, медіаосвіта – це шлях до досягнення
медіаграмотності. Медіаграмотна аудиторія здатна розумітися на процесах
створення й відбору медіатекстів, володіє більш високим рівнем розуміння,
оцінювання медійного світу» [12].
Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні у новій редакції визначено, що
«медіаграмотність – складова медіакультури, яка стосується вміння користуватися
інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою
медіазасобів, успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і
критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, відділяти реальність від її
віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами,
осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують» [3].
Психологія творчості має давні наукові традиції, які відображені у зарубіжних й
вітчизняних дослідженнях. Вітчизняна психологічна наука про творчість
представлена здобутками науковців В. Клименко, В. Моляко, В. Роменця. В
українській науці питання медіатворчості не розроблялось, але дослідження з
питання медіаобдарованості велись Л. Найдьоновою [15].
У дослідженнях Н. Череповецької визначено, що час висуває нові вимоги для
творчої діяльності: сьогодні реалізація креативних здібностей людини здебільшого
обумовлена новітніми технологіями. Виникнення, розвиток й становлення засобів
масової комунікації призвело до суттєвих змін життєдіяльності людини й зараз вже
важко уявити її повсякденне існування без різноманітних друкованих видань, радіо,
кіно, повсюдних фотозображень, телевізора, комп‘ютера, Інтернету тощо [15].
Педагоги мають готувати дітей до вдалого освоєння світу і на сьогодні
«найважливіший складник цього опанування – вміння грамотно працювати з
інформацією» [7, 4].
Американський медіапедагог Д. Леверанз наголошує, що можливість на основі
отриманих знань створювати власні медіатексти різного характеру, обговорювати
свої медіапроекти, як і медіатексти, створені іншими людьми, це основна вимога до
знань і вмінь, що пред'являються до учнів у процесі медіаосвіти [9].
О.Федоров визначає наявність творчої складової в різних аспектах діяльності
(перцептивної, ігрової, художньої, дослідницької та інших), пов‘язаної з медіа, як
креативний показник розвитку медіакомпетентності особистості [13].
Медійна грамотність охоплює такі складники:
- Естетичні і креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й інтерпретувати
медіаконтент.
- Інтерактивні навички: здатність спілкуватись за допомогою медіа і приміряти на
себе різні медіаролі.
- Навички критичного аналізу. Це уміння інтерпретувати і розуміти значення різних
медіа контентів.
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- Навички безпеки. Це вміння знаходити вихід зі скрутних ситуацій і уникати їх. [11,
14].
Креативні навички формуються і розвиваються під час медіатворчості.
«У широкому розумінні медіатворчість – це творча діяльність в галузі медіа –
створення нового медіапродукту або медіазасобу» [15, 320].
Медіатворчість передбачає:
- створення засобів медіа, медіатехнологій,
- створення медіапродукції – медіатекстів різного формату: від інформаційних
повідомлень до творів медіамистецтва,
- творче сприймання різноманітних медіатекстів.
Результатом медіатворчості є створення нового продукту чи перетворення
існуючого за допомогою медіазасобів, а також самореалізація, адаптація до сучасних
умов існування у світі інформаційного суспільства, самопрезентація, отримання
задоволення від процесу творення й головне – комунікація. Медіатворчість дає
можливість реалізувати потребу людини у спілкуванні – комунікації з іншими людьми
через власно створений медіатекст.
Дошкільнику доводиться стикатись з великою кількістю інформації, яка
надходить із різних джерел, щодня, щохвилини. Засвоювати й відтворювати її,
аналізувати, формувати свою думку з приводу того чи іншого факту – основні дії, які
виконує дитина. Робота з інформацією дозволяє формувати у дітей здатність до
сприйняття, аналізу, оцінки та створення медіатекстів. Як правильно, раціонально й
оптимально організувати роботу дошкільника з будь-якою інформацією?
У процесі медіатворчості дитина не просто поглинає та відтворює інформацію,
а стає її «продюсером» (виробником, постановником, активним діячем). Основні дії,
якими при цьому оволодіває дитина: уміння формулювати медіаінформаційну
потребу, шукати, підбирати, оцінювати та інтерпретувати підсумки пошуку й
представляти їх у вигляді нового медіаінформаційного продукту.
При вивченні будь-якої теми відповідно до Базового компонента дошкільної
освіти і діючих навчально-виховних програм дошкільнику пропонується для
засвоєння різноманітна інформація, яка інколи не зрозуміла і не цікава дітям. У
такому випадку «продюсерство» – не тільки гра для дитини, але й цікава форма
засвоєння інформації. На початку в дитини виникає ідея (тема, яка ненав‘язливо
попередньо запропонована вихователем). Потім за допомогою дорослих або
самостійно (частіше старші дошкільники) вона аналізує, визначає умови реалізації
власної ідеї: визначає ресурси і джерела (медіазасоби), раціональні засоби
реалізації, найкращий спосіб представлення оточуючим. Після попередньої роботи
переходимо безпосередньо до процесу діяльності з інформацією. Саме на цьому
етапі важливо надати дитині найбільшу свободу, здійснюючи опосередковане (через
ігрові прийоми, творчо-пошукові завдання тощо) керівництво. Завершується процес
«продюсування» створенням медіатексту: книга, газета, фото, презентація, комікс,
рекламний чи соціальний плакат, слайд-фільм тощо.
Саме підсумок цієї діяльності найбільш цікавий для розвитку медіатворчості
дітей.
Одна з цікавих новинок для роботи з дітьми – лепбуки (від англ. «lap book» –
книга на колінах) - інтерактивна розвивальна гра, за допомогою якої можна творчо
працювати з будь-якою інформацією, дозволить оптимально організувати процес
медіатворчості дошкільників. Тим більше, що такі папки дитина може виготовляти
самостійно. Для цього необхідно відшукати потрібну інформацію (в пригоді стануть
Інтернет, преса, книги тощо), критично оцінити її, обрати найцікавіші матеріали, а
потім донести цю інформацію до інших. Лепбуки можуть постійно оновлюватись,
доповнюватись, видозмінюватись. Робота з лепбуком дозволяє формувати у дітей
критичне мислення, вміння аналізувати медіатексти і створювати їх самостійно.
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По суті лепбук являє собою папку або міні - книжку, в якій систематизовані
знання з якоїсь теми. Теми можуть бути як широкі («Математика», «Спорт», «Фрукти
й овочі»), так і вузькі («Цифри», «Кішки»). У такій книжці багато кишеньок та
конвертиків, що містять необхідний систематизований матеріал (у тому числі
ілюстративний) для вивчення і закріплення знань по темі [4]. Медіа можуть стати
окремою темою для лепбука. У такому випадку дитина має можливість ознайомитись
з видами медіа, їх функціями, споживачами тощо.
Оптимальний вік дитини для початку занять з тематичними папками – 4 - 5
років. Ідеальний варіант виготовлення тематичної папки – спільно з дитиною, тоді
вона запам'ятовує інформацію в процесі створення лепбука. У ході роботи з
тематичним матеріалом дитина проводить спостереження, виконує завдання, вивчає
і закріплює інформацію. Згодом, маючи під рукою готову тематичну папку, дитина
може освіжити свої знання з тієї чи іншої теми. Лепбук – підсумковий результат
спільної роботи з дітьми за тією або іншою темою, результат медіатворчої діяльності.
Його виготовленню передують тематичні заняття та ігри, обговорення складних
питань, виконання завдань. У цьому випадку дитина буде готова до виготовлення
тематичної папки разом з дорослим. Лепбук виконує свою роль як дидактичного та
ігрового посібника, який дозволяє закріплювати і систематизувати знання [5].
Фотографія як один з видів медіа широко використовується для організації
медіатворчості дошкільників під час навчально-виховного процесу дошкільного
закладу.
Використання фотографії розпочинається з простого споглядання (діти
раннього віку). Потім вихователь сам підбирає фотографії відповідно до теми і мети
заняття (усі вікові категорії дошкільників). Після того, як дитина достатньо оволодіє
умінням «читати» зображене на фотографії, помічати найдрібніші деталі (середній
дошкільний вік), можна залучити її до підбору фотографій за певною тематикою чи
особисто створити її. Як правило, подібні завдання доступі для дітей старшого
дошкільного віку.
Створення фотографії за участі дорослих (педагогів і батьків) доступне дітям,
починаючи з середнього (рідше молодшого) дошкільного віку. Дитина може
придумати сюжет сама, помітити цікаві моменти життя в оточуючому.
Самостійне виготовлення фотографії дитиною дає можливість знайомити її з
різними видами медіазасобів (фотокамера в телефоні, фотоапарат). Сучасні
фотографічні зображення, створені цифровою камерою, можна зберігати за
допомогою медіа-засоби, пристрої (комп‘ютер). Отримані фотознімки можна змінити,
покращити, перетворити за допомогою комп‘ютерного програмного забезпечення. Їх
можна надіслати певному адресату або розмістити в Інтернеті для сприймання будьяким загалом відвідувачів.
Крім того дошкільник вчиться володіти технічними медіазасобами. Введення
дитини у світ медіа; знайомство з історією виникнення засобів масової комунікації,
різновидами медіа; формування навичок використання медіа проходить, як правило,
в ігровій формі.
Творчість є невід‘ємною складовою медіакомпетності. Варто прагнути до
формування її під час різних форм навчально-виховної роботи з дітьми. Навіть у ході
ознайомлення із соціумом від дошкільника вимагається не тільки засвоєння певного
запасу знань, а й формування нешаблонного ставлення до світу. Формування
медіатворчості можна з успіхом реалізовувати під час ігор, спрямованих на
ознайомлення дітей з навколишнім світом.
У процесі роботи з дітьми також використовуються ігри, які знайомлять
дошкільників із медіазасобами, людьми, чия професія пов‘язана з медіа, процесами
створення медіа тощо. Під час вправи «Я – редактор» діти на шаблонах за
допомогою карток «створюють» журнали, газети, книги.
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Подібні ігри цікаві дітям, але більший інтерес викликає можливість самому
створити медіа.
Виготовлення коміксів – особливий і цікавий вид медіаосвітньої діяльності,
організованої в дошкільному навчальному закладі.
«Унікальність коміксу як навчального методу зумовлена його гнучкою
формою, яка відкриває широкий простір для творчості, обмеженою але дуже
експресивною лексикою, цікавим візуальним рядом і чіткими графічними нормами.
Завдяки цьому комікси здатні активізувати глибокі шари розуміння людини,
акцентуючи увагу на культурному архетипі героя» [6, 9].
Комікси перетворюються на ефективну навчальну методику, коли дітям цікаво
не лише читати, а й створювати їх. У такому випадку вони виступають зручною
формою комунікації та відкривають якісно новий підхід до роботи з інформацією.
«Новітні дослідження свідчать про те, що комікси та графічні романи не тільки
мотивують, але й підтримують тих, хто навчається читання, покращують навички тих,
хто вміє читати й є високоефективними під час викладання «об‘ємного» матеріалу в
таких сферах як наука і суспільствознавство» [6, 10].
У коміксах діти вчаться малювати, зокрема обличчя, і в такий спосіб
передавати головне повідомлення без слів (емоції, рухи тіла, наміри людини). Вони
мають тренуватися створювати кадри для своєї історії. Малювання коміксів дітьми
дозволяє розвивати в них просторові уявлення, абстрактне та логічне мислення.
Самостійна робота дітей виявляє внутрішній потенціал дітей, їхні інтереси,
прагнення.
Малювання коміксів має позитивний вплив на дитину через те, що під час їх
виготовлення створюється:
• атмосфера самодіяльності та творчості;
• можливість реалізувати свої потреби в художньо-творчій діяльності;
• наочність результатів своєї діяльності;
• загальна захопленість і доброзичливість
На початку, переглядаючи комікси (на різні теми), дітям пропонується
визначити, яким чином картинки відображають події, за допомогою яких
зображувальних засобів переданий настрій, поведінка героїв. Традиційна робота
дітей із серією сюжетних картинок (при складанні розповідей, переказі)
урізноманітнюється дослідно-пошуковими завданнями: склади кадри за порядком;
знайди, чого не вистачає; домалюй відсутні деталі; намалюй наступні події; виклади
зображення головного героя у відповідні кадри тощо.
Для розвитку медіатворчості на початковому етапі дітям пропонується
створити власні комікси на основі готових шаблонів. З цією метою можна
використовувати вправи, спрямовані на доповнення, перетворення, корекцію.
Цікавою для дітей, успішною і результативною є робота щодо показу
пантоміми зображених подій – «живий» комікс. Таким чином дитина, «занурюючись»
у комікс, може відчути і зрозуміти події, емоції, характери персонажів тощо. Після
цього можна повторити цю ж пантоміму, але при цьому додати звуковий супровід і
обговорити з дитиною події, зображені в коміксі. Візуальне сприйняття при цьому
змінюється і в подальшому дитина самостійно може створювати власні комікси. Коли
діти достатньо оволодіють навичками занурення у комікс, їм можна запропонувати
відтворити дії за звуковим супроводом: вихователь ставить аудиозапис (мама готує
обід, заколисує дитину; тато прикріплює поличку, чистить взуття тощо), діти,
прослухавши його, відтворюють почуте у своїх діях. Паралельно можна
використовувати демонстрацію слайдів чи відео. Спочатку вихователь демонструє
дітям тільки звук, а у разі правильного відтворення почутого, на екрані з‘являється
відповідна картинка. Таким чином можна не тільки навчити дітей відображати події у
будьякий спосіб, але й сформувати уявлення про родинні обов‘язки, про те, що
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доросла людина володіє професією, має роботу, сім'ю, виховує дітей, турбується про
своїх батьків.
Споглядання і розігрування кадрів коміксів дозволяє дитині отримати знання
про різні соціальні ролі людей, отримати досвід взаємодії з людьми, які її оточують,
узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному
середовищі; позитивно сприймати себе. Гра у «живий» комікс з легкістю може
замінити традиційну сюжетно-рольову гру на етапі, коли ігрові навички у дітей ще
недосконалі. Сюжетно-рольова гра важлива умова соціального розвитку дитини: у
ній вони ознайомлюються із різними видами діяльності дорослих, навчаються
розуміти почуття та стани інших людей, співпереживати їм, отримують навички
спілкування з однолітками, а також з дітьми молодшого і старшого віку.
Критеріями найвищого рівня навичок «занурення» у комікс у дошкільників
можна вважати: уміння самостійно придумати його тему, сюжет, визначити головних
персонажів, дібрати акторів на ролі, «розбити» кадри, здійснити їх постановку, а
потім ще і зафіксувати кадри за допомогою медіазасобів (фото чи відео).
Зафіксований сюжет дозволяє повернутись до пережитого, проаналізувати його,
критично оцінити як вчинки персонажів, так і сам медіатекст.
Виготовлення коміксів стає важливим аспектом інтеграції дошкільного
навчального закладу і родини. Залучення батьків до малювання коміксів на задану
тему («Один день із життя моєї дитини», «Казка для малюка», «Моє місто найкраще»
інші) пробуджує внутрішній потенціал «батьківства» («не бути гіршим за інших»),
сприяє організації сумісної творчої справи, оптимально розв‘язувати питання
сімейного дозвілля.
Презентація медіапродукту, створеного в процесі сімейної медіатворчості
передбачає участь у конкурсах, фестивалях. Для дитини участь у конкурсі може
стати переходом з позиції залежного від медіа на позицію творця, а спільна участь у
конкурсі цілої родини сприяє її зміцненню та підвищенню її дозвільної культури.
Створення об‘ємного чи 3-D коміксу – процес, схожий з настільним театром,
художньою діяльністю. Діти виготовляють фігури (наприклад, ліплять з пластиліну)
чи використовують готові (дрібні іграшки «Кіндерсюрпризу», фігурки з настільного
театру). Разом з педагогом чи самостійно розробляють сценарій, визначають кадри,
знімають їх фотокамерою. Після чого за необхідності на відзняті кадри у графічному
редакторі Paint наноситься текст, потім за допомогою програми Windows Movie
Maker, у вигляді презентації Power Point чи як звичайний документ Word вони
монтуються в 3-D комікс. Готовий медіапродукт може зберігатись на електронних
носіях (флешка, диск) чи роздруковується для представлення споживачам.
Подібна робота складніша у порівнянні з процесом створення «мальованого»
коміксу. Дошкільникам необхідно не тільки визначити кадри, їх послідовність,
коментарії до них, але й врахувати спеціальні умови для створення фотокадру
(світло, фон, перспективу, розташування головного героя на кадрі, його «взаємодія»
з іншими персонажами тощо). Але в той же час у деяких дошкільників рівень
зображувальних навичок не достатній для створення повноцінного коміксу. Творча
робота з об‘ємними персонажами дозволяє дітям навчитись орієнтуватись у
просторі, зрозуміти правила створення коміксу.
За думкою авторів журналу «Джміль» (додатку до журналу «Дошкільне
виховання), одне з найулюбленіших занять сучасних дошкільнят — дивитися
мультфільми й розглядати комікси. Рубрика «Кіностудія» журналу «Джміль» дає
можливість маленьким читачам стати співтворцями уявного мультфільму, склавши
зв'язну розповідь за малюнками-кадрами, ця приємна розвага реалізує виховні і
розвивальні цілі.
Усі сюжети «Кіностудії» присвячені морально-етичним темам. Вони
зображують типові проблемні ситуації, у яких часто опиняються сучасні діти, мотиви
та наслідки їхніх вчинків. Запропоновані комікси не лише розвивають зв'язне
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мовлення та логічне мислення, а й завжди спонукають до глибоких роздумів та
власних висновків про поведінку людини у суспільстві.
Інтерактивна електронна версія «Кіностудії» — постійна складова
Електронного додатку до журналу «Джміль» [2].
Комікси не лише розважають, а й вчать правилам поведінки, можуть стати
приводом для відвертої розмови про людські чесноти в родині, початком бесід або
виховних заходів з морального виховання.
Складаючи розповідь за коміксом, дошкільники розвивають зв‘язне мовлення,
логічне й критичне мислення, привчаються до мовленнєвої творчості. Діти вчаться на
чужих помилках, розмірковують про те, як можна їх виправити, ставлять себе на
місце персонажів коміксу.
На сторінках електронного додатку до журналу «Джміль» розміщені питання
для бесіди з дітьми, презентації з відповідними завданнями, які дозволяють
організувати роботу як з групою дітей, так й індивідуальну. Питання та завдання,
представленні в журналі, цікаві, доцільні. Але для розвитку медіатворчості,
формування нешаблонного мислення у дитини варто розширити коло творчопошукових завдань. У цьому випадку педагогу можуть допомогти картинки,
запропоновані на сторінках електронного додатку до журналу «Джміль».
Скачавши ілюстрації, вихователь за допомогою графічного редактору Paint
може підправити їх в залежності від поставленої задачі: видалити тексти з «мовної
хмаринки», видалити чи домалювати предмети, елементи, змінити колір одягу
персонажів тощо. Редактування ілюстрацій дозволить педагогу використовувати в
роботі з дітьми вправи «Склади комікс за картинками». Цікаво, що виправлені
зображення інколи дозволяють скласти комікс зовсім протилежного змісту в
порівнянні з оригіналом. Це дозволяє розвивати у дошкільників креативні навички,
медіатворчість. Готові медіатвори важливо зберігати у друкованому чи електронному
вигляді. Таким чином є можливість порівняти творчі уміння дитини упродовж певного
часу.
Важливо, щоб задум кожного конкретного ігрового медіаосвітнього заняття чи
інтеграція медіаосвітніх завдань у традиційний навчально-виховний процес
відповідали інтересам та віковим можливостям дітей, сприяв отриманню нових
знань, активізації пізнавальної активності й розвитку творчого потенціалу. І звичайно
ж, важливою умовою організації ігрових форм медіаосвітньої роботи виступають
створення доброзичливої обстановки, щира зацікавленість педагога в спілкуванні з
дитячим колективом і світом медіа [14].
Висновок. Медіа – невичерпне джерело для всебічного розвитку дитини. Як ми
бачимо, медіа стають комплексним засобом освоєння дитиною навколишнього світу,
а медіаосвіта – основою формування нового типу культури особистості.
Медіазаняття вигідно відрізняються від традиційних форм навчальновиховного
процесу атмосферою самодіяльності й творчості, наочністю результатів виконуваної
діяльності, можливістю реалізовувати творчі потреби, загальною захопленістю і
доброзичливістю. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці та
удосконаленні форм і методів медіаосвіти в дошкільному навчальному закладі,
формуванні у вихованців дошкільного навчального закладу медіакультури,
забезпеченні їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним
середовищем.
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Проблема інтеграції навчання і виховання в дошкільному навчальному закладі
важлива і сучасна, як для теорії так і для практики. Що ж таке інтеграція? Інтеґрація
(від лат integratio – з’єднання, відновлення) є об’єднанням будь-яких елементів
(частин) в ціле і процес взаємного зближення; об’єднання і структурування
невпорядкованих явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між елементами
системи, впорядковане функціонування частин цілого [4].
Ряд вчених, педагогів (Я. Коменський, Д. Локк, І. Песталоцці, К.Ушинський та
інші) звертися до ідеї міжпредметних зв’язків. Саме великий дидакт Я. Коменський
підкреслював: «Усе, що знаходиться у взаємозв’язку і повинно викладатися в такому
ж зв’язку». Дивлячись на це, можна відзначати, що корені процесу інтеграції лежать у
далекому минулому класичної педагогіки і пов’язані з ідеєю міжпредметних зав’язків.
У своїй основі ідеї міжпредметних зв’язків зародилася в ході пошуку шляхів
відображення цілісності світу у змісті навчально матеріалу [5].
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» побудована
на принципах науковості, інтеграції, системності, гуманізації змісту навчання та
виховання. Педагог дошкільного навчального закладу має брати до уваги досягнення
дитини з логіко-математичного розвитку не тільки на так званих «профільних»
заняттях, а й включати життєвий контекст дитини та різні сфери її життєдіяльності.
Проте, як показує практика, принцип інтеграції більшою мірою реалізується на
колективних заняттях, на які припадає приблизно 1/12 частина перебування дітей у
садку. Однак, синтезуючи матеріал та поєднуючи різні змістові лінії, вихователі не
завжди належним чином дбають про органічне поєднання елементів знань з різних
галузей та підпорядкування головній меті, що призводять до створення мозаїки
окремих картин, а не взаємопроникнення розрізнених елементів певної сукупності,
що і є основною сутністю інтеграції. Від чітко визначеної мети залежить і
співвідношення матеріалів, які поєднуються.
Ставлячи за мету виховання компетентної особистості, педагоги мають вийти
на ширший життєвий простір, активніше застосовувати інтегрований підхід у процесі
життєдіяльності дітей. Потрібно розглядати «заняття» як зайнятість дитини протягом
реального, нерегламентованого часу з наданням пріоритету спілкуванню,
обговоренню, спостереженню, дослідницькій та пошуковій діяльності. Значно
важливіше, щоб сучасний дошкільник зміг застосовувати свої логічні та математичні
знання та уміння, застосовуючи основні закони буття (зміну дня і ночі або циклічність
пір року), порівнюючи, упорядковуючи та з’ясовуючи причини й наслідки.
Над цією проблемою працюють різні дослідники і практики: М. Машовець, Н.
Баглаєва, О. Фунтикова, К. Назаренко та ін. Серед різноманітних методів навчальновиховної роботи в дошкільному закладі варто дібрати такі, що об’єктивно
відповідають ідеї інтегрування:
це методи, пов’язані з передачею та сприйманням програмового матеріалу, які
поділяються на словесні (розповіді, бесіда, пояснення), наочні (ілюстрації, картинки,
фото, технічні засоби навчання), практичні (досліди, логіко-математичні задачі,
вправи); це логічні методи передачі та відтворення інформації: індуктивні, дедуктивні,
моделювання, узагальнення, конкретизації, абстрагування; методи за ступенем
самостійності мислення: репродуктивний, творчий, проблемно-пошуковий.
М. Машовець пропонує поєднувати математику з приготуванням їжі. Вона
стверджує, що старші дошкільнята є бажаними помічниками дорослих під час
приготування їжі, вони можуть «виготовляти» разом з батьками рецепти в малюнках,
позначаючи порядок виконання дій цифрами - зліва направо, використовувати мірку
під час готування, також дитина може визначати, до якої групи належить продукт,
його вагу та об’єм [3].
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Застосування принципу інтеграції значно розширює педагогічні можливості:
стимулюється аналітико - синтетична діяльність дітей у них, розвивається потреба в
системному підході до об’єкта пізнання, формуються вміння аналізувати,
порівнювати предмети об’єктивної дійсності, що забезпечує цілісне сприймання світу.
Всі ці можливості реалізуються за педагогічних умов, а саме: урізноманітнення форм
пізнавальної діяльності: можливість досліджувати, трансформувати,
експериментувати, моделювати різні за величиною, кількістю та просторовим
розміщенням об’єкти;! доцільного поєднання знань з різних змістових ліній та їх
реалізації у процесі життєдіяльності; співпраці, співтворчості між дітьми та
педагогами, надання вихованцям права вибору та можливості самостійно знаходити
способи розв’язання завдань або проблемних ситуацій.
У реальному житті в дитини є безліч можливостей досліджувати,
експериментувати, моделювати свої дії. Відчути радість дослідника та
першовідкривача для малюка набагато важливіше, аніж репродуктивно відтворити
інформацію дорослого. Для цього можна використати «сезонні мандрівочки з
математикою», наприклад весною можна організувати спостереження за таненням
бурульок та за струмочками, використовуючи у мові математичні терміни для
позначення довжини, глибини, швидкості струмка; порівнювати дерева та кущі за
висотою, квіти за схожістю форм.
Природне середовище, з яким взаємодіє дитина, сприяє пізнанню
навколишнього світу, отриманню елементарного, але цілісного уявлення про світ. Під
час спілкування з природою збагачується враження Ііяикільнвда про різноманітні
явища та стани природи, він навчається диференціювати основні особливості життя
на планеті Земля; дізнається, що кожна пора року складається з місяців, місяць - з
тижнів, тиждень - з днів, день - з доби, доба - з годин, години - з хвилин, хвилини - з
секунд; має можливість порівнювати та класифікувати об’єкти природи за якісними
ознаками та кількістю; робить спроби вимірювати відстань, довжину масу, сипкі та
рідкі природні речовини.
Звичайна купа піску на ігровому майданчику може бути не тільки найкращим
матеріалом для ігрової діяльності, а й слугувати проведенню елементарних дослідів,
бути засобом засвоєння логіко-математичних понять. Набравши в жменю сухого
піску й затиснувши його в кулачку, дитина може усвідомити таку властивість часу, як
плинність. Якщо запропонувати малюкові повільно висипати пісок з кулачка, і
стежити водночас за стрілкою годинника, він помітить, що положення її змінилося.
Такий дослід допоможе дітям старшого дошкільного віку ознайомитися з пісочним
годинником, краще орієнтуватися в часі. Дитяча жменька може бути не тільки
імпровізованим пісочним годинником, а й умовною міркою для вимірювання як піску,
так і інших сипучих речовин.
Основа інтелектуального розвитку - сенсорне виховання, яке забезпечує і
збагачує чуттєвий досвід дитини, формує уявлення про властивості та якості
предметів. Чим багатші відчуття та сприймання, тим ширшими й багатограннішими
будуть знання дитини про навколишній світ.
Велику роль у створенні умов для пошуку та прояву активності створюють і
проблемні ситуації, які можуть виникати як самі собою, так і створюватися
вихователем. Проблемна ситуація — це ситуація для розв’язання якої окремий
суб’єкт (колектив) має застосувати нові для себе знання чи способи дій. Умовно ці
ситуації можна розподілити таким чином: ситуації за змістом казки, вірша,
оповідання; з використанням іграшок, атрибутів, дидактичного матеріалу; звернення
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до досвіду дітей та життєвих ситуацій; проблемні ситуації в побутовій діяльності.
Будь-яка іграшка в ігровому куточку може слугувати створенню проблемної ситуації.
Щоб математика не стала для малюка наукою «за сімома замками», слід
якнайбільше використовувати можливості ігрової діяльності. Гра дає великі
можливості для інтеграції знань та взаємопроникнення елементів одного об’єкта в
структуру другого. Зокрема, в сюжетно-рольовій грі старші дошкільники можуть
поєднувати не тільки різну тематику, а й використовувати різні види ігор. Під час
такої діяльності діти виконують безліч різних математичних і логічних операцій:
лічать предмети та об’єкти, порівнюють їх за величиною та формою, групують,
класифікують, оперують з множинами, будують прості умовиводи.
Кожна пора року дає дітям змогу.пізнавати світ у його багатстві та різномаїтті,
що саме наштовхує на інтеграцію знань з природи та вмінь орієнтуватися в часі. З
цією метою доцільно проводиш цільові прогулянки, екскурсії до одного місця тричі на
сезон: на початку, всередині та у кінці, щоб дитина краще засвоїла зміни, явища, які
відбуваються в природі, і асоціювала з ними певний місяць року.
Отже, саме в період дошкільного дитинства краще за все навчати дитину
перших азів, які будуть допомагати її протягом усього життя, тобто дати їй знання
про пори року, місяці, частини доби, про змін, що їх супроводжують, діяльність людей
та дітей у певний проміжок часу; вчити вимірювати, порівнювати форму та величину
предметів, рахувати та визначати їх порядок, а все це найкраще здійснювати за
допомогою інтеграції з іншими видами діяльності.
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Анотація. Дана стаття містить творчий і практичний матеріал щодо
розвитку творчих здібностей дітей шляхом використання нетрадиційних технік
під час занять з зображувальної діяльності. Матеріал спрямований на розвиток
інтересу дітей до занять із зображувальної діяльності.
Рекомендовано педагогам закладів дошкільної освіти,керівникам гуртків та
батькам здобувачів освіти.
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творчі

Постановка проблеми. Важливим завданням сьогодення є становлення творчо
активної особистості, здатної вносити прогресивні зміни в життя суспільства,
здійснювати вибір, ставити й розв´язувати проблеми, бути винахідливими, мати
творчу уяву. На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки проблему дитячої
творчості неможливо розглядати окремо від питань навчання зображувальної
діяльності.
Широкі можливості для проникнення дошкільників у творчий процес дає
образотворча діяльність. Адже дитина через образотворення розповідає про свій
власний світ, про фантазії, уяву, почуття.
Дошкільний вік – це вік, сприятливий для розвитку творчості. Дитині все дається
легко, усе цікаво і все вона виконує з великим захопленням, особливо коли ці дії
пов'язані з грою або просто включені в ігрові відносини.
Розвиток творчих здібностей дітей завдяки художнім навичкам є процесом
природним та високоефективним. Залучаючи дітей до художньо-творчої діяльності,
педагог реалізує не тільки завдання художнього виховання, а й більш глобальні –
розвиває інтелектуально-творчий потенціал дітей.
Таким чином, завдяки зображувальній діяльності як засобу формування творчості,
ми маємо можливість навчати дитину основам творчого вирішення художньої
проблеми, можемо надати дітям можливість для прояву активності та самостійності.
Мета статті.
- розширити уявлення про різноманітність нетрадиційних технік малювання
- формувати естетичне відношення до оточуючої дійсності на основі ознайомлення
з нетрадиційними техніками малювання
- створити умови для вільного експериментування з нетрадиційним художнім
матеріалом
- розвивати асоціативне мислення, уяву, фантазію та творчість
- виховувати художній смак та почуття гармонії.
Нетрадиційні техніки малювання – стимул до творчості
Діти дуже люблять малювати. Як тільки маленька ручка стає здатною вхопити
олівець, відразу ж у дитини з’являється прагнення щось зобразити на листку
паперу, на стіні, на дверях, на асфальті, взагалі, на всьому, на чому можна
залишити помітні сліди. На цій особливості образотворчої діяльності дошкільника і
ґрунтуються нетрадиційні техніки малювання.
Зображувальна продуктивна діяльність з використанням нетрадиційних технік
малювання виявляється найбільш сприятливою для творчого розвитку здібностей
дітей. Саме нетрадиційні види зображувальної діяльності активізують художній
потенціал дітей, розвивають уяву, фантазію, викликають бажання вигадувати щось
нове, цікаве. Чим більше органів чуття беруть участь в процесі образо творення,
тим повнішими будуть уявлення і пізнання дітей. Неординарний підхід до виявлення
творчих здібностей у дітей дошкільного віку та створення умов для розвитку є
запорукою успіху у формуванні творчої особистості. Ця діяльність створює умови
для занурення дитини в творчість, в процесі якої створюється щось красиве і
незвичне.
Проведення занять з використанням нетрадиційних технік:
- сприяє зняттю дитячих страхів
- розвиває впевненість у своїх силах
- розвиває просторове мислення
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- вчить вільно виконувати задумане
- спонукає до творчих пошуків і рішень
- вчить працювати з різними матеріалами
- розвиває почуття композиції, ритму, кольору
- розвиває дрібну моторику рук
- розвиває творчі здібності, уяву, фантазію
- під час роботи діти отримують естетичне задоволення
Нетрадиційні техніки малювання дають дітям свободу вибору. Тільки
нестандартні та нетрадиційні прийоми творчості дозволяють кожній дитині більш
повно розкрити свої здібності, почуття. При використанні нетрадиційних технік
дитина вчиться не боятися проявляти свою фантазію, так як вони не звертають
дитину до стандарту, що не вводять їх в якісь рамки. Малюючи, дитина дає вихід
своїм почуттям, бажанням, завдяки малюванню вона осягає, іноді моделює
дійсність, легше сприймає болючі для себе образи і події.
Одне з найпотужніших виразних засобів, якими користується образотворче
мистецтво, це фарби, що втілюють розмаїття навколишнього світу дітей.
Нетрадиційне малювання розкриває креативні можливості дитини, дозволяє відчути
фарби, їх характер і настрій. Освоєння нетрадиційних методів малювання дозволяє
наповнити заняття позитивними емоціями, зробити кожне заняття святом.
Нетрадиційні прийоми розвивають у дітей логічне і абстрактне мислення, фантазію,
спостережливість, увагу і впевненість у собі. Нетрадиційне малювання
використовують не тільки на заняттях, але і під час самостійної діяльності дітей. У
результаті використання нетрадиційних матеріалів для вираження свого малюнку
діти вчаться не тільки помічати прекрасне в житті, а й відбивати це у своїй
творчості; а також самостійно здійснювати пошук нешаблонних шляхів вирішення
художнього образу.
За традиційні техніки приймають ті, які вже виправдали себе в процесі
навчання і введені до змісту сучасних програм. Нетрадиційні - це нові техніки,
досить відомі, але які ще не знайшли широкого застосування, хоч вони можуть бути
досить ефективними для зображення певних тем. На противагу традиційності,
нетрадиційність дає можливість відійти від стереотипів, надати дитині максимальну
свободу в її образотворчості. Нетрадиційні техніки досить прості в технічному
плані, діти легко їх засвоюють і отримують задоволення від результатів. Вони також
дають дітям унікальні можливості для експериментування, пошуків, образів,
сміливих втілень на папір незвичайних фантазій, вражень, думок.
Використовуючи в роботі різноманітні матеріали ( нитки, поролон, зубні
щітки, , свічки, мило, клей, крейди, різні за формою кришки, тички, штампи з
природного матеріалу, плівку, пензлики для клею, сіль, крохмаль, гуашеві та
акварельні фарби тощо ), малята здатні почути шелест намальованого листя,
відчути на щітках теплий вітерець, вдихнути пахощі лісу або лугу. Робота з
кольором, різними об`ємними формами готує дошкільника до занять математикою
та логікою. Діти можуть малювати на альбомних аркушах паперу, на аркушах
різного розміру і форми (квадратні, прямокутні, круглі, силуети миски, чашки,
фартушка, рушничка, сорочки тощо), на різних предметах (коробках, ящиках,
камінчиках, шпалерах, лінолеумі, асфальті)
Рух від простого образу – уявлення до естетичного узагальнення, від
сприйняття цілісного образу як одиничного до усвідомлення його внутрішнього
сенсу
та розуміння типового здійснюється під час спостережень, екскурсій,
безпосередньо на заняттях, або в результаті розглядання репродукцій картин,
фотографій, ілюстрацій у дитячих книжках і енциклопедіях під впливом дорослих,
які передають дітям основи культури.
Нетрадиційну техніку малювання великі педагоги розглядають як розвиток
цілеспрямованих творчих здібностей. У численних філософських та психолого232

педагогічних дослідженнях розкривається надзвичайна важливість творчого
розвитку людини.
Вагомий внесок у вивчення проблеми розвитку творчої
особистості здійснено низкою дослідників (Д.Б. Богоявленська, Л.С. Виготський,
Д.Ж. Гілфорд, В.М. Дружинін, Г.С. Костюк, О.І. Кульчицька, Н.С. Лейтес, О.М.
Матюшкін, В.В. Рибалка…) В останні роки все більш досліджується проблема
здібностей до образотворчої діяльності. Цим займались: Б.М. Геплов, Є.І. Ігнатьєв ,
Т.С. Казакова, Г.О. Підкурганна, Н.П. Сакуліна, Є.О. Фльоріна та інші. Б.М. Теплов,
який
вивчав
загальні
проблеми
художнього
виховання
запропонував
найпоширеніше й на сьогодні визначення поняття «здібності».
Видатний український педагог В.О. Сухомлинський у своїх працях зазначав,
що ми повинні відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої
творчості, інтелектуально повнокровної праці: «Витоки здібностей і обдарування
дітей – на кінчиках їхніх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки
– струмочки, які живлять джерело творчої думки. Іншими словами, чим більше
майстерності в дитячій руці, тим розумніше дитина.»
Л.С. Виготський писав про те, що творчість виявляється скрізь, де людина
змінює, відступає від стереотипу, створює хоча би крупинку нового для інших або
для себе.
За допомогою нетрадиційних технік малювання діти виражають свій
потенціал, свої власні задуми, спираються на свій життєвий досвід навіть у тому
випадку, коли іще не в достатній мірі володіють традиційними навичками
малювання.
Опис досвіду
Я працюю вихователем багато років, і весь час мою педагогічну практику
супроводжує залюблення в образотворчість, яке передаю своїм вихованцям.
Працюючи в дитячому садку, я звернула увагу на те, що у всіх вікових групах дітям
подобається малювати. Малювання є одним з найбільш цікавих і захоплюючих
занять для дітей дошкільного віку, це найдоступніший вид діяльності, який
освоюється дитиною. Ні читати, ні писати дитина ще не може, але вже із
задоволенням малює. Направляючи і підтримуючи дитину в цій діяльності можна
домогтися дуже багато чого. Головне в моїй роботі, щоб заняття приносили радість
і позитивні емоції. Бо перші невдачі викличуть у дітей розчарування. Потрібно
піклуватися про те, щоб діяльність дитини була успішною – це буде підкріплювати
віру дитини у власні сили.
Проаналізувавши малюнки дошкільнят,прийшла до
висновку- необхідно полегшити навички малювання,адже навіть не кожен дорослий
зможе зобразити той чи інший предмет.
Замислившись над тим, як можна вселити в дітей впевненість у своєму вмінні,
змусити повірити у те, що вони можуть стати маленькими художниками і творити
дива на папері, дійшла висновку – це навчання дітей нетрадиційних технік
малювання. І не помилилася.
Працюючи в цьому напрямку, я переконалася, що малювання незвичними
матеріалами, оригінальними техніками дозволяє дітям відчути незабутні позитивні
емоції, привертає дітей тим, що тут не присутнє слово «не можна», а можна
малювати чим хочеш і як хочеш. Нетрадиційні способи зображення досить прості за
технологією і нагадують гру. У процесі проведення занять помітила, що
використання нетрадиційних технік підвищило інтерес дітей до малювання.
Познайомившись з методичною літературою різних авторів та інтернет -ресурсами з
цієї теми, я знайшла багато цінних ідей і поставила перед собою наступні завдання:
- розширити уявлення про різноманітність нетрадиційних технік малювання
- формувати естетичне відношення до оточуючої дійсності на основі ознайомлення
з нетрадиційними техніками малювання
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- створити умови для вільного експериментування з нетрадиційним художнім
матеріалом
- розвивати асоціативне мислення, уяву, фантазію та творчість
- виховувати художній смак та почуття гармонії
Почала використовувати в своїй педагогічный діяльності методику
Л.М.Шульги
«Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з малювання» під назвою
«Барви натхнення»
Важливу роль у розвитку дитини відіграє розвиваюче середовище. Тому при
організації предметно-розвивального середовища враховувала, щоб його зміст мав
розвиваючий характер і був направлений на розвиток творчості кожної дитини
відповідно до його індивідуальних можливостей,щоб діти непомітно могли
заглибитись в пізнання обєктів, предметів,явищнавколишнього світу. Збагатила
куточок образотворчої діяльності різними матеріалами для роботи – природнім:
сухим листям, гілочками, насінням дерев, штампами з картоплі, яблук, моркви,
буряка та ужитковим: свічками, поролоном, жмаканим папером, целофаном,
вушними паличками, пензликами різної жорсткості, пінопластом. Наявність цих
матеріалів спонукає дитину фантазувати, робити різні відкриття, експериментувати.
Також я склала перспективний план роботи з нетрадиційного малювання по кожній
віковій групі, написала конспекти занять для дітей різного дошкільного віку. Успіх
навчання нетрадиційним технікам багато в чому залежить від того, які методи і
прийоми використовує педагог, щоб донести до дітей певний зміст, сформувати у
них знання, вміння і навички. Я у своїй роботі використовую такі методи та прийоми:
Наочні – показ прийомів зображення, розгляд зразків
Словесні – загадки, розповіді, бесіди, художнє слово
Ігрові - дидактичні ігри, сюрпризні моменти, створення ігрових ситуацій
Практичні – оволодіння практичними навичками, уміння створювати зображення
нетрадиційним способом і матеріалом.
В своїй роботі прагну навчити дітей різним способам малювання, дати поняття про
різні техніки зображення.
Я використовую в своїй роботі з дітьми такі нетрадиційні техніки:
Малювання пальчиками, долоньками
Малювання свічкою
Плямографія
Малювання на зволоженому папері
Малювання зім’ятим папером
Малювання штампами з овочів, поролону
Малювання штампами з корків, пінопласту
Малювання губкою, зубною щіткою
Малювання на половині аркуша
Малювання крапками
Малювання відбитками листя
Кожна з технік – маленька гра. Використання різних технік малювання дозволяє
дітям відчувати себе розкутіше, сміливіше. Дозволяє передати на папері те, що
звичайними засобами зробити важко. Кожен вид відкриває щось нове, незвичне,
несе радість, дає новий поштовх до творчості.
Перш ніж створювати з дітьми за допомогою нетрадиційних технік чудові малюнки,
збагачую емоційно-чуттєву сферу вихованців, вчу їх естетичного бачення
навколишньої дійсності. Сприяють в цьому спостереження об´єктів та явищ
довкілля, порівняння їх, милування природою рідного краю. А вже потім даю дітям
змогу виразити свої почуття , проявити творчість у художній діяльності.
Починаючи малювати, дитина знайомиться з фарбами, пензлями, різними
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нетрадиційними матеріалами. Вони добрі друзі, які допомагають передати настрій
маленького художника. Щоб краще зрозуміти своїх нових друзів, проводжу заняттязнайомства. Для цього використовую казки про пензлик, різнокольорові фарби,
нетрадиційні матеріали для малювання. Така робота допомагає «оживити»
матеріали для малювання. Досвід роботи показав, що оволодіння нетрадиційними
техніками зображення приносить дошкільнятам справжню радість, якщо воно
будується з урахуванням специфіки діяльності та віку дітей. Я стала знайомити
дітей з нетрадиційними техніками зображенняще з раннього віку. Перше
знайомство розпочалося з малюванням пальчиками. Це найпростіший спосіб
отримання зображення. У ранньому віці багато малюків тільки вчаться володіти
художніми інструментами, і тому їм легше контролювати рухи власного пальчика,
ніж олівця або пензлика. Цей спосіб забезпечує дитині свободу дій. Малюк опускає
в гуаш пальчик і ставить крапки, плямочки на папері. Роботу починаю з одного
кольору, а потім даю два, три кольори («Пальчик гуляє», «Сукня в
горошок»,«Намисто для ляльки», «Ягідки на тарілці», «Гілкагоробини»,«Осінні
листочки», «Прикрась ялинку»). Пізніше я вчу дітей малювати долонькою. Вмочаю
долоню дитини в фарбу і ставлю її відбиток на папері. Дітям дуже подобається цей
спосіб малювання («Півник», «Дерево», «Рибка», «Пташечка»,»Сонечко»,
«Тюльпани»).
З молодшої групи навчаю малювати корками і печатками з картоплі. Ця
техніка дозволяє багаторазово зображати один і той же предмет, складаючи з його
відбитків найрізноманітніші композиції, прикрашати ними листівки, серветки, хустки.
Дитина притискає печатку у фарбу і завдає відбиток на аркуш паперу. Ми
малювали: «Ягоди», «Яблука у вазі», «Моя улюблена чашка», «Прикрасимо
рукавички», «Квіточка радіє сонечку». Далі знайомлю дітей з технікою малювання
зім´ятим папером. Діти спочатку зминають шматочки паперу, обмочують його в
густу гуаш і виконують ним зображення.
При малюванні цією технікою легко змішувати фарби, зображуючи барвистість
осіннього неба, квітів, трави.
З середньої групи навчаю малювати технікою на половині аркуша. Складаємо
аркуш паперу вдвічі і на одній його половинці малюємо половину зображуваного
предмета. Потім знову складаємо аркуш навпіл і прогладжуємо його рукою. У цій
техніці в основному малюємо симетричні предмети. Цікаво були виконані роботи на
наступні теми: «Чудові метелики», «Чарівне дерево», «Квіти на лузі», «Чудесний
букет». З дітьми середньої та старшої групи використовую малювання відбитками
листя. Гуляючи з дітьми на прогулянці ми збираємо листя з різних дерев, що
відрізняються за формою, розміром.
Листя покриваємо фарбою, потім пофарбованою стороною кладемо на лист паперу,
притискаємо і знімаємо, виходить акуратний кольоровий відбиток рослини.
Цікавими були такі роботи: «Осінній листочок», «Осінній букет», «Осінній килимок»,
«Зайчик», «Ведмедик», «Метелик». Діти цього віку також люблять малювати губкою,
вчу їх, що її не потрібно змочувати водою, а відразу набирати фарбу. Штампування
губкою можуть бути простими примакуваннями по прямій та примакуваннями з
рухом по колу, півколу. У нас виходили дуже незвичні «Хмари», «Курчата»,
«Забавні сніговими», «Ведмедик».
Цікавою виявилася техніка малювання на зволоженому папері. Малювати потрібно
охайно і поспішаючи. В цій техніці добре малювати картини неповторної природи,
пухнастих тварин. Завдяки вологій поверхні виникає ефект розмитого контуру
зображення.
Знайомлячи малюків з технікою малювання свічкою, показую процес роботи.
Спочатку контур малюнка наношу олівцем, потім поверх олівця малюю восковою
свічкою зображення. За допомогою поролонової губки вкриваю всю поверхню
аркуша паперу акварельною фарбою. Так створюючи на папері малюнок свічкою,
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дитина ще не бачить його – він відкриється їй лише тоді, коли вона візьметься за
фарби. На розфарбованому аркуші «проявиться намальований воском предмет,
пейзаж або сюжет. Очікування результату і поява його живлять інтерес дитини,
спонукають до творчих експериментів. Я завжди схвалюю образотворчу ініціативу
дитини, заохочую до подальших пошуків і позитивно оцінюю сміливі рішення. Моя
підтримка тішить, додає впевненості кожній дитині.Цікавими для дітей були теми
«Овочі», «Фрукти», «Осінні листочки», «Ялинка», «Сніжинка», «Космос», «Зимовий
пейзаж».Показавши і пояснивши малим технологію та прийоми «кляксографії»,
дала їм змогу побачити, що злиття кількох фарб зумовлює казкові перетворення,
відкриває простір фантазії. Пропоную дітям аркуш паперу скласти вдвоє та
пригладити лінію згину. На лінію згину діти наносять пензликом в середину кілька
плям різного кольору. Далі складають аркуш та пригладжують його рукою.
Розгорнувши його, діти з подивом та задоволенням розглядають утворені
симетричні зображення, впізнають знайомі образи, або придумують на що це схоже,
домальовують необхідні деталі. Навчаючи малювати дітей крапками, пояснюю, що
потрібно обраним приладдям для утворення крапок заповнити зображення
відповідним кольором фарби.
Старших дошкільнят навчаю передавати фактуру та об´ємність предмета за
допомогою зубної щітки. Фарба повинна бути концентрації густої сметани. Під час
малювання зубною щіткою показую дітям, що рука може рухатися знизу вгору,
навскоси, по спіралі, хвильками. Малювати можна кінчиком щітки і усією її
площиною. Щоб краще передати фактуру зображення, щетина щітки повинна бути
напівсухою. Цією технікою малювали з дітьми«Айстри»«Ялинку», «Веселого
ведмедика», «Морський пейзаж».
Дуже цікавим було для дітей середнього та старшого дошкільного віку
знайомство з нетрадиційною технікою малювання – ебру. Оригінальність її в тому,
що це малювання візерунків на воді з подальшим перенесенням на папір. Саме на
воді, що дуже цікаво, загадково і таємничо. Знайомство з нею захопило дітей своєю
незвичністю, поєднанням матеріалів та інструментів. Для цієї техніки я
використовую крохмальну суміш та молоко і акрилові фарби. Рідину наливаю в
ємкість, далі пензликом набризкую в рідину краплі різних фарб, а потім загостреною
паличкою роблю розводи по поверхні в різних напрямках. Після цього потрібно
накласти листок паперу на зображення, легенько провести по ньому паличкою і
вийняти за одну сторону. Візерунок з рідини відбивається на папір. Ця техніка дуже
захопила дітей, вони уявили себе справжніми чарівниками.
Не менш привабливим стало знайомство дітей з технікою малювання на
оргсклі. Малювання на склі розвиває уяву, фантазію, адже створює ефект
багатовимірної реальності, дозволяє домальовувати і змінювати зображення,
змішувати фарби і легко витирати їх за допомогою звичайної ганчірки.
Наймолодших художників приваблює цей вид мистецтва своєю надзвичайністю,
можливістю експериментування, навіть якоюсь магічністю. Хіба ж не диво, коли
зображення постає з обох боків площини, адже його створюють одночасно діти по
різні боки скла? На папері такий малюнок зробити неможливо. Ми виготовили для
можливостей малювання на склі три спеціальні мольберти, у яких замість полотна
використано оргскло у дерев´яній рамі. Для малювання використовую гуашеві
фарби густої консистенції. Цю техніку можна використовувати з дітьми різних
вікових груп. Діти малюють пальчиками, долоньками, пензликами, нетрадиційними
матеріалами стоячи по обидва боки мольберта. Ми малювали: «Листочки
кружляють», «Іде дощик», «Осіннє дерево», «Осінь прийшла», «Снігопад»,
«Новорічна ялинка», «Зимовий пейзаж».
Нетрадиційними техніками малювання діти оволодівають на заняттях, під час СХД
та індивідуальної роботи з дітьми. Від заняття до заняття поступово рухи
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вихованців стають дедалі вправнішими, діти починають самостійно знаходити
способи виконання робіт.
Використовую в своїй роботі з дітьми психогімнастику, вправи на створення
образу, використовую музичний супровід під час малювання. Мені також
допомагають ігрові прийоми навчання (фарба танцює, фарба стрибає), ігрові дії під
час показу послідовності зображення. Для створення ігрових ситуацій мені
допомагають використання загадок, віршів, пісеньок, музичних творів. Це підвищує
пізнавальну і творчу активність дітей.
Для занять я стараюся приготувати естетичні і різноманітні матеріали, надаю
дітям можливість вибору засобів зображення. Незвичний початок роботи,
застосування ігрових прийомів, дидактичних ігор – все це допомагає не допустити в
дитячу образотворчу діяльність одноманітність і нудьгу, забезпечує жвавість і
безпосередність дитячого сприйняття і діяльності. На заняттях намагаюся створити
теплу невимушену атмосферу, сприяю доброзичливому, довірливому спілкуванні
дітей з дорослим. Позитивний емоційний стан дітей - обов´язкова умова для
розвитку творчості. Діти вільно почуваються у роботі, не бояться розкрити те, що
народилося у глибинах їх маленької душі. Я стараюся в разі утруднення чи невдачі
допомогти, підказати кожній дитині, ще раз пояснити. Найкращий спосіб розвинути
творчі здібності дитини – підтримати її зусилля й схвалити успіх.Надаю свободу
дітям, заохочую сміливість, виділяю оригінальність, не застосовую критичних
оцінок. Все це допомагає дітям використовувати свій досвід, експериментувати,
знаходити нове в темах, задумах, способах виконання. Роботи вихованців
використовуємо для прикрашення приміщень дитячого садка, як подарунок іншим
дітям, рідним та близьким, організовуємо виставки малюнків («Ми маленькі
художники», «Ходить осінь золота», «Зимові візерунки», «Весна красна вже
прийшла», «Ми у світі творчості»).
Своїм досвідом, творчими доробками по використанню нетрадиційних технік
малювання в роботі з дітьми я ділюся з колегами -педагогами.
Провела
консультації для вихователів «Нетрадиційні техніки малювання – стимул до
творчості», «Використання нетрадиційних технік малювання на заняттях з
зображувальної діяльності». Приймала участь в засіданні творчої лабораторії на
тему: «Використання інноваційних технологій в сучасному світі дошкільників»,
представила презентацію «Розвиток творчих здібностей засобами нетрадиційних
технік малювання». Провела майстер-класи для вихователів ЗДО та педагогів
центру розвитку дитини «Дивосвіт» «Ебру –фантазії на воді», «Нетрадиційні техніки
в роботі з дітьми в зображувальній діяльності», «Чарівне скло».
ВИСНОВКИ
Малювання нетрадиційними техніками допомагає прищепити любов до
зображувального мистецтва, викликає цікавість до малювання, бажання малювати
ще більше. Нетрадиційний підхід до виконання зображення дає поштовх розвитку
дитячого інтелекту, підсилює творчу активність дитини, вчить нестандартно
мислити.Нетрадиційні техніки малювання викликають у дітей безліч позитивних
емоцій, відкривають можливості використовувати добре знайомі їм предмети в
якості художніх матеріалів. Незвичні техніки малювання зацікавлюють дітей,
сприяють розвитку творчості в усіх, без винятку. Завдяки проробленій роботі діти
навчилися помічати красу навколишнього світу, використовувати для зображення
різні матеріали, набули певного досвіду, оволоділи прийомами і техніками
малювання, навчилися розміщувати малюнок на площині, навчилися через колір
помічати виразність засобів зображення – яскравий, радісний, сумний.
Під час малювання нетрадиційними техніками дошкільники отримали знання
про зображувально-виражальні можливості матеріалів, оволоділи технічними
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прийомами роботи з ними послідовністю виконання образотворчого процесу. Діти
навчилися створювати гарні зображення,, радіти їм, вірити в свої сили,
координувати дії ока, руки, кисті. Дитячі малюнки стали змістовніші, привабливіші,
виразніші, емоційніші.
Навчившись виражати свої почуття на папері, дошкільники краще розуміють
почуття інших, вчаться долати сором’язливість, страх перед малюванням, перед
тим, що нічого не вийде, проявляють свої нахили, здібності, обдарування, уяву,
фантазії.Кожна дитина вчиться працювати на своєму рівні здібностей, дитячі роботи
не відповідають якомусь зразку, не схожі одна на одну і дивують інших.
Нетрадиційні техніки малювання, художня творчість допомогли дітям розкрити свою
особистість, а емоції, викликані образотворчим мистецтвом здатні творити чудеса.
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ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ Й НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ SТRЕАМ-ОСВІТИ
Анотація. У статті з’ясовано значення використання новітніх технологій
STREAM-освіта, Освіта для сталого розвитку, за допомогою яких діти не тільки
отримують знання про навколишній світ, а й вміють їх використовувати, шукати
і знаходити, спираючись на ці знання, виходити з проблемних ситуацій,
здійснювати нові маленькі відкриття для себе. Розкрито інтеграційний підхід до
розвитку, виховання й навчання дітей шляхом реалізації SТRЕАМ-освіти.
Ключові слова: інформаційно- комунікативні технології, STREAM-освіта,
сталий розвиток, інженерне мислення, робототехніка, інтеграція.
Ми часто розмірковуємо над тим, як змалку виховувати художника,
танцівника, співака, вчимо дітей грати на різних музичних інструментах... Існує
багато мистецьких гуртків та студій для дітей різного віку. А от як виховати
інженера? На що варто звертати увагу, аби вчасно виявити таку обдарованість? І як
підтримати інтерес до техніки? Адже саме ця професія одна з найбільш
затребуваних у сучасному суспільстві.
Відповіді на ці запитання дають нові напрями освіти — STEM, STEAM,
STREAM.
SТRЕАМ-освіта — базова сходинка у представленій моделі, найбільш
багатогранна. Треба надати малюку можливість випробувати себе в різних галузях
— побути співаком, актором, балериною, музикантом, науковцем, винахідником...
При цьому варто уважно стежити за тим, що дитині найбільше подобається,
що виходить краще, чим вона може займатися самостійно, і не примушувати до
того, до чого в неї немає охоти.
До переваг STREAM-освіти дошкільників як умови розвитку культури
інженерного мислення, слід віднести: [1]
▪ навчання за темами, а не за предметами: дитина бачить зв’язок між
науками, навчання стає насправді системним;
▪ використання знань у повсякденному житті;
▪ розвиток критичного мислення та вміння вирішувати проблеми;
▪ надання впевненості у власних силах;
▪ комунікація та командна робота;
▪ розвиток інтересу до технічних дисциплін;
▪ креативні та інноваційні підходи до проектної та дизайн-діяльності.
STEAM -освіта -це «навчанням навпаки». Не «від теорії до практики», а " від
практики до теорії". Спочатку – гра, придумування, майстрування пристроїв,
механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності – опанування теорії і нових знань.
Мета статті – проаналізувати результативність сучасних наукових підходів до
проблеми впровадження STREAM-освіти в роботу з дітьми дошкільного віку.
Основна частина. "Скажи мені і я забуду, покажи мені і я запам`ятаю, дай мені
зробити і я зрозумію" (Конфуцій)
Cтpiмкий poзвитoк IT-гaлузi, нaнoтeхнoлoгiй виявляє пoтpeбу у дocвiдчeних
фaхiвцях, a тому виникaє ocвiтня потреба у навчанні дітей тeхнiчним диcциплiнaм –
мaтeмaтицi, фiзицi, iнжeнepiї, пpoгpaмувaнню. Мaйбутнє дepжaви зaлeжить вiд якocтi
ocвiти, тoму вoнa пoвиннa бути випepeджувaльнoю, вiдпoвiдaти тeндeнцiям poзвиткy
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cycпiльcтвa в мaйбутньoмy. Щодня з'являються нові види робіт і навіть цілі
професійні області, саме тому сучасні педагоги повинні задуматися, чи відповідають
знання і навички, яким вони навчають, запитам часу? Дослідники переконані, що 65%
сучасних дошкільнят в майбутньому оволодіють професіями, яких на сьогоднішній
день не існує. Будуть потрібні молоді фахівці володіють новітніми технологіями, які
знаються на природничих науках та інженерії.
Що може зацікавити наших вихованців, запитаєте ви? .. Відповідаємо ...
STEAM-технології. STEM
(Science-нaукa,
Technology-тeхнoлoгiя,
Engineeringiнжeнepiя, Mathematics-мaтeмaтикa), що дає змогу дітям poзвивaти лoгiчнe миcлeння
тa тeхнiчну гpaмoтнicть, вчитися виpiшувaти проблемні питання. Діти відчувають
важливість своєї думки, cтaють нoвaтopaми, винaхiдникaми.
Цей напрям освіти поєднує в собі завдання з формування в дітей загальних
наукових уявлень про світ з умінням експериментувати, конструювати, спілкуватися.
Виникає резонне питання, чому саме STEАM і саме в дошкільному
закладі? Наші дошкільнята повинні бути готові до шкільних інновацій, створення
проектів та вмінню реалізовувати їх в реальності!
На сьогоднішній день STEM є одним з головних трендів освітньої політики
багатьох розвинутих країн світу. Зазначений напрям в освіті дає можливість у
навчальних програмах посилити природничо-науковий компонент. Багато країн світу,
у тому числі і розвинуті економічні держави, такі як США і Європейський союз (ЄС),
трансформують свої системи освіти, щоб бути конкуренто спроможними у вік
інновацій [2; 9].
SТRЕАМ-освіта — новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання й
навчання дітей. Цей напрям освіти інтегрує в собі завдання з формування в дітей
загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційнокомунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати, конструювати;
навчання дітей основ опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а також
різних видів мистецтва. Це позитивно впливає на розвиток мислення дитини
дошкільного віку, оскільки наочно-образне мислення, здійснюється на основі
перетворення
образів-сприйняття
в
образи-уявлення,
подальшої
зміни,
перетворення і узагальнення предметного змісту уявлень. Тож маємо в тісному
взаємозв'язку розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук.
В Україні тематика STEM освіти набирає популярності. Навіть існує державна
установа – Інститут модернізації змісту освіти, що зазначає важливість STEM освіти
для України та працює над впровадженням даної методики в освітніх закладах. На
відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина отримує набагато
більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що
склалися між вихователем та вихованцем, що дає можливість більш об’єктивно
оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною,
приймати власні рішення та брати за них відповідальність [1].
Результати досліджень сучасних науковців (Н. Гавриш, І. Кіндрат, К.Крутій та
ін.) доводять, що в умовах інтеґрованого підходу взаємопроникнення й
систематизація знань дітей, становлення в них цілісної та багатовимірної картини
Всесвіту, розвиток пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, умінь і навичок
відбуваються ефективніше. Також для дошкільників є характерним домінування
процесів інтеґрації (синтезу) над процесами диференціації (аналізу). Отже, для цієї
вікової категорії органічним є інтеґрований підхід до змісту освіти.
Зі слів Елада Інбара, засновника компанії, що займається інтеграцією роботів у
навчальний процес шкіл Сполучених Штатів, коли діти взаємодіють роботами, вони
легше сприймають власні помилки. Навички критичного мислення та глибокі наукові
знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости
новатором – двигуном розвитку людства.
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STEAM = Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics − акронім слів
− природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика. STREAM =
Science, Technology, Reading + Writing, Engineering, Arts and Mathematics − акронім
слів − природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво,
математика [4].
З огляду на визначення напрямів освіти можна зробити висновок: STREAM −
дошкільники та учні молодших класів; STEAM − середня та старша школа; STEM −
профільна та вища освіта [7].
Сергій В’ячеславович Савельєв (доктор біологічних наук, професор, завідувач
лабораторії розвитку нервової системи Інституту морфології людини РАН) акцентує
увагу на нерівномірності дозрівання мозку дитини. Тому у малюка можуть яскраво
проявлятися ті чи інші здібності − наприклад, до малювання, музики, танцю,
математики тощо − але це не означає, що дитина має справжній талант у певній
галузі і потрібно терміново розвивати здібності дитини у цьому напрямі. Нічого
певного про здібності дитини до закінчення розвитку мозку дитини сказати не можна.
Тому потрібно надати дитині змогу спробувати себе у різних галузях − дати побути
співаком, артистом, балериною, музикантом, науковцем, винахідником. При цьому
потрібно уважно стежити за тим, що дитині найбільше подобається, що виходить
краще, що надає малюку найбільшого задоволення, чим він займається
самостійно. Це позитивно впливає на розвиток мислення дитини дошкільного віку,
оскільки наочно-образне мислення, пов’язане з уявленням ситуацій та зміненням їх,
домінує у старшому дошкільному віці. Воно здійснюється на основі перетворення
образів-сприйняття в образи-уявлення, подальшої зміни, перетворення і
узагальнення предметного змісту уявлень, що формують відображення реальності в
образно-концептуальній формі.
Наочно-образне мислення є основою логічного мислення, пов’язаного з
використанням і перетворенням понять, засвоєння дошкільниками узагальнених
знань; тісно пов’язане з розв’язком мисленнєвих задач та з практичним мисленням;
дає змогу відтворити всі фактичні характеристики об’єкту, встановити незвичні
поєднання предметів і їх властивостей; образ збагачує інтелект (Ж. Піаже, Л. С.
Виготський, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, М. М. Поддьяков та
інш.). Наочно-образне мислення є важливим видом мислення протягом всього життя,
а для деяких професій (письменник, модельєр, дизайнер, архітектор тощо) є
провідним, жоден науковець, конструктор, інженер не зможе плідно працювати без
розвиненого наочно-образного мислення.[6]
Своєрідними сходинками пізнання світу дитиною дошкільного віку у STREAMосвіті можуть бути такі: створюємо емоційний образ об’єкту за допомогою живопису,
музики, танцю, літератури; взаємодоповнюємо та порівнюємо враження, активізуємо
власний досвід дитини; переходимо від емоційного образу об’єкту до наукового.
Тому не можна відкинути хоча б один компонент STREAM-освіти. Ми маємо
забезпечити дитині право вибору, а для цього їй потрібно спробувати себе у різних
галузях знань, щоб самостійно вирішити що більше подобається, чим насправді
хочеться займатися у дорослому житті. А чи може подобатися те, чого не спробував?
чого не знаєш? Тож головне дитину не примушувати робити щось через силу, через
«не хочу, не можу, не буду», тоді і результати будуть відповідними, і у дитина буде
впевнена у власних силах, відчуватиме, що її поважають, до неї прислухаються.
Чим раніше дитина пізнає світ мистецтва, тим кращими будуть результати
(незалежно від того, якою діяльністю вона займатиметься у майбутньому). У
старшому віці надолужити те, що втрачено у дошкільному, неможливо. Адже фізика і
лірика часто доповнюють одна одну. Без фантазії, наукової творчості та сміливості,
впевненості у власних силах, самостійності, цілеспрямованості, умінні доводити свою
думку ніколи не буде справжніх відкриттів. А ще відкриття починаються з інтуїції, а
інтуїція починається змалку на заняттях різного спрямування: діти вчаться
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порівнювати не тільки кількісно, а і якісно (порівнювати не рахуючи точну кількість
предметів у множинах, не зіставляючи множини, а тільки прикидаючи «на око» де
елементів більше, а де − менше); висувають гіпотези і придумують експерименти для
перевірки їх правильності; будують перші хмарочоси, методом проб і помилок
навчаються забезпечувати міцність та стійкість конструкції; вчаться прикрашати свої
роботи, вчасно зупиняючись, прислухаючись до почуття міри; придумують цікаві
прийоми з’єднання елементів у поробках та цікаві назви геометричним формам,
яскраві порівняння з об’єктами довкілля; тощо.
Доведено, що STEM-ocвiтa мaє пoчинaтиcя з дoшкiльнoгo вiку i
пpoдoвжувaтиcя в cтудeнтcькi poки. Кpiм тoгo, paннє зaлучeння в STEM мoжe
пiдтpимaти нe лишe poзвитoк кpeaтивнoгo миcлeння тa фopмувaння кoмпeтeнтнocтi
дocлiдникa, a й cпpияти кpaщiй coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, тoму щo poзвивaє тaкi
нaвички, як cпiвpoбiтництвo, кoмунiкaтивнicть, твopчicть.
Як впровадити STEAM освіту в дитячому садку ? ...
По-перше, створення змішаного предметно-просторового середовища, яке
дозволить здійснити проектно-експериментальну дослідницьку діяльність, створення
кабінетів IT-технологій, STEAM-лабораторії, LEGO-центрів.
По-друге, STEAM інтегрує різну діяльність дошкільнят, яка об'єднує всі п'ять
напрямків, і дає можливість демонстрації результатів. Адже головний девіз STEAMпрограми: «Мінімум теорії, максимум практики»
Яка ж роль вихователя? Тільки інноваційний підхід педагогів дозволяє досягти
високих результатів через практичну дослідницьку діяльність.
Що ж потрібно знати про STEАM технології? Про STEАM потрібно знати одну
головну річ - це не просто мода в освіті, це інвестиції в майбутнє дітей, де дитина
може освоїти кілька професій, бути комунікабельним, креативним , вільно володіти
аудиторією і відстоювати свої проекти.
Застосування STEAM-технологій у своїй роботі ми почали з придбання і
використання конструкторів LEGO, які при організації освітнього процесу, дають
можливість залучати дітей до технічної творчості, що сприяє формуванню задатків
інженерно-технічного мислення, а також дає можливість виявляти дітям ініціативу і
самостійність, здатність до цілепокладання і пізнавальним процесам . Сприяє
розвитку уваги, пам'яті, мислення, уяви, комунікативних навичок, вміння спілкуватися
з однолітками, збагачення словникового запасу, формування зв'язного мовлення. В
процесі освоєння LEGO-конструювання, яке об'єднує в собі елементи гри і
експериментування, дошкільнята пізнають основи сучасної робототехніки, що сприяє
розвитку технічної творчості і формування науково-технічної орієнтації у дітей.
Реалізація моделі STEAM-освіти, є важливим компонентом багатьох проектів,
що реалізуються сьогодні, в значній мірі залежить від створення нової предметнопросторового середовища системи освіти в цілому, оновлення змісту, програмнометодичного забезпечення, матеріально-технічної бази.
Програма STEAM-освіти в дошкільному навчанні має кілька модулів:
1. Дидактична система Ф. Фребеля ;
2. Експерименти з живою і неживою природою;
3. LEGO-конструювання;
4. Математичне розвиток;
5. Робототехніка;
6. Мультистудія «Я створюю світ».
Вважаю, що одним із ефективних засобів впровадження STREAM-освіти є
дитяча дослідницька діяльність, яка спрямована на отримання самостійних
результатів під керівництвом вихователя.
Чому я вибрала саме цей модуль запитаєте ви? Відповідаю: «Дослідницька
діяльність викликає величезний інтерес у дітей. Невситима жага нових вражень,
допитливість, постійне прагнення самостійно шукати нові відомості про світ. Часті і
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різноманітні питання: Навіщо? Чому? Коли? Досліди чимось нагадують дітям фокуси,
вони незвичайні, вони дивують. Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі
виникнення і розвитку невичерпною орієнтовно-дослідницької (пошукової) діяльності,
спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше
пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і
повноцінніше він розвивається».
Який же результат я хотіла отримати?
1. Розвинути інтерес у дітей до самостійних досліджень, відкриттів.
2. Розвинути спостережливість, допитливість.
3. Розвинути пізнавальні процеси: логічне мислення, сприйняття, довільну
увагу, пам'ять, дрібну моторику, активне мовлення і збагатити словниковий запас.
4. Збагатити предметно - розвиваюче середовище в групі.
5.Сформіровать у дітей впевненість в собі за допомогою розвитку розумових
операцій, творчих передумов і як наслідок, розвиток у дітей особистісного зростання і
почуття впевненості в собі і своїх силах.
Провівши діагностику дітей за розділами екології, результат показав, що
багато дітей мають «прогалини» в знаннях. Не всі діти мають міцні знання про
різноманітність світу живої і неживої природи.
У зв'язку з цим мною було поставлено завдання:
• Виховувати у дітей інтерес до явищ природи. Дати елементарні уявлення
про властивості піску, води, каменів, повітря.
• Розвивати у дітей пізнавальну активність, довільне увагу, пам'ять, мова,
дрібну моторику рук і тактильно - кінетичну чутливість.
• Показати взаємозв'язок людини і природи. Виховувати культуру поведінки
дітей в природі. Вчити дбайливо, ставитися до природного оточення.
Виникає питання - з чого почати?
Звичайно ж, перше - створити умови для дослідно-експериментальної
діяльності. Адже правильно обладнана дослідна лабораторія при правильному її
введенні в освітній процес надає можливість наситити заняття в дитячому садку
експериментами з живою і неживою природою, пробудити у дітей інтерес до дослідно
- експериментальної діяльності, сформувати початкові вміння проведення
самостійних досліджень.
Тому в групі була створена та функціонує STREAM- лабораторія «Юні
дослідники» з "експериментальними міні-лабораторіями "Рослинна лабораторія" (город на підвіконні з дослідженням проростання насіння та росту овочів в різних
умовах - ґрунт, вода, парник, без ґрунту, світла;туалетний папір, поролон.
"Зоолабораторія" (морська свинка, хом`ячок, равлики Хаатіни, акваріуми з рибами та
черепахою) - як реагують на турботу, що потрібно для комфортного життя та
розмноження, який корм до вподоби. Для формування нестандартного мислення,
діти разом з вихователем проводять дослідницьку діяльність, слухають проблеми
придуманих героїв, шукають шляхи їх вирішення. А для бажання пізнавати світ та
робити відкриття, уміння спостерігати за рослинним та тваринним світом,
відкривають таємниці води, повітря, грунту, піску, рослин, молока та таке інше.
Наприклад, знайомство з " Таємницями паперу".
Як, із чого виготовляють папір? Які види? (господарсько-побутовий,
кольоровий, офісний, офсетний, пакувальний, гофрований, пергаментний, газетний,
шпалерний, спеціальний папір для виготовлення грошей). Які властивості? (тонкий,
товстий, міцний, цупкий, гладенький, глянцевий, рветься,мнеться, згинається,
ріжеться, промокає, втрачає свою форму). Створили міні-музей паперу та виробів з
нього, показали Театр "Паперових суконь". За допомогою кіл Лоуллія запропонували
свої варіанти вирішення проблем збереження лісів та повторного використання
паперу, разом з батьками взяли участь в екологічній акції "Здамо макулатуру збережемо ліс".
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Таємниці спонукають дітей думати, шукати, вигадувати, сумніватися, мріяти,
дослухатися до думки інших, гратися, констрюювати, експерементувати, приймати
самостійно рішення.
З власного досвіду помітила, що STREAM-освіта формує сучасне світобачення
дітьми екологічної, здоров’язбережувальної проблеми людства. Тобто плавно
переходить в виховання сталої поведінки («Дошкільнятам - освіта для сталого
розвитку»). Де в центрі дитина — особистість, яка самостійно, в силу власних вікових
і психофізіологічних особливостей, обирає свої дії та рішення, досягає вищого рівня
пізнавального розвитку на користь добра, а вихователь тільки дає мотивацію до дій,
корегує, вдало поєднуючи вітчизняний та зарубіжний досвід виховання і навчання
дітей. Доцільними на мою думку з них є:
1) Метод Марії Монтессорі - організація вільної діяльності дітей дошкільного
віку в розвиваючому предметно-просторовому середовищі. Це і осередки науки з
експериментально-дослідним матеріалом - зразками ґрунту, піску, насіння, пір`я
тощо, метеомайданчики, екологічні стежки, городи. І міні- музеї з колекціями каміння,
паперу, звуків птахів та тварин, тканини, мушлів і т і. Так, як діти - маленькі вчені, у
яких природою закладено прагнення відкривати нове. Дорослим треба лише
створювати умови (ровивальне середовище), які спонукають спостерігати за
навколишнім світом і дивуватися всьому навколо, отримуючи знання шляхом
дослідження. Виробляє свідоме ставлення до занять, тренує волю, високе почуття
надійності, посидючість, працьовитість, прагнення до самовдосконалення, розвиває
інтуїцію.
2) Методи В.Сухомлинського - "Хвилинки милування природою" для розвитку
естетичних відчуттів, емоційної пам’яті, образного мовлення, бережливого ставлення
до природи та "Уроки мислення серед природи" для отримання наукових знань про
закономірності розвитку природи («Живе і неживе», «Сезонні зміни в природі»). Діти
мають змогу дізнаватися багато нового і цікавого про погодні явища і зміни, вчитися
експериментувати: так за допомогою флюгера та вітряного рукава, діти
спостерігають за зміною вітру.
На "берізціі живе Мудра сова (іграшка), з термометром та барометром у
вигляді шишки, щоб спостерігати за змінами температури та вологості, дощомір. А
біля берізки – куниця (макет), яка «розповідає» дітям про зміни в природі. Поряд з
деревом - сонячний годинник. Метеомайданчик дав можливість познайомити дітей з
основними стандартними метеорологічними приладами, з методикою і технікою
спостережень і обробки їх результатів.
В. Сухомлинський говорив, що екологічне виховання повинно забезпечити
підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства,
допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства і кожної
людини зокрема, сформувати потребу людини у спілкуванні з природою та прагнення
брати активну участь у збереженні довкілля. "Вважаю, – писав В.О. Сухомлинський,
що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного
розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб
природа служила їй. Тільки через це ми повинні берегти і поповнювати природні
багатства, які маємо» [5, с. 303]. Світ природи стає невичерпним джерелом знань
завдяки тому, що знання надходять у дитячу душу складним шляхом: через руки,
через працю, через взаємовідносини з іншими людьми, через почуття і переживання,
які забарвлюють діяльність» [5, с. 537-538];
3)Методи критичного мислення Лоуллія та Фішбоун, кубик Блума.
Як і багато інших інноваційних технологій, допомагає навчити дітей не тільки
отримувати знання про навколишній світ, а й вміти їх використовувати, шукати і
знаходити, спираючись на ці знання, виходи з проблемних ситуацій, шляхи
вирішення важливих завдань, здійснювати нові маленькі відкриття для себе, а в
майбутньому, можливо, і для всього людства. Діти з цікавістю вирішували проблеми
244

збереження води, лісів, приводячи важливі аргументи з власного досвіду,
використовуючи набуті знання і навички.
4) Метод Лісових шкіл Мулле у Швеції. На основі яких ми створили в групі
«Школу Чепурика». Емоційне ставлення до пізнавального об’єкта домінує у
дошкільному віці, тому я залучила в наше дитяче життя, персонажа Чепурика, який
слідкує за станом довкілля в нашому місті. Разом з ним ми ходили на прогулянки,
екскурсії, робили досліди, вчилися раціонально використовувати природні ресурси,
берегти природу та жити за принципом трьох «з» - зменшуй, збирай, застосовуй.
5) Методика схем-моделей у лексично – граматичній роботі (автор Крутій К.)
Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння
користуватися основними логічними прийомами і операціями у процесі навчання
старших дошкільників.
6) Метод проектів. У проекті можна об'єднати зміст освіти з різних овітніх ліній,
крім того, відкриваються великі можливості в організації спільної пізнавальнопошукової діяльності дошкільнят, педагогів і батьків. Приймаючи рішення
використовувати метод проєктів в освітньому процесі, я орієнтувалася на зону
актуального і найближчого розвитку вихованців, бо проектна діяльність націлена не
на інтеграцію вже наявних знань, а на їх застосування і набуття нових. Активне
включення в створення тих чи інших проектів дає дитині можливість освоювати нові
способи людської діяльності в соціокультурному середовищі [2,с.14-16].
Діти з задоволенням залучилися до проектів «Пташина їдальня», «Зелена
ялинка-жива голочка», «Збережемо першоцвіти», «Насіннячко та зернятко
прозапас», «Розумний погляд на сміття», «Паперові відходи, які допоможуть
зберегти природні ресурси».
Висновок. Наш час - це ера цивілізації, епоха організаційних та інформаційних
технологій, епоха технічної культури, епоха відповідального, дбайливого ставлення
до довкілля та здоров’я людини. Новому періоду розвитку людства має відповідати
нова філософія освіти, нові системи, нові моделі навчання. Одними з яких є
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» та «STREAM- освіта» , які дають дітям
можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору, мислити критично,
вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення, бути
відкритим для навчання та самонавчання, вміти приймати самостійні рішення у
власному повсякденному житті.
За допомогою STEAM - технології дошкільнята вникають в логіку явищ, що
відбуваються, розуміють їх взаємозв'язок, вивчають світ системно і тим самим
виробляють в собі допитливість, інженерний стиль мислення, вміння виходити з
критичних
ситуацій. Паралельно
діти
освоюють
основи
менеджменту
і самопрезентації, які, з свою чергу забезпечують абсолютно новий рівень розвитку
дитини.
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ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ІНТЕГРАЦІЇ ВИДІВ
ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ «ОСІНЬ»
Анотація: під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання
окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою
одержання якісно нового результату дошкільної освіти.
Ключові слова: інтеграція, інтегроване заняття, цілісність .
«Енциклопедія освіти» визначає інтегрований підхід в освіті як підхід, який
веде до інтеграції змісту, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність, і
результатом застосування якого в педагогіці можуть бути цілісні знання різних
рівнів: про дійсність; про природу; з тієї чи іншої освітньої галузі, розділу, теми.
Найкращий
приклад
інтеграції
можна
спостерігати
у
працях
В.О.Сухомлинського «Уроки мислення в природі». Це один з найбільш вдалих
прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. У центрі
сучасних технологій навчання і виховання дошкільників знаходиться особистіснозорієнтована модель, основною метою якої є індивідуальний розвиток кожного
вихованця освітнього закладу. З огляду на це, особливого звучання набуває
спадщина Василя Олександровича Сухомлинського - видатного українського
вченого, філософа, неперевершеного педагога. Педагогічну спадщину
В.О. Сухомлинського варто упроваджувати в роботу задля знаходження шляхів
ефективного навчання та виховання, розкриття прихованих резервів розумової
активності дітей, підвищення їх самостійності у пізнанні довкілля, здійсненні пошуку
оптимальних методів і прийомів, які сприяють найкращому опануванню дітьми
необхідних знань, умінь та навичок у різних видах діяльності.
В умовах постійного зростання потоку інформації та збільшення обсягу
навчального матеріалу постають нагальні потреби: здійснити пошук оптимальних
методів і прийомів, які сприяють найкращому опануванню дітьми необхідних знань,
умінь та навичок у різних видах діяльності.
В.О. Сухомлинський зазначав: «... у ланцюзі явищ одне за одним ідуть
відкриття, перед дитиною спалахують, ніби вогники, думки, вони стимулюють
рухливість розумових процесів. Запалюється вогник - і дитині хочеться знати
більше, хочеться думкою проникати в нові явища. Це бажання і є поштовхом, який
прискорює розумові процеси».
Видатний педагог радив, що для розвитку пізнавальної активності необхідно
вводити дітей у зміст нового навчального матеріалу шляхом відкриття знань, а не їх
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прямого подання: активізувати пізнавальну діяльність, включаючи у неї
використання проблемно-пошукових методів.
Педагогічні ідеї В. Сухомлинського особливо актуальні в наш час, позначений
гуманізацією навчально-виховного процесу в дошкільних закладах, спрямований на
виховання творчої особистості, гідного громадянина України.
Під час «годин милування природою» діти прислухаються до звуків природи,
навчаються говорити у природи (навіть тоді, коли панує тиша, щось обов’язково
шурхотить, шепоче, шелестить): голуб вуркоче (вр-вр), вітер виє (в-в-в), вітер свистить
(с-с-с), надокучливо дзвенить комарик (з-з-з-з), співає синичка (ц-ц-ц), шелестить
листячко на вітах (ш). У природі кожна комашка має свій голос: летять і промовляють
бджілки, мушки, джмелі і жуки.
Під час спілкування з природою розширюється активний словниковий запас
вихованців, поповнюється прикметниками (під час спостережень діти розповідають, яке
листя, яке небо, квіти, дерева), прислівниками (як співають птахи, як падає жовте листя,
як світить сонце), дієсловами (що робить вітер, хмаринка, пташка, сонечко, листя,
дощик). Діти добирають потрібні слова, узгоджують їх у словосполученнях, реченнях.
Уміння бачити прекрасне навколо робить дитину добрішою, мудрішою, духовно
багатою. Дійсно, любов до природи рідного краю, бажання зрозуміти її, бажання
дізнатися про неї якомога більше - це джерело для духовних сил, коріння духовності.
Екскурсії в парк, до річки, у ліс - захоплива подорож і до джерел рідного слова. Під час
екскурсій діти милуються красою природи в різні пори року, слухають щебетання
пташок.
Зміни у природі: листопад, бабине літо, осінній дощик, щедрий урожай, перший
сніжок, лід на річках, снігопад, бурульки, весняні струмочки, проліски, зустріч птахів,
бруньки на деревах, вербові котики, зелена травичка, цвітіння садків - щодня є тема для
спостережень і розповідей.
Василь Олександрович був переконаний в тому, що дітям повинно подобатись
навчання, щоб вони отримували насолоду від здобуття знань, їм повинно бути цікаво,
«їм необхідне багате, різноманітне, захоплююче інтелектуальне життя..».
«Першоджерело розуму, думки, мислення - у навколишньому світі, в тих явищах, які
людина бачить, пізнає, які викликають у неї інтерес» [4,178]. Характерною особливістю
дитячого мислення є те, що воно тісно пов’язане з яскравими предметами і явищами.
Педагог зазначав, що : «дитина мислить образами. Це означає, що, слухаючи,
наприклад, розповідь учителя про подорожі краплини води, вона малює в своїй уяві і
срібні хвилі вранішнього туману, і темну хмару, і гуркіт грому, і весняний дощ. Чим
яскравіші всі уявні ці краплини, тим глибше осмислює вона закономірність природи»
[5,33].
Досвід роботи В. О. Сухомлинського та його колег підтвердив, що мислення
дітей, які читають «Книгу природи», має чудову властивість: оперуючи абстрактними
поняттями, дитина в думці звертається до тих уявлень, образів і картин, на основі яких
ці поняття сформувалися.
Уроки мислення, звичайно, не є єдиним засобом навчання і виховання, але
відповідно до вікових особливостей дошкільників, таке сприйняття навколишнього світу
є досить ефективним для розвитку їх мислення, формування світогляду, ставлення до
розумової праці та самого себе. Тому інтегроване заняття - це заняття яке не залишає
байдужою жодної дитини. Адже відомо, діти сприймають навколишні явища по-різному.
А в інтегрованому занятті поєднуються різні види отримання інформації: музика,
художнє слово, проза, образотворче мистецтво....
ЯК МАЛЮКИ ДО ЗИМИ ГОТУВАЛИСЬ
(Заняття для дітей середньої групи)
Мета:
Фізичний розвиток:
Учити використовувати свої фізичні дані для спільної роботи з дорослими, виконуючи
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короткотривалі доручення, дотримуватись основних правил поведінки у природі,
емоційно реагувати на дари природи.
Емоційно-ціннісний розвиток:
Розвивати уміння розпізнавати овочі, впізнавати рослини найближчого оточення; учити
порівнювати натуральний об’єкт спостереження із зображеним на фотографії.
Пізнавальний розвиток: Поглиблювати знання дітей про овочі та осінні квіти,
особливості вживання овочів у їжу; дати дітям уявлення про значення насіння в житті
рослин; формувати вміння правильно збирати насіння.
Мовленнєвий розвиток:
Удосконалювати вміння дітей відповідати на запитання та відгадувати загадки.
Збагачувати словниковий запас дітей, розвивати зв’язне мовлення.
Художньо-естетичний розвиток:
Зацікавити дітей виготовляти прості саморобки з природного матеріалу; продовжувати
ознайомлювати дітей із використанням овочів для виготовлення овочевих канапок з
елементами творчого підходу; вчити отримувати естетичну насолоду від творчої
роботи.
Креативний розвиток:
Виховувати почуття задоволення від процесу та результату своєї праці.
Матеріал:
Підбір овочів з якими працюватимуть діти (картопля, буряк, квасоля, огірок, перець,
гарбуз і т.д.); кошики для квасолі; підбір посуду і серветок для сервіровки стола; тачки
для перевезення овочів; паперові пакети для збору насіння; листя з гербарію для
виготовлення магнітів для холодильника.
Хід заняття:
І. Ігрова ситуація - в групу надійшов лист:
Всі до мене йдіть малята,
Листа хочу прочитати,
Але лист цей не простий Він, малята, звуковий.
Тож ставайте всі тихенько,
Слухайте всі уваж ненько.
Вихователь вмикає аудіо запис листа від ведмедика-смішарика Копатича:
Привіт малюки!
Шле привіт ведмідь Копатич.
По садочку у вас гуляв,
На всі боки заглядав.
І у вас біля хатини,
Гарний я город знайшов.
Милі, малята, на грядочках
ваших Всюди овочі ростуть,
Ми ті овочі зберемо І у тачках на
кухню відвеземо.
То ж чекаю вас до праці,
З привітом до усіх малят
Ведмідь Копатич.
Вихователь виводить дітей на вулицю і веде бесіду про осінь і овочі. Під час бесіди
діти підходять до городу, дітей зустрічає ведмідь Копатич.
Ведмідь: Я давно вже вас чекав,
Все для праці приготував.
Восени - часу не гай,
До роботи вже ставай.
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Бо завжди робота є - всюди і немало.
Що зробив, усе твоє, не зробив - пропало.
Вихователь: Ведмедику, ти трудівник відомий, а чи знаєш про овочі стільки всього, як
знають наші малюки? Ось послухай наші загадки і спробуй їх відгадати.
Загадки про овочі для ведмедя Копатича:
Сто хустин собі напнула,
Кожушок вдягнуть забула. (Капуста)
Сидить бабуся
Не в одному кожусі.
Хто її роздягає,
Той сльози проливає. (Цибуля)
І печуть мене, і варять.
І їдять мене, і хвалять.
Бо я добра.
(Картопля)
В діжці ми їх засолили,
А тоді всю зиму їли.
Солоненькі та хрумкі у пухирцях ...........(Огірки)
Вихователь звертає увагу на декоративний віз наповнений овочами, і пропонує
знайти овочі про які йшлося в загадках.
II. Ведмідь запитує малят чи вони знають як зберегти овочі взимку. Пропонує
хлопчикам зібрати в тачки картоплю і буряк, які раніше викопала старша група.
Зібрані овочі пропонує відвезти на кухню. З хлопчиками працює помічник
вихователя. А дівчаток знайомить зі своєю подружкою Мишкою.
Ведмідь: Є у мене подружка маленька,
Мишка чепурненька.
Мишка працювати вже втомилась,
Мишці треба трішки допомогти.
Копатич пропонує виховательці з дівчатками піти до мишки у гості і їй допомогти.
У мишки дівчатка тереблять квасольку і сортирують по кольорах (біла чи
червона). По закінченню завдання мишка пропонує дівчатка потанцювати. Мишка:
Ой як гарно працювали І квасольку вибирали.
Любі гості, ви ставайте За нами рухи
повторяйте.
Гарний танець починайте.
ТАНЕЦЬ ОГОРОДНІЙ
III. Ведмідь: В подорож цю, я запросив вас недаремно.
Незвичною буде вона,
Мі до квіточок підемо,
Щось цікаве там знайдемо.
Діти підходять до квітника, розглядають квіти з вихователем.
Ведмідь: Бачу про квіти ви знаєте багато, а чи знаєте ви віршики про осінь, адже ці квіти
- це подарунок осені для вас.
Діти розповідають віршики про осінь
Вишиває осінь на канві зеленій
Золоті квітки.
Квіти оживають, із дерев спадають
Жовтії листки.
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Вже осінь до нас потихеньку мандрує,
А клумба барвиста, як влітку, квітує.
На ній чорнобривців яскравих багато,
Червоно-оранжевих бравих хлоп’яток.
Ось айстри голчасті - голівки кругленькі:
Бузкові, рожеві і навіть біленькі.
Ведмідь: Віршики у вас гарні, та мені стало трішки сумно, бо осінь несе ще й холод, і всі
ці квіточки від холоду загинуть.
Вихователь: Сумно буде взимку без квітів, але наступного року вони знову зацвітуть
різними кольорами на квітниках. Потрібно лише зібрати насіння, а навесні посадити.
Ми будемо збирати насіння квітів у паперові мішечки. Щоб не переплутати насіння,
на кожен мішечок прикріплена фотографія квіточки.
- Як називаються квіти, що зображенні на цій картці? Знайдіть їх на квітнику.
Діти розглядають чорнобривці.
Вихователь: Насіння цієї рослини міститься в квітці, що засохла.
Вихователь зриває одну квітку чорнобривців, розламує її та показує насіння.
Потрібно акуратно відламати голівки квітів, що засохли і скласти їх у
мішечок. Вихователь із дітьми збирає насіння в мішечок, на якому фото
чорнобривців.
Діти розглядають айстри
Вихователь: У айстри насіння дуже дрібне. Міститься воно в кругленьких коробочках,
які утворились на місці квітки, що засохла. Збирати потрібно сухі коробочки, зриваючи їх
акуратно, щоб не розсипати насіння.
Збирається насіння айстри.
Ведмідь: Сьогодні ми добре попрацювали. Зібрали овочі, багато насіння квітів. Навесні
насіннячко посадите у землю і у дитячому садку знову квітнутимуть гарні квіти.
IV. Вихователь: Попрацювали ми гарно. А чи знаєш, ведмедику, скільки всього
корисного і цікавого можна зробити з овочів. Нас малят ще чекає у своїй майстерні
тітонька Марина. Якщо маєш бажання, ходімо з нами.
Ведмідь: Я б із задоволенням, та зараз така пора, що роботи на моєму городі багато. І
мене вже зачекались мої друзі смішарики.
До побачення малята.
Діти з вихователем вирушають до майстерні тітоньки Марини.
Т.Марина: Дітки, я дуже рада бачити вас усміхненими та веселими. Дарую вам свою
усмішку і зичу міцного здоров’я, чи знаєте ви, від чого залежить наше здоров’я?
Відповіді дітей
-А від здорової їжі здоров’я дітей теж залежить. Давайте пограємось, я вам
кажу початок чистомовки, а ви закінчення.
Чі-чі-чі - вживай (Овочі)
Ат-ат-ат - готуємо (Салат)
Ти-ит-ит - корисні (Продукти)
Ік-ік-ік - пєм фруктовий (Сік)
Жа-жа-жа - це здорова (їжа)
-Діти, ваш організм потребує вітамінів, щоб ви зросли здоровими та
бадьорими. Найбільше вітамінів міститься в овочах. І сьогодні я навчу вас як зробити
смачні і звичайно цікаві страви з овочів.
Дітям пропонується розділитися. Дівчатка залишаються у тітоньки Марини, а
250

хлопчики ідуть з вихователькою робити подарунки з осіннього листя ( заламіновані
за допомогою клейкої стрічки листочки-магнітики).
Дівчатка роблять з т. Мариною канапки з овочів, видушують сік з моркви.
Віршики про овочі:
На городі ой не пусто:
Тут - картопля, там - капуста,
Ось - морквиця, онде - дині,
Все вродило в господині.
Рости моя моркво,
Велика рости!
Я знаю потрібна Для борщику ти.
А взимку, як бабу Із снігу зліплю,
То носа їй також Із моркви зроблю.
По закінченню дівчатка сервірують стіл у світлиці т. Марини, і всі діти
разом пригощаються смачними канапками і соком із моркви.
Список використаних джерел та літератури:
1. Гавриш Н. інтегровані заняття:методика проведення. Київ: Шкільний світ,
2007.128 с.
2. Крутій К. інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати
про інтеграцію. / К.Крутій //Дошкільне виховання.-2018.-№7.-с.2-7.
3. Програма розвитку дитини дошкільного віку. Українське довкілля. / О.І. Білан; за заг.
ред.. О.В.Низковської. - Тернопіль: Мандрівець. -2017. 256 с.
4. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. К.:Радянська школа, 1978 р.-263 с.
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. Т.5. Школа і природа /
В.О.Сухомлинський. - К.: Радянська школа, 1977. - 549 с.

Кмитюк Олена Володимирівна,
вихователь
ЗДО №2 «Казка»
м.Нетішин
ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПІД ЧАС
СПІЛКУВАННЯ З ПРИРОДОЮ
Анотація. У статті проаналізовано діяльнісні підходи щодо реалізації принципу
інтеграції в освітньому процесі дошкільного навчального закладу. Стаття
знайомить з основними методами виявлення та розвитку емоційно – ціннісного
ставлення дитини до природи. Розкриває основну проблематику пошуку нових
методів і прийомів у формуванні сенсорної культури під час організації процесу
спілкування дитини з природою.
Ключові слова: інтеграція, принципи систематичності та інтеграції, сенсорне
виховання, сенсорна культура.
На сучасному етапі розвитку, виховання та навчання підростаючих поколінь,
педагогіка розглядає природу як один із основних і надзвичайно важливих засобів
впливу на дитину. Саме природа є тим найпершим, змістовним та багатогранним
матеріалом, на основі якого починає формуватися особистість дитини. Дуже важливо,
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навчати дитину відчувати свою єдність з природою, навчити бачити красу природи,
милуватися нею, розуміти її неповторність та значимість. В стані піднесення, радісного
переживання у дітей загострюється відчуття і сприймання. На цій основі виникають
естетичні почуття, зміцнюється прагнення зберегти, вдосконалити та примножувати
багатства природи. Сходинки до формування в дітей любові до рідної природи - це
розвиток їхніх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об'єкти та явища
природи, вміння переносити набуті знання у сферу практичної діяльності [3].
Спілкування з природою важливе у розумовому вихованні дітей, адже саме природа
– основне джерело знань дошкільника, його сенсорного та інтелектуального розвитку.
Поняття «сенсорна культура» ввійшло в дошкільну педагогіку завдяки роботам
М.Монтессорі. Одним із провідних принципів «допоможи мені зробити самому» став
основою системи сучасного сенсорного розвитку [4].
Сенсорний розвиток необхідний дитині для оволодіння будь-якою практичною
діяльністю. Він не втрачає значення зі вступом дитини до школи і відіграє важливу роль
у житті дорослої людини. Чим вищий сенсорний розвиток дитини, тим більше фактів і
явищ потрапляє у сферу її сприймання. Якщо в дитини належно розвивати мислення,
то вона вдало виявляє велику кількість інформації про світ природи і про себе.
Сенсорне виховання є одним з головних завдань дошкільного виховання, напрямом,
який впливає на успішність подальшої соціалізації й навчання дитини. Саме старший
дошкільний вік є найбільш сприятливим для вдосконалення діяльності органів чуття,
накопичення сенсорного досвіду дитини через подальший розвиток зорового, слухового
і тактильного сприймання, розвитку дрібної моторики, розумових та інтелектуальних
можливостей, що забезпечують повноцінні й різнобічні уявлення про світ природи,
сприяє гармонійному розвитку особистості [2].
Безперечно значимою для організації педагогічного процесу виступає думка про
реалізацію принципів систематичності та інтеграції. Формування сенсорної культури
дошкільників вимагає чіткого визначення її змісту і завдань. Пропоную для розширення
навчальних можливостей, планування освітньо-виховного процесу, використовуючи
поняття «інтеграції». Під інтеграцією розуміємо процес та результат поєднання окремих
елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему, з метою одержання якісно
нового результату. Врахування у практику своєї роботи принципу інтеграції, дозволяє
здійснювати гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і
те, що дитина сприймає світ природи цілісно [6].
Світ природи таїть у собі багаті можливості для всебічного та гармонійного розвитку
дитини. Недарма багато вчених називають природу - безцінним скарбом саме для
розвитку дитини. Адже дитину цікавить оточуючий світ, вона прагне пізнати його красу,
секрети, сутність. Природа зачаровує нас красою, дарує насолоду і радість, стає
оберегом життя. Вона не втрачає для нас своєї величезної цінності. Але далеко не
завжди наша щоденна поведінка може покращити складну екологічну ситуацію.
Природа просить нас: «Допоможіть зберегти красу, гармонію, цілісність». Природа має
певні естетичні властивості - єдність різноманіття форм і звуків, світла й кольорів,
пропорцій, симетрій тощо. Вони впливають на «увімкнення душі» - перший позитивний
емоційний контакт, формують емоційну сферу та розвивають творчий потенціал
дошкільників. Почуття - переживання не розвиваються самі собою. Перш ніж стати
особистісними цінностями, естетичні цінності мають пройти основні етапи свого
становлення: від тимчасового позитивного емоційного ставлення до закріплення
емоційних зв‘язків та проекції їх на рівень потреб, а формування у дошкільників звичок і
моделей поведінки, слід зорієнтувати на сталий стиль життя [5].
Метою емоційно-ціннісного ставлення до природи є виховання відчуття цінності
життя, унікальності кожної форми його вияву. Саме Під час спілкування з природою
дитина має змогу заглиблюватися у безмежне багатство природних явищ. Відчуття
прекрасного народжується із зовнішнього образу, що дарує Природа і сприймається
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дитиною чуттєво: «Я – бачу», «Я - чую», «Я - відчуваю», «Я- сприймаю», «Я співчуваю»), як цілісна форма. Дитина вбирає в себе звуки, барви й пахощі природи,
захоплюється її загадковістю, співчуває всьому живому, одухотворяє його. Саме тут
виявляються особливості ставлення дитини не лише до компонентів природи, а й до
самого себе. Такі цінності є фундаментальним і всеохоплюючим виміром у становленні
особистості дошкільника. Кожен об‘єкт природи, у тому числі й людина – неповторні за
своїм зовнішнім виглядом, особливостями поведінки і є своєрідним виявом форми
життя. Відповідно до цього забезпечую міжпредметні зв’язки, забезпечую інтеграцію за
допомогою включення завдання сенсорного розвитку у різні види діяльності, вибудовую
чітку мотивацію, створюю «ситуацію успіху» [8].
У сучасній дошкільній педагогіці виникає потреба пошуку нових засобів щодо
розвитку, виховання та навчання дітей, які б охоплювали якомога більше сфер розвитку
особистості, тобто розвивали і формували знання, уміння та навички різних напрямів.
Одним із таких засобів є природа, яка містить невичерпний матеріал для гармонійного
та всебічного розвитку дошкільників [7].
Правильна організація ознайомлення з природою, на мою думку, сприяє розвиткові
різних сторін розумової, предметно-практичної, мовленнєвої та образотворчої
діяльності, формуванню розумових та інтелектуальних якостей особистості, необхідних
для наступного навчання в школі. Саме тому, у своїй педагогічній діяльності я обрала
пріоритетним емоційно-чуттєве спілкування дітей з природою, що і послужило до
вибору теми моєї роботи: «Формування сенсорної культури старших дошкільників під
час спілкування з природою»
Мета: розвивати особистісні якості дитини, сприяти формуванню способів чуттєвого
пізнання і вдосконалення відчуттів і сприймань, засвоєнню нею всього розмаїття
емоційно – чуттєвих вражень, досягнень з сенсорного розвитку
та здатності
використовувати набуті знання, уміння та навички в самостійно пізнавальній та творчій
діяльності.
Окреслюю педагогічні умови, спрямовані на розвиток пізнавального інтересу в
процесі формування сенсорної культури старших дошкільників під час спілкування з
природою.
Педагогічні умови:
• створення предметно-розвивального середовища (сенсорно-пізнавального
осередку, куточка природи, «Дослідницької лабораторії» та «Творчої майстерні»
в групі, екологічно правильне озеленення ділянки на території дошкільного
закладу);
• ретельний відбір змісту освітнього процесу - цікавого, доцільного і доступного
для сучасних дошкільників;
• удосконалення пізнавальних навичок, здібностей, умінь, збагачення уявлень про
довкілля;
• у процесі занять дотримуватися співвідношення нового та вже відомого;
• можливість використання різних методів і прийомів для активізації інтересу та
варіативність стратегій змістовного спілкування педагога з дітьми;
• використання різноманітних дидактичних і методичних засобів у процесі пізнання
дітьми навколишнього світу;
• включення дітей в активний пошук та освоєння нової інформації за
допомогою збагачення досвіду дослідницької діяльності, розвиток уміння
ставити пізнавальні запитання, виокремлювати протиріччя, проблеми і
досягати успіхів у їхньому вирішенні;
• інноваційна діяльність педагогів ЗДО;
• співпраця із сім’єю.
У побудові дидактичної моделі реалізації педагогічної роботи з дошкільниками,
вважаю що слід звертатися до передового досвіду відомих педагогів. Адже Передовий
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досвід - дієва підказка, в якому напрямку слід рухатися у справі удосконалення своєї
педагогічної майстерності. Досвідчений, обізнаний і творчо налаштований педагог
завжди знайде можливість на базі традиційних методів, які сприяли високому показнику
компетентності дитини, знайти шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки
використанню новітніх технологій, досвідів та методів в роботі [1].
У своїй роботі з дітьми широко використовую педагогічну спадщину В.
Сухомлинського, етнічну спадщину Майстрів народної творчості України з
Самчиківського декоративного розпису, елементи народної математики, Логічні блоки
З.Дьєнеша. Використання інноваційних технологій та елементів цих досвідів допомагає
мені доповнити та удосконалити освітній процес і сприяє підвищенню ефективності
розвитку, виховання й навчання дитини старшого дошкільного віку.
Форми роботи:
• інтегровані заняття;
• заняття;
• спілкування з дітьми (досить ефективне спілкування в колі)
• ігри-перетворення;
• ігри та вправи із використанням логічних блоків З. Дьєнеша;
• ігри із використанням елементів народної математики;
• розв’язання проблемних завдань і ситуацій;
• Уроки милування та споглядання;
• музейні заняття;
• Прогулянки в природу;
• читання та обговорення творів В. Сухомлинського;
• цільові спостереження;
• практична (трудова) діяльність в природі;
• пошуково-дослідницька діяльність;
• свята та розваги, театралізовані дійства;
• самостійна діяльність дітей;
• гурткова робота.
Напрямки роботи:
• Робота з дітьми
• Просвітницька робота з батьками
• Самоосвіта педагогів
Дошкільний вік - це вік коли складаються і розвиваються сенсорні процеси. Тому
сенсорне виховання в цей період займає важливе місце у житті дитини. На мою думку,
доцільно використовувати природу для розвитку сенсорної сфери дітей дошкільного
віку. Посилаючись на вчення Л. Виготського, «навчання у дітей є спонтаннореактивним, тому процес навчання треба будувати таким чином, щоб у дитини
склалося враження, що він навчився всього сам, а не його навчили», прагну розвивати
пізнавальну активність дитини через багатоканальне сприймання - усебічне розкриття
дитиною властивостей предметів, явищ довкілля в процесі навчання будь-якої
діяльності, із залученням максимальної кількості аналізаторів та дій, що позитивно
впливає на розвиток її індивідуальності та інтелекту. Саме така багатоканальна
діяльність забезпечує комплексний підхід до розуміння та отримання дитиною глибоких
вражень на емоційно - чуттєвій основі [9].
Кожна дитина неповторна, надзвичайно допитлива, спостережлива, здатна
занурюватися, поринати в улюблене заняття, імпровізувати в ньому. Тому характерним
для сенсорного виховання дитини – є застосування сучасних технологій, які сприяють:
• індивідуалізації навчання (особистісно – орієнтоване спілкування);
• діяльнісній активізації дітей (предметно – практична діяльність);
• діалоговій взаємодії між педагогом і дитиною
(педагогіка співробітництва);
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У своїй педагогічній діяльності послуговуюсь такими принципами роботи:
Принцип науковості (основний принцип). За цим принципом відбираються знання, які
чітко визначені і не можуть бути спростовані. Здійснюється ідея єдності живого і неживого
в природі: живий організм може існувати, якщо не порушені його зв'язки з неживою
природою.
Принцип доступності - якщо матеріал доступний розумінню дитини, то вона може
побачити зв'язок організму і середовища, виділити ознаки і властивості живого
організму, встановити причино - наслідкові, часові та функціональні зв'язки в природі.
Принцип конкретності - обсяг знань збільшується і ці знання про предмети, об’єкти
повинні бути конкретними. Ні в якому разі не можна давати невірні відповіді на питання
дитини, діти швидко звикають називати рослини квітами, дрібних комах «комашками»,
всі водні рослини водоростями.
Принцип наочності дозволяє показати природу в усьому її різноманітті, в
найпростіших,
наочно
представлених
взаємозв'язках;
дозволяє
формувати
спостережливість.
Принцип системності. Важливим є положення про те, що при засвоєнні дітьми
систематизованих знань формується загальна стратегія пізнавальної діяльності, яка
розгортається за певною логічною схемою - від виокремлення окремого об’єкта до
встановлення його зв’язків із середовищем та іншими об’єктами, в системі яких він
існує.
Краєзнавчий принцип відбору знань про природу - дозволяє дитині розуміти цінність
навколишнього світу, знати мешканців місцевої природи і усвідомлювати необхідність її
збереження.
Принципу сезонності - дозволяє тісно пов'язати нові знання зі спостереженнями в
природі, показати дітям рослини, птахів, комах в природних умовах.
Принцип інтеграції - забезпечується самим характером природничих знань, що
поєднують у своєму змісті різні наукові галузі. Інтеграція передбачає екологізацію
діяльності педагога та різних видів діяльності дитини. Інтеграція ігрової, пошуково –
дослідницької та художньо-продуктивної діяльності дітей здійснюється у процесі
засвоєння сенсорних еталонів.
Принцип взаємодії дошкільного закладу і сім'ї спрямований на взаємодію батьків та
педагогів у питаннях сенсорного виховання дітей дошкільного віку. Батьки повинні
стати активними учасниками у формуванні сенсорної культури дітей старшого
дошкільного віку.
Принципи навчальної комунікації.
Принцип партнерства - не, над, а разом. Тип навчальної комунікації педагога і дитини
на сучасному етапі має бути діалогічною. Вихователі і діти – партнери. Вихователь
допомагає дітям опонувати спосіб (інтелектуальних та інших дій з предметами).
Принцип активної участі кожного у спільній справі - аби кожна дитина не залишилась
поза колом уваги педагога, поза колом діяльності групи. Девіз нашої групи «Ми-у групі
друзі всі! Ми-одна сім’я!» Працюємо у парах, мікрогрупах. Мотивація дитячої діяльності
має бути до дітей зрозумілою.
Принцип спільних проектів - допомагає дітям відчути життєву потребу в знаннях, як
їхньої життєдіяльності.
Потрібно таким чином організовувати навчальний процес, щоб кожній дитині
знайшлися посильні завдання і щоб успіх залежав від усіх. Таким чином слід
створювати ситуацію успіху.
Принцип зв’язку. Педагог і дитина мають уміти встановлювати взаємозв’язки
процесів, знаходити аналоги у реальному житті, навколишньому світі.
Вивчаючи розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, під час
спілкування дитини з вихователем, хочу відзначити високу ефективність здійснення
сенсорного розвитку за умов демократичного стилю педагогічного спілкування та
особистісно-орієнтованої моделі навчання і виховання, що стимулює пошукові дії
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дитини та впевненість у досягнені успіху. Сферами таких виявів вважаємо, перш за все
емоційно - чуттєве сприймання побаченого і почутого, та зростання духовної свідомості
малої особисті, що проявляється у інтересах до явищ краси і гармонії, розвитку уяви,
фантазії, чуттєвості аналізаторів та діяльності самої дитини. Системне навчання
відбувається упродовж навчального року за чотирма послідовними етапами:
• систематичне навчання;
• накопичення сенсорного розвитку;
• розуміння завдання «Як потрібно діяти»;
• словесне позначення еталонних уявлень.
На кожному етапі сенсорного розвитку спонукаю дітей засвоїти навички організації
своїх дій в певній послідовності та порядку. Забезпечую емоційний комфорт, намагаюся
сформувати у дітей уявлення про властивості і співвідношення предметів (об’єктів
живої та неживої природи), сприяю набуттю комунікативних навичок. Широкий діапазон
знань, умінь, навичок, понять дають системні та проведенні в різні пори року екскурсії,
спостереження в природі з використанням педагогічної спадщини В.Сухомлинського.
Сукупність таких засобів, використаних на екскурсіях, дають дитині змогу зрозуміти, яке
значення має для людини природа. На Екскурсіях – милування, Спілкування – роздумів,
Хвилинках доброти дитина розкривається, пропускаючи крізь серце красу довкілля,
проходить свій шлях від пізнання до розуміння, від емоцій до співчуття, від сприймання
до творчості.
Серед інтегрованих засобів навчання особливе місце надаю Урокам мислення в
природі. В.О.Сухомлинський радив бачити у природі вічне джерело дитячого розуму,
фантазії словесної творчості. Саме тому, прагну, аби яскраві образи рідної землі
живили свідомість дитини впродовж усіх років дошкільного навчання, щоб закони
мислення вперше розкривалися не перед «демонстраційною дошкою», а серед луків,
куточків лісу, біля річки, у парку, гайку. Перші кроки в науку роблять дошкільнята на
заняттях мислення в природі, гортаючи сторінку за сторінкою книгу рідної землі. І перше
завдання яке я ставлю перед собою, - навчити не просто дивитись, а й бачити,
відчувати світ довкола. Організовую нове споглядання, спостереження, колективне
сприймання так, щоб діти відчути потребу пильно придивитися до навколишнього,
помітити поряд дивне й загадкове, приховане. Радісними відкриттями стають для дітей
ці колективні спостереження, коли вони бачать, як пробуджується парк від зимового
сну, як пробиваються крізь торішнє листя перші стрілки пролісків, вслухаються у спів
вітру, передзвін дощових краплинок, милуються барвами золотої осени. У процесі
самостійного спостереження дитина виокремлює доступні її розумінню суттєві ознаки
об’єктів природи, робить елементарні узагальнення, аргументує їх, вносить свої
корективи, встановлює причинно - наслідкові зв’язки.
Музика рідної землі, дивне багатство її кольорів та відтінків, форм та пропорцій
пробуджують у дітей бажання творити казку. У процесі предметно-чуттєвої діяльності в
природі дитина може виокремити основні зв’язки явищ і відтворити їх в образній формі
– у формі уявлень.
Особливої цінності набуває робота присвячена формуванню розуміння
світу
природи засобами казки. Всі знання дітей здобуті під час спостережень, праці у
природі, екскурсій, художньо-продуктивної діяльності трансформуємо їх відображення у
казках, узагальнюючи набуті знання дітей з усіх названих видів діяльності. В процесі
театралізованої діяльності використовуємо різноманітні ігрові методи. Спонукаю дітей
продумувати нові епізоди до казки, самостійно і емоційно передавати їх зміст. В
казкових перетвореннях, театралізованих дійствах, діти відтворюють у своїх
перевтіленнях предмети і явища навколишнього світу, навчаються відображати зміст
музичних і літературних творів, виникає природний потяг до творчості, експериментів,
оригінальності.
Особливе місце надаю прояву позитивних емоцій, відчуттю свободи на лані природи.
Задоволення властивої дитині активності у взаємодії з довкіллям, надає можливості
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для самовираження через конкретні дії дослідницького змісту.
Організовуючи
дослідницько-пошукову роботу дітей у «Дослідницький лабораторії», використовую
ігрову форму у проведені елементарних дослідів. При цьому ігрова ситуація
створюється за участю казкових образів, придуманих самим вихователем і дітьми (У
лабораторії Морозенко, тітонька Погода, дядечко Вітер, Краплинка – веселинка).
Обираючи для проведення дослідів ігрову форму, враховую те, що діяльність дітей має
включати пошукові дії та реальні, а не ігрові перетворення об’єктів та явищ природи. За
результатами роботи у «Дослідницький лабораторії» у дітей способи дотику набувають
значного розвитку й вдосконалення. У дітей вдосконалюються обстежувальні (дотикові)
рухи, за допомогою яких діти простежують (обмацують) контур предмета, випробують
його пружність, обслідують його фактуру. З’являються рухи погляду. Сприймання на
дотик і поглядом, з обертанням об’єкта навколо осі, допомагає простежити контур
сприйманої фігури і саме це дозволяє дитині сенсорно пізнати форму і подумки
співвіднести, порівняти чуттєво з тим, що вони мають в своїх уявленнях. Внаслідок
цього образи, що формуються в уяві дитини під час сприймання на дотик, стають більш
багатими і більш точно відповідають особливостям сприйманих предметів. Хочу
зазначити, що у дітей 5-6 року життя, з’являється одночасно обмацування фігури
(предмета) обома руками, однак систематичного обстеження всього контуру об’єкта в
цьому віці ще не відбувається. Лише в дітей 6-річного віку помітила послідовне
простежування кінчиками пальців цього контуру, тому що діти своїми руками в процесі
обмацування фігури (предмета), немов би відтворюють, навчаються моделювати її
форму. Саме такий, перехід до цих нових, більш досконалих способів ознайомлення з
предметами (об’єктами) допомагає значно підвищити ефективність сприймання [2].
Педагогічна теорія і практика свідчить про невідємні взаємозв‘язки морального
та естетичного у виховному процесі. Взірцем з цього приводу є педагогічна діяльність
В.О.Сухомлинського, який прагнув до емоційно-естетичного наповнення життя дітей.
проводив «Уроки мислення в природі» і це один із найбільш вдалих прикладів інтеграції
різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. Своєю педагогічною діяльністю він
переконливо підтвердив, «…що добрі почуття повинні йти своїм корінням у дитинство, а
людяність, доброта, ласка, доброзичливість народжуються у праці, турботах,
хвилюваннях про красу оточуючого світу. Моральні переживання дошкільного віку
закарбовуються у пам‘яті й свідомості людини на все життя. Саме тому, цінності є
фундаментальним і всеохоплюючим виміром у становленні особистості дошкільника.
Кожен об‘єкт природи, у тому числі й людина – неповторні за своїм зовнішнім виглядом,
особливостями поведінки і є своєрідним виявом форми життя.
Потреби педагогічної практики вбачаю у постійному пошуку найбільш ефективних
шляхів використання природи у сенсорному вихованні дітей, в умінні трансформувати
та використовувати свої знання і вміння, тобто володіти технологією запланованого
результату.
Вважаю за необхідним навчити дітей дивитися і бачити, слухати і розуміти,
обстежувати і зосереджуватися, вдивлятися і помічати незвичайне і звичайне, цікаве,
активно сприймати та самостверджуватися. Знання важливо не саме по собі, а для
вироблення диференційованого бачення об'єктів природи і можливості діяти з ними. А
особливістю сучасних знань є їх інтеграція.
Керівництво педагога полягає в тому, щоб супроводжувати дитину у відкритті світу
природи, йдучи поряд з нею шляхом від простого до складного, від хаотичності до
гармонії, сповнити її впевненістю в своїх силах і запалити вогник творчості в її душі.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАРТИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Анотація: У статті розглянуто питання використання інтелект - карт як
методу розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят. Висвітлено
дослідження педагогів та психологів з даної теми. Дана стаття призначена для
педагогів ДНЗ, сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності в роботі
з дошкільнятами з розвитку інтелектуальних здібностей вихованців.
Ключові слова: здібності, методи, розвиток здібностей, інтелектуальні
здібності, інтелект-карти.
Вступ. Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції
світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних
завдань.
Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти є складовою загальних
інноваційних процесів та характерною рисою соціокультурного простору сучасної
освіти. Змістові та технологічні аспекти освітньої діяльності дошкільного закладу
визначаються стратегічними напрямами розвитку сучасної дошкільної освіти і
передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови змісту освіти,
спрямованого на формування у дошкільників цілісного системного світобачення [5].
Вирішальною умовою у побудові освітнього процесу на засадах інтеграції ми
визначаємо формування інноваційного клімату в колективі через спрямованість
методичної роботи на забезпечення підвищення психолого - педагогічної кваліфікації
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педагогів у питанні переорієнтації як ціннісних засад сучасної освіти, так і методичнопрактичних аспектів освітньої діяльності. Обґрунтовуючи дану умову, звернемось до
думки Л.Г.Богославець стосовно того, що нові підходи до управління освітнім
процесом в дошкільному навчальному закладі пов’язані з неминучим ламанням
професійних стереотипів і дидактичних канонів в роботі керівників та педагогів, з
формуванням у них іншого типу педагогічного мислення, серйозною перебудовою
мотиваційної сфери [3].
Основна частина. Кожна дитина від народження по-своєму талановита,
завдання педагогів - створити оптимальні умови для розвитку цих талантів, зробити
навколишнє середовище дитини максимально різноманітним, забезпечивши йому
їжу для всіх органів почуттів.
Загальновідомо, що задня половина мозку складається з провідних сенсорних
шляхів, завдяки яким ми бачимо, чуємо, сприймаємо дотиком, відчуваємо смак і
запах. Однак ці провідні шляхи розвиваються тільки тоді, коли працюють: чим більше
інформації проходить через візуальний, слуховий, дотиковий, смаковий і нюховий
канали, тим краще вони будуть функціонувати; чим менше - тим повільніше вони
будуть розвиватися і менш ефективно працювати. ось чому діти повинні читати,
малювати, вивчати мови і т.д.
Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою пошуку таких науковопедагогічних засад організації освітнього процесу в дошкільному закладі, які були б
середовищем особистісного розвитку дитини та забезпечували б формування у дітей
цілісної картини світу. Одним із ефективних шляхів розв’язання цього завдання є
побудова освітнього процесу на інтеграційних засадах на основі використання
інтелектуальних карт.
Зазначимо, що концептуальні та методичні засади застосування технології
інтелектуальних карт розроблені Н.Гавриш [7] та покладені в основу варіативного та
різнорівневого планування, розробленого та апробованого в ході нашого
дослідження.
Проблемі інтеграції в навчання присвячено психолого-педагогічні дослідження
науковців в різні періоди розвитку освітньої галузі, починаючи з Й. Гербарта, А.
Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка. Глибоке обгрунтування інтеграційних зв'язків
знань різних наук зроблено К. Ушинським. Психологічні основи процесу інтеграції в
системі навчання розкрито в дослідженнях Л. Виготського, В. Давидова, В. Зінченко.
Вивченню особистісно-розвиваючих можливостей інтеграції змісту навчальновиховного процесу присвячені роботи психологів А. Запорожця, А. Леонтьєва, І.
Кулагіна, І. Лернера, С. Рубінштейна. Серед сучасних дослідників, які вивчають
питання інтеграції змісту освіти, - М. Анісімова, Н. Гавриш, В. Ільченко, І. Козловська,
О. Кононко, М. Масол, О. Савченко, А. Сухаревська, В. Фоменко, Н. Сердюкова, Т.
Яновська. Питання інтегрованого навчання дошкільників розкриваються в
дослідженнях М. Лазаревої, Н. Васюков, Ю. Рюміна, С. Сажин, Г. Черданцевої.
Комплексне використання інтелекткарт в навчальному процесі розглянуто в
роботах М. Е. Бершадського і А. Е. Бершадської [1; 2], І. Ю. Коцюби і А. Н.Шікова [8].
Основне призначення інтелект-карт бачиться авторами робіт в комплексному
розвитку інтелектуальних умінь і навичок, пов'язаних зі сприйняттям інформації, її
переробкою та обміном, стимулюванні в дітей розвитку всіх видів пам'яті, розвитку
вмінь контролювати свою інтелектуальну діяльність, що в цілому підвищує
ефективність навчального процесу.
Мета статті - на основі аналізу наукової бази розкрити поняття розвитку
інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку за допомогою введення в виховноосвітній процес методу інтелект - карт.
Інтелектуальні карти - це не тільки унікальний і простий метод запам'ятовування
інформації, розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят. Відмітною властивістю
технології є те, що створена карта відповідає всім вимогам для швидкого і об'ємного
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запам'ятовування. Інформація подається для дітей як ціла картина яка сприймається
як цілісний образ і паралельно карта сприймається в словесній формі.
Запам'ятовуваність матеріалу істотно збільшується за рахунок зорових образів і
емоційного сприйняття.
Англійський психолог Тоні Бьюзен є основоположником методу використання
інтелект-карт. Цей метод він рекомендував використовуватися в різних сферах
діяльності, в тому числі і в роботі з дітьми.
Зупинимося детальніше на термінологічних визначеннях та історичному
аспекті даного методу. Інтелект-карта («карта розумових дій», «ментальна карта»,
«карта пам’яті», в оригіналі — Mind Map) — це схема, яка візуалізує певну
інформацію при її обробці людиною, це спосіб зображення процесу загального
системного мислення за допомогою структурно-логічних схем радіальної організації.
Карта пам'яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання
або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї.
В основі цієї технології — принцип «радіального мислення», що належить до
асоціативних розумових процесів, відправною точкою або точкою дотику яких є
центральний об'єкт. За допомогою складених за певними правилами карт можна
створювати, візуалізувати, структуризувати і класифікувати ідеї та наочно
представляти досить складні концепції і великі обсяги інформації [4].
Така карта дає змогу майже на кожне поняття дивитися крізь призму його
міжсистемних зв’язків, а в процесі її складання людина не лише відтворює власне
уявлення щодо взаємозв’язків ключового поняття з іншими, а певним чином
усвідомлює логічну послідовність пошуково - орієнтувальних дій, тобто краще
засвоює не лише саме знання, а й опановує способи його здобуття [5].
Суть інтелект-карт полягає в пов’язуванні окремих елементів головним чином
асоціативними зв’язками, найбільш звичними саме для людського мислення і пам’яті.
Вважається, що подібний метод візуалізації інформації вперше застосував філософ
Порфирій Тіросський ще в ІІІ столітті нашої ери, намагаючись розібратися в
концепціях Аристотеля. Серйозні сучасні розробки в даному напрямі відносяться до
1960-х років і були пов’язані з розвитком теорії семантичних мереж стосовно
вивчення людського мислення в процесі навчання. Базові правила для «Concept
mapping» (способу представлення і взаємопов’язування думок) розробив професор
Джозеф Новак з Корнуельского університету, який запозичив цю ідею з теорії Девіда
Аусубела стосовно важливості попереднього досвіду для формування нових
концепцій.
Використання даної карти дозволяє вибудовувати суб'єктно-суб'єктні відносини
між вихователем і дітьми, виявити первинні уявлення дитини і поповнити ці
уявлення. Використовувати дану карту можна у всіх видах дитячої діяльності. Вона є
яскравим елементом розвиваючого предметно-просторового середовища і
відноситься до мобільної інтерактивної роботиі, яка дозволяє організувати успішну
взаємодію дітей, вихователів, вузьких фахівців та батьків. Карта є продуктом дитячої
діяльності, що такожж важливо. Карта допомагає дітям вибудовувати послідовність
окремих елементів в рамках однієї теми, запам'ятати, провести логічні ланцюжки між
подіями явищами природи або предметами і людьми. Головне систематизувати
знання. Вихователь під час обговорення і створення карти легко визначає багаж
знань дітей з обраної теми. І якщо на першому етапі карта відображає тільки те, що
діти знають, то на останньому етапі чітко видно, що діти ще дізналися, який матеріал
освоїли в рамках обраної теми. Створення карти легкий і досить динамічний процес.
Він не вимагає попередньої підготовки від дітей, В роботі використовується невелика
кількість матеріалу (іноді досить олівців і аркуша паперу).
Як зазначає Н. Гавриш, інтелектуальна карта є комбінованим методом
навчання, який поєднує пізнавальну, мовленнєву, художньо-продуктивну, навіть
рухову чи театралізовану діяльність дітей [6].
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Інтелектуальні карти діти складають і заповнюють як співпрацюючи з
дорослим, з дітьми своєї групи так і самостійно, проявляють ініціативу щодо
заповнення карти (що, як і де намалювати), творчо підходять до створення карти
вибирають як позначати напрямки (малюнок, аплікація, колаж і т.п.).
В результаті використання даної технології формується звичка дотримуватися
правил групи, вміння працювати в команді, домовлятися.
Перші заняття зі створення інтелектуальних карт знайомлять дітей з поняттям
«план», а також формують у дітей здатність планувати свою діяльність при
досягненні поставленої мети.
Під кінець тематичного циклу така карта є і унаочненням опрацьованої теми, і
своєрідним посібником для узагальнення, обговорення та підведення підсумків.
Окрім того, окремі карти стають наочними посібниками для дітей інших груп при
опрацюванні відповідних чи схожих тем.
В процесі роботи із застосуванням інтелектуальних карт діти вчаться не тільки
користуватися певними словами і словосполученнями, а й набувають засоби, що
дозволяють самостійно розвивати мова в процесі спілкування і навчання. Розвиток
зв'язного мовлення діти із застосуванням інтелект-карт спирається на формування
пізнавальних процесів, на вміння спостерігати, порівнювати і узагальнювати.
Інтелектуальний розвиток дитини із застосуванням карт здійснюється за
допомогою розвитку дитячих асоціацій, поповнення та активізації словникового
запасу, розвитку зв'язного мовлення, фантазії. Дитина, працюючи з інтелект-картами,
йде в своєму розвитку від простих логічних операцій: порівняння, зіставлення
предметів, розташування в просторі до вміння аналізувати, диференціювати,
класифікувати і вчиться розрізняти видові поняття.
У дитини розвиваються комунікативні властивості, вміння слухати педагога,
товаришів по групі, проявляти ініціативу, виховуються лідерські якості та поваг до
інших. Тобто колективна робота з інтелектуальними картами сприяє формуванню:
мотивації до навчання, емоційно-вольової сфери, вмінню працювати в колективі,
увазі, наполегливості.
Ознайомившись з методикою Тоні Бьюзена, я вирішила її адаптувати для дітей
дошкільного віку. Постало велике питання про те, як ввести в заняття карту, щоб діти
захотіли нею користуватися. Поки я розмірковувала, діти самі підкинули мені ідею:
пов'язати карту з улюбленими дитячими персонажами мультфільму про Фіксиків.
Вони з захопленням розповідають про улюблених героїв, грають з ними, охоче
відгукуються на уявну ситуацію і показують їм свою групу. У Фіксиків є інструмент
«Помагайчик», який допомагає вирішувати різні життєві проблеми героїв.
На обговоренні з дітьми теми тижня «Осінь в гості до нас прийшла і з собою
принесла ...», в зв'язку з великою кількістю дитячих пропозицій, ідей, і щоб
повернутися до цієї теми докладно на наступному тижні, виникла необхідність все
зафіксувати на папері. Я принесла папір формату А3, сказавши дітям, що це
подарунок від Фіксиків. В процесі заповнення листа, діти самі назвали його
«Помагайчик». Так у карти з'явилася дитяча назва, яка додатково стимулює дітей до
її використання. Дітям подобається користуватися «Помагайчиком» і створювати
його самим.
Створення інтелект-карти вимагає дотримання певних правил, які ми з дітьми
поступово сформулювали і вивчили:
- головна ідея - в центрі;
- гілок - від 3 до 7;
- використовуємо олівці, фломастери, різні малюнки, символи.
Результативність застосування інтелект - карт:
- наочність - всю проблему з її численними сторонами можна окинути одним
поглядом;
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- привабливість - хороша інтелект-карта має свою естетику, її розглядати не
тільки цікаво, а й приємно;
- запам'ятовуваність - завдяки роботі обох півкуль мозку, використання образів
і кольору інтелект-карта добре запам'ятовується;
- своєчасність - інтелект-карта допомагає виявити недолік інформації та
зрозуміти, якої інформації не вистачає;
- творчість - інтелект-карта стимулює творчість, допомагає знайти
нестандартні шляхи вирішення завдання;
- можливість перегляду - перегляд інтелект-карт через деякий час допомагає
освоїти картину в цілому, запам'ятати її, а також побачити нові ідеї, дописати,
доробити.
В ході реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти в групі
створене предметно-розвивальне середовище. У групі є центри активності:
експериментування, конструювання, художнього моделювання і т.д.
Зміст центрів змінюється в залежності від тематики тижня, сезонності,
інтересів і потреб дітей. Разом з дітьми ми складаємо інтелект-карту - «Помагайчик»
за тематикою тижня, для дітей це орієнтир, що налаштовує їх на пошук нових знань.
А нам вихователям, карта допомагає передбачити зміну матеріалу для
експериментування, творчості, гри та іншого виду дитячої діяльності. В цю роботу
включаються батьки групи. Багато з них оцінили корисність інтелект-карти для
власного розвитку та інтелектуального розвитку дітей і складають такі карти вдома.
Наприклад, для того щоб розпланувати вихідний день або підготуватися до якогонебудь заходу.
Мною розроблені конспекти занять з різних освітніх ліній розвитку дітей
дошкільного віку з використанням інтелект-карти.
Висновки. Узагальнюючи цінність використання методу концептуальних
(інтелектуальних) карт у роботі з дітьми, з впевненістю можна сказати, що:
• створення таких карт допомагає відобразити не лише поверхові, видимі
взаємозв’язки понять та явищ, що стосуються певної теми. Значно важливішим є
осягнення глибинних взаємозв’язків - філософських, соціально-культурних тощо.
Карта-схема орієнтує педагога і дітей на осмислення, розкриття взаємозв’язків
понять із життєвими ситуаціями, з досвідом дітей, формуючи таким чином їх життєву
компетентність;
• зміст карт реально відображає принцип інтеграції змісту освіти. Використання
цього методу дає можливість творчого опрацювання будь-якої теми, можливість
варіативності в поєднанні як змісту пізнання, так і форм організації діяльності дітей.
• наявність вже готової концептуальної карти значно полегшує вихователям
планування, тобто визначення змісту навчально-пізнавальної діяльності дітей. Це і є
той «стрижень», якого так часто не вистачає в конкретній практичній діяльності
педагога.
В результаті систематичного використання методу інтелект-карти, мною була
відзначена підвищена дитяча активність, ініціативність, самостійність в прояві
творчості. Діти набули певних умінь та навиків щодо заповнення інтелект-карти,
з'явилися зачатки планування, які вони виявляють у самостійній та спільній
діяльності, В повсякденному житті удосконалюються комунікативні та мовні навички.
Діти стали чіткіше формулювати думки, не відволікаються від обговорюваної теми,
легше сприймають і засвоюють інструкцію дорослого, намагаються самі ініціювати
взаємодію у справі і слідувати за наміченим планом.
У дітей формуються аналітичні передумови, вони не тільки сприймають
інформацію, а й встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Разом з тим
оптимізувалася загальна психологічна атмосфера в групі. Діти стали дружнішими,
зменшилася кількість конфліктних ситуацій, вони вчаться домовлятися. Складаються
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довготривалі ігрові об'єднання дітей, ввечері вони з небажанням йдуть додому.
Склалася загальна стійка позитивна динаміка співпраці.
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СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ.
Навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованої педагогічної системи
повинне бути гуманним, ефективним, без авторитаризму та постійних повчань,
спрямоване на розвиток пізнавальної активності дитини. Широке впровадження
особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в життя гальмується через інерцію
педагогів, що пов'язане з тривалим досвідом застосування легшої в управлінні
дитячим колективом авторитарної моделі, традиційних способів організації навчання.
Н.Гавриш
Комплексне ,бінарне заняття практичного психолога та вчителя-логопеда
«Казкова подорож морем».
Мета заняття: Розвивати загальну моторику, слухову увагу, просторове
орієнтування, зв’язне мовлення, творчу уяву, швидкість реакції, фонематичний слух,
монологічне мовлення дітей, логічне мислення, психічні процеси, дрібну моторику
рук, виразність міміки, пізнавальний інтерес, здатність переводити увагу, стійкість
пам’яті, зорову пам’ять, навички самоконтролю,
263

Вчити малюків правильно вимовляти та диференціювати звуки [ш],[с] у словах,
словосполученнях, реченнях; визначати позицію звуків у словах; аналізувати слова
різної складової структури; визначати позицію звука в слові (початок, середина,
кінець); вчити ділити слово на склади.
Формувати фонетичне сприймання, основи саморегуляції
Закріпити навички елементарного звукового аналізу, знання про основні емоції.
Хід заняття
Діти заходять до музиного залу. Зал прикрашений на морську тематику.
Капітан: Станьте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько.
посміхніться всі до мене, посміхніться до гостей,
привітайтесь.
Звучать звуки моря, хвиль, крик чайок.
Капітан: - Що це за звуки, діти? Як ви гадаєте?
Діти: - Це шумить море. Кричать чайки.
Капітан: -Так це шум моря.
–А хто з вас був на морі?
- Ви хотіли би знову побувати на морському березі?
Діти: -Так хотіли би.
Капітан:- Якщо так, то я запрошую вас в цікаву морську подорож.
–
Ви готові?
-Діти, а на чому можна подорожувати морем?
Діти:- На кораблі, на яхті, на човні, на вітряку.
Капітан: Зараз правильна відповідь на мою загадку підкаже вам на чому ми будемо
подорожувати:
Через море – океан
В сильний шторм чи ураган
Впевнено вперед прямує,
А на ньому люд мандрує?
(Корабель)
Капітан: - Так вірно, ми попливемо на кораблі.
– Я сьогодні буду вашим капітаном, а ви моїми помічниками-юнгами.
– Скажіть мені, будь-ласка, а хто ще входить до складу команди корабля?
Діти: -Кок, радист, рульовий.
Капітан: -Діти, а ви знаєте,що головний помічник капітана – штурман. Він прокладає
вірний, безпечний шлях кораблю.
– І ось мій помічник – штурман.
До залу заходить штурман.
Штурман: - Доброго дня усім! Юнги, я приніс вам сюрприз. Погляньте – це мапа.
Вона вказує шлях до скарбу. Знайти його не просто. І знайдуть лише ті, хто вірно
виконає завдання, що зображені на мапі.
Капітан: - Морячки, а для того щоб подорож була вдалою нам потрібно бути
справжньою командою.
– Скажіть, якими ми повинні бути?
Діти: - Сміливими, спритними, розумними, допомагати один одному, виручати один
одного з біди.
Капітан: - Я бачу ви справжня команда, тож прошу всі на борт нашого корабля.
Діти заходять на борт корабля.
Капітан: - Я пропоную вам, мої юнги, вибрати собі у подорож настрій.
Гра «Морячок Емоцик»
Мета: формувати основи саморегуляції, закріпити знання дітей про основні емоції,
розвивати пізнавальний інтерес.
Перед дітьми штурвал з отвором, в якому зображені різні емоції на обличчі морячка.
Діти крутять штурвал та вибирають відповідну емоцію. При цьому називають її.
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Капітан: - Ви вибрали гарний настрій. Тож у путь.
– Підняти якір! (діти піднімають якір)
- Повний вперед!
- Щось трапилося наш корабель не зрушив з місця.
Штурман: - Юнги, як ви гадаєте чому корабель не пливе?
Діти: - Тому, що немає вітру і наші вітрила опущені.
Штурман: -Так, вірно. Наш корабель потребує вітру. А щоб з’явився вітер нам
потрібно виконати дихальні вправи. Давайте пригадаємо правила виконання цих
вправ.
Діти: - Вдихаємо носом – видихаємо ротом.
Штурман: - А зараз всі разом робимо вправу і наповнимо наші вітрила вітром.
Діти виконують вправу 4-5 раз під час цього капітан непомітно тягне за мотузку , яка
піднімає вітрила.
Штурман: - Молодці, морячки! Наш корабель поплив.
Капітан: -Повний хід!
Під час того як пливе корабель проводиться Мозковий штурм :
Капітан: Скільки місяців на небі?
Штурман: Скільки звуків у слові море ?
Капітан: Скільки ніг у восьминога?
Штурман: Який перший звук у слові шторм?
Капітан: Якого кольору трава?
Штурман: Скільки складів у слові акула?
Капітан: Будинок. Що було спочатку?
Штурман: Яка назва нашого корабля?
Капітан: Скільки лап у риби?
Штурман: Спочатку була цеглина, а потім?
Капітан: -Бачу по курсу острів! Давайте пришвартуємося до берега.
– Стоп машина! Опустити якір! (діти опускають якір)
- Висаджуємося на берег!
Штурман: - Юнги, погляньте який цікавий острів! Давайте подумаємо, які тварини
живуть на цьому острові?
Діти: -Жирафи, мавпи, леви, папуги, черепахи.
Штурман: - Давайте глянемо на нашу мапу. Ось перше завдання, а про кого воно
буде підкаже відгадка на загадку:
Костяну сорочку маю
І ніколи не знімаю,У сорочку-костомаху
Я сховаюся від страху!
(Черепаха)
Завдання-гра «Чарівна черепаха»
Мета: автоматизація та диференціація звуків [С-Ш], розвиток фонематичного слуху,
дрібної моторики, навичок самоконтролю.
Штурман: - Моряки, подивіться у нас черепаха не проста, а чарівна. На панцирі у неї
є отвори.В руках у вас є галявинки на яких намальовані картинки і вам необхідно
покласти черепашку на галявину так, щоб отвори на панцирі співпали з картинками.
– Бачу завдання ви виконали. А тепер давайте назвемо картинки, які потрапили у
отвори панцира.
Діти: - Волошка, каштан, ромашка.
Штурман:- А який спільний звук у назві цих картинок?
Діти:- У назві картинок звук [Ш] .
Штурман: - Молодці перше завдання виконали. Відмітимо його на мапі скарбів
фішкою.
Діти відмічають фішкою виконане завдання.
Капітан: -А наступне завдання таке: давайте з вами подивимося які емоції виражають
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ці маски?
Завданнягра: «Емоційна маска» півколо на якому зображені маски з різними емоціями. На них
є прозорі кишеньки, в які можна вставляти картинки.
Мета: закріпити знання дітей про основні емоції, розвивати виразність міміки, творчі
здібності.
Діти: - Це емоції: радість, смуток, гнів.
Капітан: - Я роздаю вам по 4 картинки на яких зображені емоції тварин , що живуть
на цьому острові. Ви уважно роздивіться їх та вставте в ті кишеньки, які відповідають
емоції на масці.
Капітан: - А тепер
скажіть, які тварини тут сумні? А які тварини радісні?
А які тварини злі?
Діти дають відповідь.
– Молодці, юнги! Ми з вами дізналися з яким настроєм тут мешкають тварини.
Штурман:- Бачу і це завдання ви виконали. Тож давайте відмітимо його на мапі.
Діти відмічають фішкою виконане завдання на мапі скарбів.
Штурман: А ось загадка, що підкаже нам завдання:
Трикутником плавник,
Океани борознить.
Рот від злості розчахнула,
Риба хижа ця -…
(Акула)
Лото «Що проковтнула акула?»
Мета: автоматизация та диференціація звуків [С, Ш], закріплення навичок
елементарного звукового аналізу.
Штурман: -Морячки, дивіться яка зла акула. Чому вона така зла? Вона мабуть щось
не те проковтнула.
– Юнги, у вас є листки на яких намальовані квадратики з морськими зірками. Також у
вас є картинки, і вам необхідно вибрати картинки у назві яких є звуки [С] або [Ш]. Ви
визначаєте кількість складів у слові. Потім покласти картинку на зірочки так, щоб
кількість складів у слові відповідало кількості морських зірочок.
Штурман: - Тепер кожен назве свої картинки та скаже скільки складів у слові.
Діти виконують завдання.
Штурман:- Ось і це завдання ви виконали. Відмітимо його на мапі.
Діти відмічають фішкою виконане завдання.
Капітан:- Ми з вами виконували різні завдання і мабуть трішки втомилися. Тому
пропоную вам відпочити.
Музична фізкультхвилинка
Капітан: -І знову завдання.
Завдання-гра «З’єднай крапки»
Мета: розвиток дрібної моторики рук, логічного мислення.
– Юнги, вам потрібно з’єднати крапки, щоб дізнатися, що намальовано на малюнку.
Діти виконують завдання.
Капітан:Молодці! Всі виконали завдання.
Штурман: - А я
відмічу це завдання на мапі скарбів.
- А ось
загадка про наступне завдання:
Має хвіст, та не літає,
Має рот, не розмовляє.
Можеш вудкою спіймати
Та загадку розгадати…
(Риба)
Завдання-гра «Рибка»
Мета: автоматизація та диференціація звуків[С, Ш] у словах, словосполученнях,
реченнях, розвиток зорової пам'яті, слухової уваги.
-Морячки! Вам потрібно відібрати лусочки-картинки у назві яких є звуки [С],[Ш] та
вставити в отвори рибки. Якщо правильно виконаєте завдання, дізнаєтеся якого
кольору буде наша рибка.
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Діти відбирають картинки, називають кожну та вставляють в отвори рибки.
Ускладнення: з кожним словом на лусочці треба скласти словосполучення чи
речення.
Штурман: -Завдання виконано. Відмічаємо його на мапі скарбів.
Капітан: -А це
завдання мої морячки перевірить вашу пам'ять.
Завдання-гра «Куб»
Мета: розвивати оперативну пам’ять, стійкість пам’яті, здатність переводити увагу.
На квадратах куба зображені картинки морських мешканців.
Психолог дає 10-15 сек запам’ятати картинки, а потім закриває їх.
Капітан: -Юнги, дайте відповідь:
- Скільки восьминіжок синього кольору?
-Скільки восьминіжок жовтого кольору?
-Восьминіжок якого кольору тримає морозиво?
-Восьминіжок якого кольору має м’ячик?
-Восьминіжок якого кольору в шапочці?
Штурман: -Бачу юнги і це завдання ви подолали. Відмітимо його на нашій мапі.
–Морячки, погляньте ви виконали всі завдання. І нам залишилося забрати скарб.
Вперед.
Діти під пальмою знаходять скриню скарбів з шоколадними монетами.
Штурман:- Ну що ж нам вже час повертатися в дитячий садок.
Капітан:-Юнги, всі на борт!
-Підняти якір! Повний вперед!
Під час того як пливе корабель провидиться бесіда.
Штурман:-Морячки, я розповім вам цікаву історію.
Дуже давно мешканці моря жили дружньо і насолоджувалися морським простором
чистої прозорої води. Вони могли спокійно здобувати собі їжу. Але зараз все
змінилося. Люди недбало відносяться до водойм, річок та моря. Вони забруднюють
їх різним сміттям. І тому багато морських мешканців загинуло. Саме через це вони
просять у нас допомоги.
–Юнги, а як ми можемо їм допомогти?
Діти: -Берегти природу. Не кидати сміття в водойми, річки, моря.
Капітан:-Так, звичайно, треба берегти природу. Ми створимо чисте море де морські
жителі будуть спокійно жити.
–А хто зає вірш про економне використання природних ресурсів?
Діти:
Памятай, що надра не бездонні,
Коли набираєш воду у долоні,
Як на газі грієш чай свій ранній,
Памятай, ти в світі не останній.
Не марнуй багатств природи,
бо наробиш людям шкоди!
Бережливий господар знає,
Що ніщо так просто не буває,
Не захочеш природі вклонитисьБудуть діти й онуки журитись!
Капітан: -Бачу по курсу дитячий садок.
–Стоп машина! Підняти якір!
Штурман:-Ну, що моряки сподобалась вам наша морська подорож?
-Я пропоную вам викласти морське панно. Ось вам картинки морських жителів і вам
треба прикріпити їх на морській картині.
Звучить музика. Діти викладають картинки на фланелеграфі.
Капітан: - А я ще пропоную намалювати морське дно на піску про нашу цікаву
подорож.
Діти працюють за методикою «Сендплей».
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Капітан:-Юнги, ми з вами вибрали гарний настрій на початку нашої подорожі. А з
яким настроєм вона закінчилася?
«Корал»
-У нас є чарівний корал. Я роздаю вам мушлі, на яких зображені обличчя дітей з
різним настроєм. Вам необхідно вибрати таку мушлю, яка відповідає вашому
настрою та повісити його на чарівний корал.
Звучить шум моря діти працюють.
Капітан:-Бачу, що ви починали подорож з гарним настроєм з таким самим гарним
настроєм ви закінчили нашу морську подорож.
–Ви справжня команда!

Коп Алла Миколаївна,
вихователь
ЗДО «Казка»
Городоцької міської ради
РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Анотація В статті висвітлюється проблема логіко-математичного
розвитку дітей дошкільного віку,в ній описані різні види та методи для логікоматематичного розвитку дітей починаючи з молодшого дошкільного віку.
Ключові слова: логіко-математичний розвиток, дошкільний вік, діти,
дошкільна освіта .
Дошкільний вік — це період, упродовж якого відбувається величезне збагачення
й упорядкування чуттєвого досвіду дитини, опановування специфічно людських
форм сприйняття та мислення, бурхливий розвиток уяви, формування паростків
довільної уваги та смислової пам’яті.
У дошкільному віці розвивається зорове, слухове, тактильне сприймання. У цей
період формуються сенсорні еталони — виокремлені певним чином, розподілені та
взаємопов’язані зразки властивостей предметів:системи кольорів, геометричних
форм, музичних звуків, тощо.
Проблема навчання математики для мене є досить цікавою, адже в наш час
набуває дедалі більшого значення. Це пояснюється, насамперед, бурхливим
розвитком математичної науки у зв’язку з проникненням її у найрізноманітніші галузі
знань. Підвищення рівня творчої активності, проблеми автоматизації виробництва,
моделювання на електронно-обчислювальних машинах тощо передбачають
наявність у працівників більшості сучасних професій досить розвиненого вміння чітко
й послідовно аналізувати процеси, що вивчаються.
Навчання в дитячому садку спрямоване, насамперед, на виховання у дітей
звички до повноцінної логічної аргументації всього, що нас оточує.
У Базовому компоненті дошкільної освіти особлива увага приділяється логікоматематичному розвитку дитини, тобто йдеться про якісні зміни, які відбуваються з
розвитком уміння здійснювати математичні та логічні операції. Оволодіння цими
операціями оптимізує загальний розвиток дітей.
З огляду на положення Базового компонента дошкільної освіти, педагог має
озброїти дитину насамперед умінням жити, сприймати життя в цілісності. Це значно
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складніше й багатогранніше, ніж окремо формувати системи знань та умінь з
математики. Дитина не володітиме істинним світоглядом, якщо не вмітиме цілісно
сприймати світ. Саме тому блок логіко-математичних умінь наскрізний, його включає
кожна сфера Базового компонента.
Логіко – математичний розвиток – це те без чого дитина не може навчитись
мислити, думати, уявляти, вирішувати життєві ситуації. І тому кожну людину
необхідно навчити логіки – науки про мислення. А розпочинати цю роботу слід з
дошкільного віку.
Працюючи з дітьми дошкільного віку я зрозуміла, що проблема логікоматематичного розвитку
є дуже актуальною. Діти старшого дошкільного віку
володіють математичними знаннями
а засвоєння елементарних логічних
прийомів,таких як: вміння розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові
зв’язки, обґрунтовувати свою думку,робити прості висновки викликає у них
складності. Зі свого досвіду я зрозуміла, що зі старшими дошкільнятами працювати
складніше,тому потрібно починати ще з молодшого віку.
Логіко - математична компетентність дошкільника характеризується цілим
комплексом умінь, а саме:
- здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі,
перебігом подій у часі; класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за
якісними ознаками та чисельністю;
- вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;
- здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та логічні задачі;
- виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності;
- прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виводить нові
знання із засвоєного;-уміє розмірковувати, обґрунтовувати, доводити й відстоювати
правильність свого міркування;
- правильно користується виразами, що означають положення предметів у
просторі, вказує напрямки, пов’язані з орієнтацією у часі;- довільно, у потрібний
момент, відтворює знання, легко й швидко використовує їх у різних життєвих
ситуаціях, проявляє у різних формах активності .
Відомо, що використати знання можна лише тоді, коли ці знання маєш. Логіко –
математична освіта означає володіння достовірними знаннями з логіки і математики.
В реальному житті дитина має безліч можливостей досліджувати, експериментувати,
моделювати свої дії. Відчути радість дослідника та винахідника для малюка набагато
важливіше, аніж репродуктивно відтворювати інформацію, отриману від дорослого.
«Радість успіху – це крок уперед на стежині пізнання, це могутня емоційна сила, від
якої залежить бажання дитини бути хорошою. Дбайте про те, щоб ця внутрішня сила
дитини ніколи не вичерпувалася», - писав В.О. Сухомлинський.
Система логічних і математичних знань складна, і хоча є багато дидактичної
літератури, яка містить потрібну інформацію, користуватися нею може лише
фахівець.
Тому,для того,щоб краще працювати з дітками, насамперед, з допомогою
батьків створили розвивальне середовище, придбали різний матеріал, дидактичні
ігри,створили
умови
для розвитку
мислення ,засвоєння
математичних
понять,розвитку пізнавальної активності дошкільників в ігровій діяльності та в
повсякденному житті.
Я поставила перед собою такі завдання логіко-математичного розвитку:
- Розширювати і збагачувати первинні орієнтації дитини в кількісних
відношеннях навколишньої діяльності
- Формувати уявлення про числа і цифри, множини, геометричні фігури
- Забезпечити дітей різними посібниками, наочним матеріалом.
- Використовувати математичні матеріали як основу для розвитку
й
удосконалення сенсорних дій.
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- Виховувати інтерес до логіко-математичних завдань,викликати радість пізнання.
В своїй роботі я використовувала дидактичний матеріал, розроблений
бельгійським математиком Д. Кюїзенером («Палички Кюїзенера»). Основні
особливості цього дидактичного матеріалу – абстрактність, універсальність, висока
ефективність, в цьому я вже переконалась. Вони формують у дошкільнят наочно –
дійове і наочно – образне дитяче мислення. За допомогою паличок Кюїзенера мною
був реалізований принцип наочності: я подавала складні абстрактні математичні
поняття у доступній формі малюкам, які необхідні для виникнення у дітей
елементарних математичних уявлень.
Палички Кюїзенера, як дидактичний засіб, в повній мірі відповідає специфіці й
особливостям елементарних математичних уявлень, що формуються у дітей
дошкільного віку, а також їх віковим можливостям, рівню розвитку дитячого
мислення. У мисленні дитини відображаю перш за все те, що спочатку відбувається
в практичних діях з конкретними предметами. Робота з паличками дозволяє
перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, чітке і
узагальнене уявлення про математичне поняття - кількості,величини . Палички
Кюїзенера можна пропонувати дітям з двох років для виконання найбільш простих
вправ. Вони можуть використовуватися у другій молодшій, середній, старшій групах
ЗДО. Вправлятися з паличками діти можуть індивідуально або по кілька осіб,
невеликими підгрупами. Можлива і фронтальна робота з усіма дітьми. Пропоную
дітям вправи в ігровій формі.
Лічба в межах п'яти (кількісна та порядкова ) може здійснюватися також за
допомогою паличкових наборів. Дітям пропонується викласти числові сходинки,
розмір яких залежить від рівня підготовки дітей, та дається наступне завдання:
- «Знайди паличку «один». Якого вона кольору?
- Поклади її перед собою.
- А тепер візьми паличку «два».
- Якого вона кольору? Поклади її під білою паличкою, щоб вийшла сходинка.
- Знайди «три». Якого кольору «три»? Поклади блакитну паличку під рожеву.
- Порахуй, скільки в тебе сходинок.
- Візьми паличку «чотири». Якого вона кольору? Поклади паличку
червоного кольору під блакитну.
- Зараз візьми паличку «п’ять». Якого кольору? Поклади жовту паличку, щоб
вийшла сходинка. Порахуй,скільки в тебе сходинок.
- Постав пальчик на білу паличку і разом порахуємо, кожного разу
переставляючи його.
- Скільки сходинок?
- Яка по порядку біла (блакитна,жовта, рожева,червона) паличка?
- Давай порахуємо: перша, друга, третя, четверта, п'ята (пальчик крокує по
сходах, а дитина називає).
- А тепер порахуємо у зворотному напрямку: п'ята, четверта, третя, друга,
перша». Поступово числові сходи збільшуються.
Відповідно в ході ігрових вправ діти засвоюють порядкову і кількісну лічбу. Під
ознайомлення дітей групі середнього віку із суміжними числами застосовується
наступна методика:
- «Між якими двома сходинками знаходиться третя сходинка? Яке число більше:
три чи чотири?
- На скільки? (пропонується взяти білу паличку і перевірити відповідь)».
- Так діти починають розуміти, що кожне наступне число більше на
одиницю (і навпаки). Перевірку цього твердження можна провести паличкою (1),
переставляючи.
Часто у своїй роботі для логіко - математичного розвитку використовую
конструктор LEGO. LEGO – інноваційна технологія різнобічного розвитку дітей
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дошкільного віку, а ще – незамінний матеріал для стимуляції творчої діяльності
дітей, адже вони люблять фантазувати, будувати та гратися.
Конструктор LEGO є дуже зручним інструментом при вивченні дошкільниками
навчального матеріалу , де діти долають різні труднощі..
LEGO - конструктор використовую на заняттях з логіко- математичного
розвитку,тому що діти вивчають і закріплюють форму,величину, кольорів довжину,
ширину і лічбу. Також зручно використовувати LEGO конструктор у другу половину
дня. Під час вільної гри діти мають можливість експериментувати з
формою,поєднувати і комбінувати, в результаті вільного пошуку відкриваються нові
закономірності. Спостерігаючи за дітьми виявила, що спочатку діти працюють
наодинці з LEGO, а потім об’єднують свої моделі у великі конструкції, тим самим
згуртовуються між собою, спілкуються,стають дружніми.
Під час роботи з
конструктором LEGO діти всебічно розвиваються їм цікаво створювати сюжети. Діти
люблять грати у такі ігри:« На будівництві», « На фермі», « У зоопарку», « Паркінг»,
« Ми захисники Вітчизни» та багато інших.
У діток розвивається логіко – математичне мислення не тільки під час роботи з
конструктором LEGO. Діти із задоволенням граються різними конструкторами:
магнітах, дерев’яним конструктором будують різні споруди, вежі.
Часто на заняттях використовую створені мультимедійні презентації.
Використання мультимедійних презентацій логіко-математичної, розвиваючої
спрямованості, навчальних комп’ютерних ігор, відеороликів забезпечує наочність при
вивченні, закріпленні й повторенні теоретичного матеріалу, розв’язуванні задач,
допомагає розвивати логічне мислення, чіткість і послідовність математичних дій, їх
алгоритмізацію, вивільнює час для спілкування з вихованцями.
Заняття з використанням ІКТ організовую на основі роботи зі спеціалізованими
навчальними програмними засобами. Для підготовки презентацій
використовую
програми POWERPOINT, Microsoft Word.
Самі нескладні презентації, створені в програмі Microsoft Office,
Powerpoint виконують функції демонстраційного матеріалу. Відтворення аудіо та
відео матеріалів також розміщую в слайди, програючи невеликі уривки, якщо в цьому
є необхідність. Використання в освітній діяльності інтерактивних засобів дозволяє
проводити швидку зміну дидактичного матеріалу. Вони замінюють безліч
дидактичних посібників і картинок. З дітьми молодшого та середнього дошкільного
віку я використовую мультимедійне обладнання (проектор, екран) фронтально і в
підгрупах, що підвищує їх інтерес
до досліджуваного матеріалу і розширює
можливості моделювання ігрових ситуацій.
Використання презентацій дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими,
привабливими, викликає у дітей живий інтерес.
Вони є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що
сприяє результативності заняття.
Цикл презентацій охопив великий обсяг програмного матеріалу з вивчення
елементарної математики:
- Кількість і рахунок;
- Величина;
- Форма;
- Орієнтування в просторі;
- Орієнтування в часі.
Основа будь-якої сучасної презентації - полегшення процесу зорового
сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів.
Форми і місце використання презентації (або навіть окремого її слайда) на
занятті залежать, звичайно, від його змісту і мети, яку ставлю перед собою.
Застосування комп'ютерних слайдових презентацій в процесі навчання дітей
має такі переваги:
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- здійснення полісенсорного сприйняття матеріалу;
- можливість демонстрації різних об'єктів за допомогою проектора і
проекційного екрану в багаторазово збільшеному вигляді;
- об'єднання аудіо, відео і анімаційних ефектів в єдину презентацію сприяє
компенсації обсягу інформації, одержуваної
з інших джерел;
- можливість демонстрації об'єктів більш доступних для сприйняття збереженій
сенсорної системі;
- активізація зорових функцій, окомірних можливостей дитини;
- комп'ютерні презентаційні слайд-фільми зручно використовувати для
виведення інформації у вигляді роздруківок великим шрифтом на принтері, в якості
роздаткового матеріалу для занять з дошкільниками.
На заняттях з використанням комп'ютерних презентацій діти стали
більш активними, відкритими, у них менш виражена тривожність. Діти оволоділи
способами встановлення різного роду математичних зв'язків,відносин, наприклад
способом встановлення відповідності між елементами множин (практичного
зіставлення елементів множин одне одного, використання прийомів накладення,
додатку для з'ясування стосунків величин). Вони почали розуміти, що способами
встановлення кількісних відносин є рахунок предметів і вимір величин. Навички
рахунку і вимірювання стали у них досить міцними і усвідомленими.
Цікаво діткам працювати з допомогою магнітної дошки, де вони виконують різні
завдання: елементи методики Г. Кандибура, дають змогу діткам краще засвоїти
поданий матеріал. Такі посібники розвивають пам’ять, увагу, дрібну моторику, логічне
мислення дитини. Коли дитини стає старшою можна ускладнювати завдання для
гри, тому такі магнітні набори розраховані на заняття протягом кількох років. Це дуже
вдала і ефективна підготовка дітей-дошкільнят. В ігровій формі за допомогою такого
матеріалу дитина краще вивчає цифри,геометричні фігури,орієнтується у просторі.
В молодшій групі більше використовую
ігри на орієнтацію в просторі,
ознайомлюю з кольорами, геометричнимиі фігурами, порівнюю предмети. У старшій
групі використовую настільну гру «Більше ніж математика». Ігри за методикою Г.
Кандибура це не просто набір цифр, а це ігри на магнітному планшеті, ігри з чарівним
мішечком, ігри на кмітливість і логіку,
спрямовані на комплексний підхід до
навчання, і вчить орієнтування в основних арифметичних діях: додавання,
віднімання,( «більше – менше – дорівнює »).
Впроваджуючи елементи даної системи в практику роботи своєї групи, я
ставила собі за мету спрямувати логіко – математичну освіту на те, щоб діти
оволоділи глибокими знаннями з цього питання, були здатні використовувати ці
знання у життєвих ситуаціях. Водночас я прагну того, щоб діти не лише отримали
знання з логіки і математики, а і навчились мислити, думати, уявляти ситуацію.
Бралася до уваги наукова достовірність логіко – математичної інформації,
доступність дібраного матеріалу для сприйняття його дітьми дошкільного віку,
зорієнтованість логіко – математичних знань на формування у дітей практичних
навичок до розв’язання логіко – математичних завдань. У своїй роботі по
формуванню логіко – математичних знань у малюків я намагаюся використовувати
характерний для логіки принцип життєвої компетентності, який полягає в тому, що
набуті знання дитина може використати в конкретний момент її життя.
Переконана, що немає такої частини педагогічного процесу, в яку не можна
було б включити логіко – математичний зміст: індивідуальна робота, прогулянки,
заняття з математики, ознайомлення з навколишнім, розваги, ранкові години, друга
половина дня тощо.
Роботу намагаюсь побудувати таким чином, щоб у процесі її як найбільше
використовувалась наочність: картки, таблиці, картки – схеми, лабіринти. Роботу
організовую таким чином, щоб кожна дитина мала матеріал для виконання вправи.
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Перед кожною дитиною ставлю проблемне питання або створююпроблемну ситуацію
, даю можливість для висловлювання своїх думок, поглядів. Я прагну наприкінці
кожного завдання підвести дитину до певного висновку та допомагала їм
сформулювати його. Наприклад, я разом з дітьми вирішуємо таке завдання «Знайди
пари малюнків». Після того як діти уважно роздивились картку з малюнками, вони
називають кожен намальований предмет, потім разом робимо висновки щодо
логічної оцінки.
Після аналогічних вправ і завдань я прийшла висновків:
- потрібно підтримувати інтерес у дітей до вирішення логіко – математичних
завдань;
- логічні завдання потрібно підбирати згідно віку дітей (якщо дитина має
високий рівень знань то і завдання мають бути з ускладненням).
З метою розвитку мислення дітей я використовую різні види логічних задач. Це
задачі на знаходження пропущеної фігури, продовження ряду фігур, знаків, на пошук
фігури, якої не вистачає. Із моїх спостережень підкреслю, що логічні задачі
активізують розумову діяльність дітей та оживляють процес навчання.
Вони результативні , як на заняттях, так і в повсякденному житті дітей у вигляді
«розумової гімнастики» адже вчать:
- активізувати;
- порівнювати;
- узагальнювати за призначенням;
- думати над поставленою метою.
Не забуваю про логіко-математичний розвиток під час прогулянок. В ході
спостережень, різних ігор, разом з дітками виконуємо різні завдання з математики,
завдання на логічне мислення, вивчаємо, досліджуємо, закріплюємо (форму,колір,
величину, геометричні фігури, цифри) « Назви геометричну фігуру» . Також під час
спостережень порівнюємо предмети, встановлюємо відмінності між предметами:
«Осінні візерунки на асфальті», гра – лабіринт « Допоможи мишці знайти сир», « Яка
ялинка» (підійшовши до ялинки діти повинні назвати ялинку за величиною), «
Розкажи про горобинну» (описуємо дерево,плоди,пробуємо на смак), «Ми вже
підростаємо – цифри вивчаємо»
Багато уваги я приділяю проведенню дидактичних, словесних, розвивальних
ігор. Під час таких ігор діти оволодівають вміннями виділяти мету, тобто самі
намічають запам'ятати те, що необхідно. Під час проведення таких ігор у дітей
розвивається пам'ять. Гру я намагаюся зробити цікавою, змістовною, щоб діти
получали задоволення від неї.
Для розвитку логіко-математичних здібностей дітей старшої групи, у своїй
роботі я використовую такі методи навчання: словесні, наочні та практичні. Словесні
методи: розповіді, пояснення, бесіди, словесні та дидактичні ігри. Наочні методи:
демонстрація об'єктів, картин, спостереження, розгляд картин, таблиць, моделей.
Практичні методи: вправи, ігри, досліди.
Розвиваючи логіко-математичний розвиток, діти мають засвоїти знання при
виконанні таких операцій:
- операції з множинами;
- розвиток лічильної діяльності;
- ознайомлення з кількісним складом числа першого десятка;
- порядкове значення числа;
- поділ цілого на частини;
- ознайомлення з цифрами;
- ознайомлення з арифметичними задачами;
- ознайомлення з величиною предметів;
- ознайомлення з формою предметів;
- формування уявлень про простір;
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- орієнтування в часі.
Багато роботи з дітьми проводжу творчого характеру. Щоб дитина мала
здатність передбачати майбутнє та мала змогу уявити кінцевий результат власної
діяльності. Креативність дитини базується на яскравих образах, емоційності,
імпульсивності й жвавості поведінки дитини. У своїй роботі з дітьми я намагаюся
зацікавити дитину грою, а не змушувати гратися. Тому у роботі з дітьми я сприяю
засвоєнню «мови» почуттів: міміку, жести, пози, інтонацію тощо. У дітей відбувається
подальша диференціація почуттів. Граючи, діти відчувають гордість, жалість,
заздрість, ревнощі, а також вміють розуміти красу рідної природи.
Висновки. У своїй роботі я спрямовую дітей на те, щоб діти могли долати
перешкоди, обмежувати свої бажання, оцінювати результати власних дій, щоб
дитина могла підкоряти свою увагу вимогам дорослого та усвідомлювати цю
необхідність. Я намагаюся формувати у дітей почуття відповідальності за свою
поведінку, елементи самоконтролю. У процесі навчання та гри у дитини будуються
нові якості особистості: почуття справедливості, адекватне переживання успіху або
невдачі, здатність регулювати спільну діяльність, колективізм, дисциплінованість.
Виникає усвідомлення свого соціального «Я» і зайняття дитиною певної внутрішньої
позиції щодо взаємовідносин з іншими людьми.
Моя роль у логічно-математичному розвитку полягає у створенні умов, за яких
можливо надати допомогу дитині розкрити свій потенціал, навчити її самостійно
пізнавати світ, бо основним чинником розвитку дитини є її власна діяльність.
Важливим є не результат пізнавальної діяльності дитини, а процес її здійснення.
Тому що від цього процесу залежить усвідомленість отриманих знань в ході
самостійної пізнавальної діяльності.
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Колосовська Світлана Миколаївна,
вихователь
ЗДО №1 «Зернятко»
Старосинявської селищної
ради Старосинявський р-н
СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ
Анотація: Найголовніше в житті – це повітря, вода, земля. Це те, що
створило нашу людину, це те, що її збереже. Ідеї технічного прогресу
віддаляють людину від природи. І за те людина платить безліччю хвороб.
Тому, головне сьогодні – формувати здоровий спосіб життя – фізичного і
духовного. У практичній роботі нашого закладу широко використовуються
ідеї цілісності з природою. Прогулянки, ігри, спостереження, колективний
відпочинок, заняття на свіжому повітрі зміцнює здоров’я. Спостерігаються
якісні зміни в психічному, фізичному розвитку дітей. Моральні якості
виходять на перший план, зникає агресивність, тривожність, нетерплячість.
Підвищується рівень пізнавальної активності. Кожен, хто єднається з
природою, відкриває для себе потужні ресурси, знаходить себе нового. У
такій цілісній роботі вихователя, дітей, батьків використовується
інтегрований підхід, який відразу спонукає до розвитку світосприйняття,
власного «я».
Ключові слова: заняття, дошкілля, інтеграція.
Інтегрована прогулянка.Мандрівка в природу. Зима. Спостереження за
властивостями снігу. Перша молодша група.
Мета: заохочувати дітей до сприйняття навколишнього світу, відкривати нові
факти звичних речей; вчити спостерігати, обстежувати; розвивати тактильні,
зорові відчуття; робити висновки за допомогою старших; розвивати зв’язне
мовлення, спонукати до вживання описових слів; виховувати пізнавальний
інтерес до природи рідного краю .
Попередня робота:читання поетичних творів про зиму, сніг (за вибором
вихователя), розгляд картинок про зиму, репродукції картини на тему «Зима»
(за вибором вихователя).
Словник: сніг білий, легенький, пухнастий, холодний, м’якенький; сніжка; слід;
відбиток; годівниця.
Матеріал: сніг, корм у годівниці для птахів, бездомних тварин.
Хід мандрівки:
Діти з дорослими виходять на засніжений майданчик.
Вихователь: Діти, зима подарувала нам багато снігу. З білої хмаринки падали
білі сніжинки, лягали тихенько на землю, дерева, будинки, лавки, пеньочки і
все ставало біле, біле.
Сніг довкола білий, білий.
Він пухнастий і легенький,
Він холодний і м’якенький.
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В ручки ми сніжок візьмем
І на нього позирнем.
Діти беруть сніжок у руки на рукавичку, розглядають.
Бесіда:
- якого кольору сніг?
- чи важко вам тримати сніг у руці?
Отже, сніг не важкий, а легенький.
- проткніть сніг пальчиком, чи важко це зробити?
Отже, сніг пухнастий, м’який.
- доторкніться снігом до щоки. Ви відчуваєте тепло чи холод?
Отже, сніг холодний.
- наберіть у долоньки більше снігу і спробуйте стиснути його міцно, ніби
пиріжечки. Що сталось зі снігом7
Отже, сніг ліпиться у снігові кульки: сніжки.
- подивіться, будь ласка, на мою долоньку, на ній лежав сніжок, він зник,
залишився лише мокрий слід. Як ви гадаєте, що сталось?
Отже, сніг у теплих руках розтає.
А іще на снігу можна залишати малюнки зі слідів.
Вихователь залишає на сніговій поверхні свій слід.
- коли ніжкою у взутті тісно стати на снігову поверхню, залишається
відбиток підошви взуття, тобто, слід. Спробуйте це зробити, вам сподобається,
бо сніг допомагає малювати.
Вихователь звертає увагу дітей на сліди, не схожі на ті, які залишили діти.
- цікаво, малята, але сніг зберіг для нас інші сліди. Коли ми навчимось
розпізнавати, кому належать ці сліди, то будемо знати, хто приходить до нас у
гості.
Розглядають сліди, вихователь пояснює: це пройшов песик (котик), горобчик.
У пошуках їжі вони тримаються ближче до людських домівок, тому варто
тваринам і птахам залишати корм у годівницях. На горобині якраз і висить така
годівниця, яка рятує птахів від голоду. У нашій торбинці знайдуться крихти зі
столу, їх ми насипемо до годівниці, а на низеньку гілочку для голодних тварин
повісимо шматочок хліба- це допоможе песику і котику, які не мають домівки,
вижити.
А тут не один слідочок, хтось протоптав цілу стежечку. Цікаво, куди ж вона нас
заведе? Відгадали, до рідного садочка. До зустрічі, сніжок, на веселих
санчатах.
Отже, робота з дітьми показує, що інтегровані заняття більш цікаві для
дошкільників, оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань на одному
занятті, використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційнокомунікаційні технології, інші засоби навчання. На інтегрованих заняттях акцент
наголошується на самостійній пізнавальній діяльності дітей, створенні проблемних
ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.
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ЗДО №9 «Пролісок»
м. Нетішин
SТRЕАМ-ОСВІТА ДОШКІЛЬНЯТ - НОВИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ,
ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
Анотація. У статті розкрито сутність поняття STREAM-освіта та
обґрунтовано необхідність запровадження STREAM-освіти з дошкільного віку як
нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання і навчання дітей.
Ключові слова: STREAM-освіта, принцип інтеграції, інженерне мислення,
ціннісні орієнтації, міжпредметні зв’язки. пізнавальна діяльність, активне пізнання
світу.
Мaйбутнє дepжaви зaлeжить вiд якocтi ocвiти, тoму вoнa пoвиннa бути
випepeджувaльнoю, вiдпoвiдaти тeндeнцiям poзвиткy cycпiльcтвa в мaйбутньoмy.
Cьoгoднi Укpaїнa знaхoдитьcя нa шляху iнтeнcивнoгo poзвитку i пoтpeбує знaчнoї
кiлькocтi виcoкoквaлiфiкoвaних cпeцiaлicтiв в iннoвaцiйнiй cфepi, якi cтaнуть
зaпopукoю уcпiшнoгo eкoнoмiчнoгo poзвитку тa кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нaшoї
дepжaви в нaйближчoму мaйбутньoму. Тож нині слід зосередити увагу на розвитку
продуктивного, критичного мислення дітей, формуванні в них цілісної картини світу,
вміння досліджувати, моделювати, творити, і
головне - спрямовувати свою
діяльність на благо людей і природи.
Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з
різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у дошкільнят формується
цілісна картина світу й здатність застосовувати набуті знання та вміння у різних
життєвих ситуаціях.
Результати досліджень сучасних науковців (Н. Гавриш, І. Кіндрат та ін.)
доводять: за інтегрованого підходу ефективніше, ніж за традиційного відбуваються
взаємопроникнення й систематизація знань дітей, становлення в них цілісної та
багатовимірної картини світу, розвиток пізнавальних здібностей, гнучкості мислення,
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вмінь і навичок [2, с.5]. Також для дошкільників є характерним домінування процесів
інтеґрації (синтезу) над процесами диференціації (аналізу). Отже, для цієї вікової
категорії органічним є інтеґрований підхід до змісту освіти.
Oдним iз нaпpямкiв iннoвaцiйнoгo розвитку, виховання й навчання дітей
дошкільного віку є впровадження нового інтеграційного підходу – SТRЕАМ–освіта.
Актуальність STREAM-освіти полягає у стрімкості еволюції технології, що
призводить до засвоєння складних понять та явищ вже у дошкільному віці. Отже,
цей напрям освіти інтегрує в собі завдання з формування в дітей загальних наукових
уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційно – комунікаційними технологіями;
розвиток уміння експериментувати, конструювати; навчання дітей основ
опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а також різних видів мистецтва.
Тож маємо в тісному взаємозв’язку розвивати здібності дошкільнят до точних та
гуманітарних наук.
STREAM-освіта (Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and
Mathematics) – інтегрований підхід до освіти, яких передбачає формування уявлень
та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії,
мистецтва, математики; акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру
інженерного мислення [3, с.4]. Це позитивно впливає на розвиток мислення дитини
дошкільного віку, оскільки наочно-образне мислення, здійснюється на основі
перетворення
образів-сприйняття
в
образи-уявлення,
подальшої
зміни,
перетворення і узагальнення предметного змісту уявлень.
Усі компоненти STREAM спрямовано на всебічне глибоке дослідження світу,
розвиток мислення і мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини використовувати
знання у повсякденні. Напрями взаємодіють, допомагають пізнавати довкілля в усій
повноті, розглядати явища з різних сторін, шукати їх «плюси» і «мінуси»,
розмірковувати як збільшити переваги і зменшити недоліки.
Саме STREAM-освіта спрямована на формування особистості, становлення і
розвиток її духовної сутності в єдності з оволодінням науковими знаннями та
вміннями з метою формування культури інженерного мислення. Усі компоненти
STREAM спрямовано на всебічне глибоке дослідження світу, розвиток мислення і
мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини використовувати знання у повсякденні.
Метою статті є обґрунтування необхідності запровадження STREAMосвіти з дошкільного віку як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання і
навчання дітей.
Майбутнє за інноваціями, а майбутнє інновацій - за педагогами нового
формату, які не сприймають формального підходу і можуть своїми знаннями дати
дітям позитивний імпульс для розвитку та розширити їхній кругозір до нескінченності.
Саме тому майбутні фахівці дошкільної освіти мають не тільки знати
теоретичні основи впровадження STREAM-освіти в умовах закладу дошкільної
освіти, але й опанувати практичні навички впровадження інтегрованого підходу в
освітньому процесі. Варто пам’ятати, що STREAM-освіта зорієнтована на цінності та
інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя,
тому основне завдання педагога - допомогти дитині пізнати світ за принципом
взаємозв’язку і взаємодії.
Переваги STREAM-освіти [3, c.3-7]:
• навчання за темами, а не за предметами: дитина бачить зв’язок між
науками, навчання стає насправді системним;
• використання знань у повсякденному житті;
• розвиток критичного мислення та вміння вирішувати проблеми;
• надання впевненості у власних силах;
• розвиток інтересу до технічних дисциплін;
• креативні та інноваційні підходи до проектної та дизайн-діяльності;
• підготовка дитини до технологічних інновацій у житті.
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Принципи STREAM-освіти дітей дошкільного віку:
• принцип орієнтації на пізнавальні інтереси дитини - експерименти, досліди
– процес творчий, творчість неможливо нав’язати ззовні, це народжується тільки на
основі внутрішньої потреби в пізнанні (за О. І. Савенковим);
• принцип свободи вибору діяльності - тільки за умови його реалізації
дошкільна освіта здатна стати адекватною індивідуальним цілям особистості;
• принцип освоєння знань в єдності зі способами їхнього отримання диктується завданнями STREAM-освіти щодо формування наукової картини Всесвіту
(охоплює не тільки освоєння певного обсягу інформації, добутої шляхом спеціальних
досліджень, а за необхідності передбачає шлях отримання нового знання на основі
оволодіння способами її виявлення);
• принцип опори на розвиток умінь самостійного пошуку інформації - не
тільки повідомлення знань, а в першу чергу, розвиток у дитини потреб і здібностей ці
знання здобувати. Дитина не просто споживає інформацію, а сама породжує знання;
• принцип поєднання продуктивних і репродуктивних методів навчання використання дослідницьких методів навчання має поєднуватися із застосуванням
методів репродуктивних, які можуть розглядатися як рутинні, але від того не стали
непотрібними. Освітній процес пронизується «запрошенням до відкриття»;
• принцип формування уявлень про динамічність знання - зміст STREAMосвіти має вибудуватись так, щоб досвід людства поставав перед дошкільниками не
як сума догм, не як звід непорушних законів і правил, а як живий, що постійно
розвивається;
• принцип формування уявлення про дослідження як стиль життя.
Провідним принципом STREAM-освіти дітей дошкільного віку визначено
принцип міжпредметної інтеґрації.
Широкої популярності у сфері дошкільної освіти набуває впровадження
інноваційної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників
«STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» Катерини Крутій, яка: визнає
інтегративність концептуальним принципом; здійснює навчання за темами , а не за
предметами; дає можливість використати неакадемічні знання на практиці; розвиває
критичне та проектне мислення; готує до технологічних інновацій в житті [3, с.5].
Найголовнішою превагою інтеграції є те, що вона розкриває можливості для
творчості, самовираження й імпровізації як вихователя – під час розроблення
інтегрованого заняття, так і дітей – під час розв’язання численних творчих завдань
на занятті [1, с.16-20].
Працюючи з дітьми старшого дошкільного віку за альтернативною програмою
«STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» [4], я намагалася здійснювати
планування роботи, яке суттєво відрізнялось від традиційних не стільки
змістовим аспектом, скільки процесуальним: засобами, методами та прийомами
формування природничо-наукових уявлень шляхом експериментування в природі
з дітьми.
Мета – розширювати кругозір, розвивати і спонукати дітей до творчого
мислення, систематичних умовиводів і розкриття свого потенціалу для формування
їх власного майбутнього через досвід реалізації безмежних можливостей людини.
Надихати і розвивати творців майбутнього, закласти фундамент для майбутніх
вчених, винахідників, фахівців, що йдуть в ногу з часом.
Як пріоритетні я визначила такі завдання у роботі з дошкільниками:
• розвиток потреби малят у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової,
дослідницько-експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельноконструктивної, художньо-продуктивної діяльності;
• задоволення ігрових уподобань кожної дитини;
• налагодження партнерських стосунків та створення об’єднань за інтересами;
• опанування навичок практичної діяльності, культури спілкування;
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• адаптування до умов групи технологій, які спрямовані на розвиток
мислення дошкільників;
• удосконалення матеріально-технічного забезпечення для їх реалізації.
Для реалізації мети і завдань використовувала міждисциплінарний підхід
як дидактичний інструмент керованого зближення привласнених дошкільниками
знань у процесі формування міжпредметних понять, суджень, складних умінь.
Отже, міждисциплінарні зв’язки можуть бути засобом інтеграції набутих знань,
умінь і навичок.
Впроваджуючи в практику основні напрями програми «STREАМ-освіта, або
Стежинки у Всесвіт», я намагалася оновити зміст ігрової діяльності дітей,
створюючи для цього доступне, змістовне й ефективне середовище -STREAMосередки.
Для втілення в роботу з дітьми дослідницької діяльності була створена та
функціонує STREAM- лабораторія «Маленькі дослідники». Діти разом зі мною
проводять дослідницьку діяльність, слухають проблеми придуманих героїв, шукають
шляхи їх вирішення. Основна ідея створення лабораторії: формувати нестандартне,
інженерне мислення дітей, виховати інтерес до точних і винахідницьких здібностей,
зацікавити малят математикою, бажання пізнавати світ та робити відкриття; навчити
дітей спостерігати та зрозуміти як рослинний та тваринний світ дає невичерпний
матеріал для розв’язання різноманітних інженерних завдань. У той же час
лабораторія – це база для специфічної діяльності дитини (робота в лабораторії
припускає перетворення дітей у «науковців», які проводять досліди, експерименти,
спостереження).
Оновлені осередки будівельно-конструктивної діяльності різними видами
конструкторів (дерев’яні, металеві, пластмасові конструктори «Поєднайко»,
«Липучка» та ін.), сприяють розвитку дитячого мислення,
уяви,
фантазії,
креативності. У процесі конструювання використовую
метод проблемного
спілкування з дітьми. Цим підтримую активний діалог, використовуючи відкриті
запитання, що потребують відповіді у довільній формі та не містять у собі
натяку на правильну відповідь, і навідні запитання: «Як ти вважаєш, якщо…»,
«Якщо зробити ось так, що буде?», «Як потрібно перевернути (поставити) цю
деталь, щоб отримати таку фігуру, як на малюнку?», «Що потрібно доробити?»,
«Що змінилося?» тощо. Отримавши відповідь, намагаюся просити дитину
обґрунтувати її. Дошкільнята з задоволенням будували казкові будинки, тварин,
транспорт,
розробляли
проект
розбудови торгівельного центру по вулиці
Незалежної.
В організації середовища намагалася надавати дитині можливість також
брати участь в створенні середовища шляхом: самостійного розташування
природного матеріалу, максимальну його доступність, коли все, що дитині
потрібно для розвитку – іграшки, ігри, книги, матеріал для пошуководослідницької діяльності – доступно для користування і дитина може грати з ним в
будь-яку вільну хвилину.
Для розширення змісту сюжетно-рольових ігор вводила нові ролі, додали нові
атрибути. Так під час гри «Медичний центр» діти називали відомі їм професії
медичних працівників та облаштовували свої робочі місця, але виявилось, що
не вистачає спецодягу. Вирішили їх виготовити власноруч (шапочки).
Усі діти полюбляють казки. Лялькові вистави з використанням персонажів,
виготовлених власноруч, дарували дітям справжнє задоволення, давали змогу
проявити активність, творчо застосовувати набутий досвід художньо-мовленнєвий,
музично-пісенний. Тому я вирішила створити свою серію казок, в яких живуть досить
цікаві та незвичайні персонажі.
Усе в світі пов’язано і часто дуже складно досліджуючи певну тему відділити
один предмет від іншого. Адже є інтегровані форми діяльності - заняття, урок, квест,
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кейс, освітні проекти, дослідження, інтегровані бесіди, дні, тижні… Саме на них
зустрічаються різні науки і працюють дружною командою.
Щоб реалізувати ідею щільної інтеграції я перейшла на тематичне планування.
Вся робота з дітьми розгорталася навколо провідної теми тижня.
Переваги тематичного планування я вбачаю в тому, що воно:
• системно і всебічно розкриває суть процесів і явищ навколишнього світу;
• допомагає уникнути фрагментарності знань;
• створює динамічний пізнавальний процес, структурні елементи якого тісно
пов’язані;
• надає змогу дитині побачити і пізнати об’єкт чи явище з різних сторін, у
системі взаємозв’язків та залежностей;
• взаємообумовлені переходи між різними видами діяльності;
• системне накопичення знань: від простого до складного, від близького до
далекого - діти приходять на заняття вже з певними знаннями, налаштовані на
дослідницьку діяльність;
• місток між теорією та практико будуємо практично на кожній діяльності;
• відбуваються плавні переходи між різними діяльностями;
• діти приходять на заняття вже з певними знаннями, налаштовані на
дослідницьку діяльність;
• підтримує пізнавальний інтерес до предметів і явищ навколишнього,
стимулює самостійну пізнавальну активність - і дітям, і педагогам цікаво і захопливо.
Спершу я розробила перспективний план роботи, який передбачав
інтеграцію різних видів діяльності дітей, роботу з батьками вихованців. У пригоді
стали й напрацювання педагогів закладу; перспективне планування сюжетнорольових ігор, логіко-математичних, конструкторсько-будівельних, театралізованих
ігор, авторських дидактичних ігор, різні види макетів, театрів. Окреслені форми
освітньої роботи планую як у першій, так і в другій половині дня.
Методи і прийоми, які дозволили мені забезпечити мотивацію дітей: бесіда;
дискусія; ігрові методи і прийоми; наочні демонстраційні та роздаткові матеріали:
схеми, малюнки; прийоми «авансування», «створення ситуації успіху»: відстаючих
дітей знайомити з новим матеріалом раніше, ніж дітей з високим рівнем
розвитку (це підвищує активність дітей на загальному занятті і сприяє
засвоєнню матеріалу та зростанню почуття впевненості в собі); стимулювання; метод
долання перешкод; проблемне спілкування (використання вправ розвивального
характеру,
знаходження самостійних шляхів вирішення); метод схвалення та
похвали; ІКТ.
Під час занять з дітьми використовую різноманітні джерела, засоби і способи
отримання інформації (3D-наочність, інтерактивні пізнавальні
презентації
та
дидактичні казки, а також інноваційні технології та авторські методики).
Відповідно до тематичного тижня, як правило, в ІІ половину дня для
дітей старшого дошкільного віку я планую роботу щодо підготовки руки до письма та
розвивальних завдань. Це промовляння чистомовок, відгадування загадок, читання
віршів та виконання грфічного диктанту.
Впроваджуючи інтеграцію, я намагаюся
взаємопов’язувати різні види
діяльності, різні науки. Завдяки цьому у дітей складається цілісна системна картинка
(як мозаїка з частинок) - прибери частинку і картинка вже не буде такою цільною і
красивою. Наприклад, подорожуючи з дітьми морями та океанами ми досліджували
їх тваринний і рослинний світ, розповідали як тварини пристосовуються до життя у
воді, чим прісна вода відрізняється від солоної, досліджували властивості води. Діти
ознайомлювалися з водним транспортом, його особливостями, пов’язаними з водним
середовищем, законом Архімеда, конструювали діючу модель вітрильника,
випробовували її в різних умовах. Переглядаючи з дітьми мультфільми про море,
ознайомлювала з поняттям «глибина», вимірювали глибину калюж та зіставляючи її з
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висотою взуття і робили висновок, чи можна йти по такій калюжі, чи необхідно обійти
її, щоб не набрати води у чоботи. Також цікаво, проводячи екскурсію портом, який
побудували на занятті з конструювання, розв’язати задачі про розвантаження
кораблів, вирішували як оптимізувати цю роботу тощо.
Теми тижнів планую так, щоб по можливості забезпечити плавний перехід від
однієї теми до іншої, але розумію, що це не завжди можливо. Так, спочатку ми
вивчали літаки, а потім подорожували на них світом - африканськими саванами,
південно американськими тропіками, пустелями, а потім будували кораблі, щоб
подорожувати океанами, побувати в Антарктиді та в Арктиці… Врешті решт ми
повертаємося в Україну. Вкотре переконалися, що в гостях добре, а вдома ще
краще, милувалися просторами нашої Батьківщини, дізнавалися більше про неї.
Звісно, не завжди можна забезпечити такий плавний перехід, але іноді й
потрібні несподіванки - різка зміна теми. Таким чином освітній процес виходить
динамічним і несподіваним, пригодницьким, дослідницьким…
Такий підхід до розвивальних занять формує у дітей критичне,
продуктивне мислення, виховує культуру інженерного мислення, допомагає
поєднати знання з різних напрямів (фізики, хімії, математики, художньої літератури,
мистецтва, історії,
біоніки,
біології,
техніки
тощо),
дає
можливість
використовувати набуті знання на практиці, демонструє красу інженерних рішень.
Так на основі інтеграції тем і проблем з різних галузей у дітей формується цілісна
картина Всесвіту.
Отже, тематичне планування дає мені змогу, як педагогу:
• зацікавити дітей певною темою, здивувати їх;
• стимулювати фантазію, «занурити в тему», включити на повну силу емоції;
• поглибити знання з різних предметів, показати взаємодію різних наук;
• провести цікаву багатоденну мандрівку, неспішно розглянути всі властивості
й деталі;
• показати практичне використання отриманих знань, відповісти на всі
запитання, актуалізувати власний досвід дитини;
• продемонструвати всі цікавинки;
• створити для дітей яскраву картинку, поєднуючи нові й вже давно отримані
знання в єдине ціле, створивши цілісний багатоплановий образ об’єкта;
• вийти за межі звичайного спостереження, висунути гіпотези, дослідити тему з
усіх боків відповідно віку, показати міжпредметні зв’язки;
• навчити дітей висловлювати припущення, відстоювати свою думку, брати
участь у діалозі;
• сформувати цілісний багатоплановий образ об’єкта чи явища;
• дослідити тему з усіх боків відповідно віку.
Кожна освітня лінія, за якою я працюю, реалізується завдяки пізнавальній
(наявні знання й уявлення дитини) та практичній діяльності (вміння користуватися
набутим досвідом у повсякденному житті) дітей, передбачає поступове ускладнення
пропонованого матеріалу, розширення напрямів діяльності.
Отже, пропонований мною інтегрований підхід до реалізації STREAM-освіти
дошкільнят суттєво відрізняється від традиційного комплексно-тематичного
підходу в розподілі змісту освіти. Так, досліджуваний об’єкт або явище діти
розглядають не відокремлено, а в комплексі з іншими предметами, явищами,
подіями. Це сприяє встановленню причинно-наслідкових взаємозв’язків між ними,
інтеграції освітніх ліній, об’єднаних єдиною темою. Такий підхід відповідає й
психічним особливостям дошкільнят, для яких характерне домінування процесів
інтеграції (синтезу) над процесами диференціації (аналізу) (М. Поддьяков, О.
Поддьяков).
Обсяг навантаження визначається: спеціально організованою діяльністю
дітей; спільною доросло-дитячою діяльністю
дитини;
вільною
самостійною
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діяльністю дитини; вибором дитиною меж і моделі взаємодії з однолітками,
дорослим, довкіллям.
Передусім намагаюся чітко дотримуватися тривалості занять, щоб не
перевищув час, зазначений у режимі, який регулювався мною залежно від виду,
характеру, змісту завдань, форми організації і стану фізичного та психічного
здоров’я дітей; перерва між заняттями була до 12-15 хвилин; час, відведений
на заняття і перерву, не збільшувався.
Загалом, реалізація STREAM-освіти дає змогу впровадити новий інтеграційний
підхід до розвитку, виховання й навчання дітей. Навички критичного мислення та
глибокі наукові знання, отримані в результаті навчання за STREAM, дозволяють
дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства. Упровадження принципів
STREAM-освіти – це спроба вивчати світ комплексно, у взаємозв’язках і органічній
єдності.
Отже, STREAM–освіта надихає наших дітей – майбутнє покоління
винахідників, новаторів і лідерів проводити дослідження як вчені, моделювати як
технологи, конструювати як інженери, бачити як художники, аналітично мислити як
математики, і грати як діти.
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Коткова Лідія Володимирівна,
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м. Нетішин
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Анотація. У статті розглядається значення інтегрованого підходу щодо
гармонійного фізичного розвитку дітей дошкільного віку. Розкрито особливості
використання ігрового методу навчання на заняттях з фізкультури. Особлива
увага звертається на використання інноваційних програм, методик і технологій,
які органічно інтегруються в цілісний освітній процес дошкільного навчального
закладу.
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Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в
Україні підкреслюють, що дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на
забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків,
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб [1].
Оскільки фізична культура є невід'ємною частиною освітнього процесу, то саме
інтегрований підхід значно розширює педагогічні можливості для формування
цілісних уявлень про здоровий спосіб життя, формування здоров'язберігаючих
компетентностей вихованців. Проблема інтеграції була предметом уваги відомих
педагогів протягом багатьох століть. Ян Амос Каменський свідчив, що зв'язки між
знаннями мають поглиблюватися, будуватися на таких основних ознаках
інтегрованих процесів, як цілісних знаннях, їх узагальненні, системності та логічній
послідовності структурування. «Усе, що перебуває у взаємозв'язку, необхідно
викладати у цьому взаємозв'язку»,- писав Я.А.Каменський.
Використання інтегрованого підходу на заняттях з фізкультури дає можливість
вирішувати завдання:
• формування усвідомленого відношення до фізичної активності на основі
засвоєння уявлень і знань про фізичну культуру;
• підвищення рівня фізичної підготовленості на основі формування і
удосконалення рухових умінь і навичок і розвиток руховий якостей і
здібностей;
• виховання потреби в фізичному вдосконаленні на основі формування
інтересів і мотивів до занять фізичними вправами.
Крім того, інтегрований підхід забезпечує формування системних знань та
вмінь, спонукає до активного пізнання навколишньої дійсності, усвідомленню і
знаходженню причинно-наслідкових звязків, формуванню логічного мислення,
комунікативного спілкування.
Необхідною умовою реалізації інтегрованого підходу до проведення занять з
фізкультури в ЗДО є забезпечення цілісності педагогічного процесу на основі
узгодження змісту різних розділів освітніх програм і спільного планування
вихователів і інструктора з фізкультури. Освітній процес в нашому дошкільному
закладі здійснюється за блочно-тематичним принципом, який передбачає інтеграцію
освітнього змісту, тому заняття з фізичної культури поєднуються однією темою із
навчально-виховною роботою, яку проводять вихователі.
Наведу приклад планування освітньої роботи з фізкультури з дітьми
молодшого дошкільного віку на жовтень місяць.
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Тема
«Дарунки
осені»

Комплекс загально
розвивальних вправ
«Дерева виросли
високі» (із листочками)

Фізкультурні заняття
ВТГ «Дарунки осені»
СМГ «Лісова галявина»

Фізкультурна
розвага
«Подорож в
осінній ліс»

«Збір
«Білочка-умілочка»
ВТГ «Дарунки осені»
урожаю»
СМГ «Збір урожаю»
«Осінні
«Прогулянка в ліс»
ВТГ «Осінні фарби»
фарби»
СМГ «Подорож мурашок»
«Що буває «Дощик»
ВТГ «Осінні фарби»
восени?»
СМГ «Веселий паравозик»
В основі такого планування покладено принцип синкретичності (об'єднання,
поєднання, інтегрованість).
Цей принцип ґрунтується на нерозчленованості
психічних функцій на ранніх етапах розвитку дитини, а цілісному обстеженні
предмета, що вивчається малюком. На думку О. Богініч сенкретико - ігровий підхід
до організації занять забезпечить найперше засвоєння дітьми знань, умінь та
навичок у певній системі, завдяки їх закріпленню у різних видах діяльності. У
запропопованій системі занять принцип синкретичності спрямований на
встановлення зв'язків у руховій сфері, які допомагають дитині зрозуміти суттєве
значення рухових дій за допомогою їх мотиваційного спрямування педагогом [3, с.33]
Так, гімнастична лава, колода можуть бути поваленим деревом, по якому
лазять «ведмеді», а стрибати з купини на купину потрібно, м'яко приземляючись на
носочки, з перекатом на всю ступню, щоб «не провалитися в болото». Адже дітям
важко усвідомити, що приземлення на всю ступню може призвести до її сплющення.
Беручи до уваги особливу значущість ігрової діяльності в житті дитини
дошкільного віку ігровий метод використовую як основний метод навчання на
заняттях з фізичної культури. Він емоційно насичений, а тому і найбільш ефективний
у роботі з дітьми. У сучасній теорії та методиці фізичного виховання дітей
дошкільного віку ігровий метод представлений рухливою грою, яка використовується
впереваж на етапі закріплення та удосконалення рухових навичок. Крім рухливих
ігор, у дошкільній дидактиці виділено ігрові вправи. Однією із суттєвих відмінностей
ігрової вправи від рухливої гри є виконання конкретних завдань - «Влучи у ціль»,
«Збий булаву». У чому перевага ігрової вправи перед рухливою грою?
По-перше: ігрова вправа виконується кожною дитиною і виконання рухового
завдання не пов’язане з діями інших дітей, на відміну від рухливої гри.
По-друге: в ігрових вправах педагог домагається засвоєння того чи іншого руху
усіма дітьми.
За визначенням Г.Саморукової, ігровим вправам, крім виконання конкретних
завдань, притаманні: імітація дій, вигадана або уявна ситуація, дії від імені героя.
Отже, в ігрових вправах чітко виступають завдання прямого навчання, а уявна
ситуація, імітація дій та ігровий образ сприяють створенню мотиваційної готовності у
дітей до навчання [3, с.24] .
Крім цього, слід виділити й ігрові прийоми, які використовую в процесі
навчання та виховання дошкільнят. Вони діляться на:
- ігрові прийоми, в основі яких покладено дії імітаційного характеру;
- прийоми сюрпризності.
Якщо на заняттях з фізичної культури використовується ігровий метод, то такі
заняття матимуть ігровий характер і певний сюжет. Сюжетний характер занять з
фізичної культури сприяє підвищенню зацікавленості дітей до запропонованого
матеріалу, мотиваційної готовності до виконання фізичних вправ, підвищенню рівня
працездатності на заняттях та рівня рухової активності-а все це, у свою чергу,
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впливає на якість засвоєння навчального матеріалу та рівень рухової підготовленості
дітей.
Саме програма М.Єфименка «Казкова фізкультура» передбачає обов’язковий
ігровий метод вправляння. На фізкультурному занятті від самого початку заняття і
до його кінця провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є гра. Всі заняття з
фізичної культури мають бути ігровими. Для цього потрібен цікавий пригодницький
сюжет, своєрідна фізкультурна казка, педагогічний спектакль. А у казці завжди
присутні образи, які і втілюватимуть діти завдяки сюжетно-рольовим проявам – за
таких умов можливе досягнення максимальної мотивації до рухово-ігрової діяльності.
У сюжетних заняттях потрібно дозовано і збалансовано використовувати як позитивні
(вони переважатимуть), так і негативні (у невеликій кількості) емоції – можна вести
мову про частковий метод дозованої драматизації [6,с.10].
Інтегрований підхід реалізується також
в естетико-оздоровчій системі
«Горизонтальний пластичний балет» (пластик-шоу) . Ця форма роботи спрямована
на фізичний розвиток та оздоровлення дітей на основі театралізованої діяльності
педагога та дітей у вигляді своєрідних тренінгів-спектаклів з казковим сюжетом,
відповідними образами та сюжетно-рольовими проявами. Наприклад, під час
виконання дітьми «горизонтального пластичного балету» «Подорож осіннього
листочка» діти не тільки знайомляться з осінніми явищами природи, чують різні звуки
лісу, вони ще імітують рухи лісових мешканців, вивчають їх звички (білочка пролізає
під гілками (дугою), добре прогнувши спину, жабка стрибає по траві пружно, м'яко,
тому що вона маленька, легка і жвава).Таким чином, на основі ігрового методу, на
позитивному емоційному фоні досягається гармонійний фізичний розвиток дитини з її
залученням до світу прекрасного у вигляді знайомства з музикою, літературними
творами, театральною творчістю та ін. Крім того, горизонтальний пластичний балет
як педагогічний напрям передбачає загальне оздоровлення дітей шляхом залучення
до привабливої рухової активності [9,с.4].
У дошкільній дидактиці побутує думка, що зловживати заняттями сюжетного та
ігрового характеру не варто, у зв'язку з відволіканням дітей від безпосереднього
вирішення завдань[3,с.35]. Але де, як не в грі, діти знайомляться з реальними
подіями в нашому житті, захоплюються власною винахідливістю, фантазією та
руховими діями імітаційного характеру: обережно ідуть по «місточку» - ходьба по
гімнастичній лаві; безстрашно пролізають у вузький тунель (під дугами, прогнувши
спину), рятуючи звірів. Тобто, застосовуючи ігровий метод навчання дітей фізичним
рухам, у них виникає інтерес до виконання рухів, здійснюється мотивація їх
виконання через позитивні емоції - все це запорука формування міцних рухових
навичок.
Одним із шляхів застосування інтегрованого підходу до системи фізкультурнооздоровчої роботи в ЗДО є цілеспрямоване використання в процесі фізичного
виховання дошкільників відомих оздоровчих методик та інноваційних технологій,
адаптованих до вікових особливостей дітей, наприклад:
• фітбол-гімнастика – вправи з використанням м’яча, що має певні
властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються
з
оздоровчою метою;
• стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м’язів
тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий
вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили;
• пальчикова гімнастика - це ігрові вправи для розвитку дрібної моторики
рук під час яких у дітей розвивається мимовільна увага, пам'ять, а також
відчуття темпу та ритму мовлення, здійснюється підготовка руки
дошкільника до письма, формуються навички самоконтролю;
286

•

ігровий самомасаж- метод профілактики простудних захворювань та грипу
та метод корекції мовленнєвих порушень, практикується в дошкільних
установах у легкій ігровій формі. Нескладні вправи, які супроводжуються
традиційними для масажу діями: розтиранням, розминкою, пощипування,
погладжуванням різних ділянок тіла, робляться дошкільниками самостійно.
Вправи тонізують м’язи, розвивають дрібну моторику, активізують роботу
головного мозку;
• психогімнастика включає спеціальні заняття (етюди, вправи, ігри),
спрямовані на розвиток і корекцію різних аспектів психіки дитини, її
пізнавальну, емоційну, особистісну сфери;
• дихальна гімнастика активізує імунну систему людини, сприяє подоланню
стресових станів, знімає втому, бадьорить, підвищує життєвий тонус,
покращує настрій, пам'ять.
Використання цих оздоровчих технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі
сприяє розвитку
творчих здібностей, розкриття природного потенціалу дітей,
формуванню позитивних емоційно-вольових якостей: саморегуляції, наполегливості,
впевненості, оптимізму, витримці.
Результати проведеної роботи свідчать, що інтегрований підхід до організації
занять з фізичної культури є досить ефективним засобом виховання гармонійної
особистості, а фізкультура не може існувати як окремий розділ. Вона є складовою
єдиного цілого, тому що фізичний розвиток в цілому передбачає розвиток рухової
активності,
фізичних
якостей
дошкільника,
знання
свого
тіла,
його
функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, розвиватися в
межах індивідуальних можливостей власного потенціалу.
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Від народження людина знайомиться із різноманітними предметами, які несуть
певну інформацію. Сам термін «інформація» (лат. Іпformatio) означає «пояснення»,
«викладення», «повідомлення». Тобто інформація – це будь-які відомості про якунебудь подію, суть, процес. Для кожної людини вона може бути як взагалі невідомою,
так і в силу розвитку частково відомою, або ж уточнювати вже знайомі факти. Проте
важливо, щоб на кожному етапі розвитку людини інформація не була
перевантаженою фактажем, складною для сприйняття. Особливо це важливо в
дитячому віці – інформація має відповідати віковим особливостям малят.
Дітям дошкільного віку доводиться стикатися з постійно зростаючим потоком
інформації, вони відчувають значні труднощі, коли їм необхідно проявити пошукові
навички, самостійно критично оцінити отриману інформацію. Медіаосвіта – це
насамперед практика підготування дитини до ефективної взаємодії з усіма видами
медіа. Медіаосвіта в закладі дошкільної освіти – це формування уявлень про
медійний простір у дошкільника, шлях удосконалення всього освітнього процесу в
дошкільному закладі освіти, успішна соціалізація дошкільника на наступних
сходинках освіти [5, с 256 - 259].
У «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» ще у 2010 році зазначалося,
що стрімкий розвиток у сучасному світі ІКТ та ЗМІ ставить перед національною
освітою завдання цілеспрямованої підготовки особистості до взаємодії з ними.
Кіно і телебачення, комп’ютерні технології, радіо та інтернет нині активно
впливають на розвиток дитини з перших днів її життя. Вона пізнає світ за допомогою
всіх органів чуття. Проте обмеження рухової активності і щільний потік інформації,
що надходить з різних джерел мас-медіа, часто формує у неї поверхневий образ
навколишнього світу. Адже дітям дошкільного віку ще складно сприймати значний
потік інформації, а тим паче — фільтрувати та критично оцінювати її. Тож педагоги
мають готувати дітей до освоєння світу за допомогою медіаресурсів. Дитина не в
змозі самостійно відразу розібратися у всьому потоці інформації, навчатися критично
мислити стосовно медіа текстів.
Головні ризики впливу медіа на дітей це є такі:
•
Викривлення образу світу, моделювання агресії, криміналізованих
стосунків.
•
Насадження нездорового образу життя (дитячий пивний алкоголізм,
паління).
•
Рання сексуалізація дітей.
•
Ожиріння і надлишкова вага, гіподинамія.
•
Гальмування когнітивного психічного розвитку дитини.
Необхідність розвитку медіа грамотності саме в дошкільному віці зумовлена
декільками факторами.
По-перше – дошкільний вік є найважливішим періодом для інтелектуального
розвитку дитини.
По-друге – сучасна дитина до моменту вступу до школи набуває, як правило,
досить значний аудіовізуальний досвід: активно спілкується з телевізійною,
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комп’ютерною відео й звукозаписувальною технікою, володіє навичками спілкування
з мобільним телефоном.
По-третє – діти, що стикаються з постійно зростаючим потоком інформації
(виховної, навчальної, медійної) відчувають значні труднощі, коли їм необхідно
проявити пошукові навички самостійно, критично оцінити отриману інформацію,
проявляючи не тільки інтелектуальну й пізнавальну активність, але й особистісну
суб’єктивну позицію, творчу індивідуальність.
Основні напрями роботи з розроблення та впровадження моделі медіаосвіти
ґрунтуються на таких документах: Закону України «Про дошкільну освіту»; Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні (схваленої постановою Президії Національної
Академії педагогічних наук України 20 травня 2010 р., Положенні про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженому наказом МОН України
від листопада 2000 р.
Медіаосвіта охоплює усіх учасників освітнього процесу. Розпочинається він зі
створення медіаосвітнього середовища закладу дошкільної освіти, яке включає в
себе:
• медіаосвітні ресурси;
• психолого-педагогічні умови;
• сучасні технології навчання;
• програмно-методичне забезпечення;
• особистісно-орієнтована взаємодія суб’єктів освітнього процесу один з одним
та з медіаосвітніми ресурсами;
Послідовне впровадження медіаосвіти в освітній процес дає змогу
сформувати:
у вихованців:
- рефлексивну компетентність як психологічний механізм, який забезпечує
свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в
медіапросторі й осмислення власних медіапотреб;
- мовленнєву компетентність яка має бути сформована в результаті
організованої медіаосвітньої діяльності педагогів, батьків і дітей;
- здатність до медіатворчості для компетентного і здорового особистісного
самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової
комунікації та приязності соціального середовища, мережі стосунків у значущих для
особистості реальних спільнотах;
- медіаімунітет як спроможність протистояти агресивному медіасередовищу та
зберігати відчуття психологічного благополуччя при споживанні медіапродукції, що
передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати
інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з
урахуванням прямих і прихованих впливів у мережі Інтернет, а також в інших
системах медіа;
у педагогів знання:
- сучасної парадигми освіти та ролі педагога в інноваційному медіазованому
інформаційному просторі;
дидактичного
й
виховного
потенціалу
медіа
(інтерактивність,
комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
- методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності;
- методики проведення медіаосвітніх занять і особливості інтеграції медіа з
базовими дисциплінами;
- місця медіа в освітньому процесі закладу дошкільної освіти;
- негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
можливостей
критичного
мислення
для
об‘єктивного
аналізу
медіаінформації;
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- засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей
з метою їх соціальної адаптації.
у батьків знання:
- аналізу медіатекстів, основ медіапедагогіки й аудіовізуальної грамотності;
дидактичного
й
виховного
потенціалу
медіа
(інтерактивність,
комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
- методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності;
- негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
можливостей
критичного
мислення
для
об‘єктивного
аналізу
медіаінформації;
- засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей
з метою їх соціальної адаптації.
Слід зазначити, що процес формування медіаосвіти у дітей дошкільного віку є
довготривалим, проходить певні етапи навчання та опанування медіазасобами [2, с.
45-47].
І етап – навчання сприймати інформацію з екрана починається вже з
молодшого дошкільного віку (діти четвертого року життя).
ІІ етап – навчання оцінювати якості інформації починається з середнього
дошкільного віку (діти п’ятого року життя).
ІІІ етап – навчання емоційного сприйняття медіатексту починається в
середньому дошкільному віці, а навчання критичного сприйняття продовжується в
старшому дошкільному віці (діти шостого року життя).
ІV етап – оволодіння технічними засобами медіа можна починати з молодшого
дошкільного віку ( опанування найпростіших медіазасобів – натиснути кнопку на
фотоапараті, знайомство з мікрофоном), продовжувати в середньому дошкільному
віці (озвучування кадрів за допомогою мікрофону та комп’ютера, опанування
мобільним телефоном тощо) та закінчується на рівні старшого дошкільного віку
(створення діафільмів, мультфільмів за допомогою різних медіазасобів та
інструментів за участю педагога).
V етап – розкриття технологій створення інтерпретацій інформації
відбувається на рівні старших дошкільнят (створення медіарепрезентацій).
Методика дошкільної медіаосвіти інтегрована у різні освітні лінії Базового
компонента дошкільної освіти, спирається на ключові поняття медіаосвіти, базується
на вивченні тематичних розділів, пов’язаних із процесом створення медіапродуктів
(діафільм, відео, коротке кіно, мультфільм, рекламний відеоролик тощо), їх видами
та жанровими особливостями, структурою, ідеями, та ґрунтується на концентричному
вивченні медіаматеріалу. Вона дозволяє реструктурувати традиційні форми занять у
вільні тематичні блоки, базується на реалізації різноманітних творчих завдань,
спрямованих на розвиток вмінь аналізувати, «декодувати» медіатексти. У межах
дошкільної медіаосвіти поєднуються акценти на творче сприймання медіа і розвиток
здатності створювати власну медіапродукцію (міні-книжка, відеокнига, журнал,
газета, відеоролик рекламної тематиці, реклама у вигляді плакату, афіша,,
телерепортаж, медіарепрезентація, діафільм з озвучуванням і таке інше). Створення
власного медіапродукту з метою його подальшого використання (наприклад,
навчальний діафільм, відеокнига, газета або журнал) сприяє формуванню в дітей
дошкільного віку продуктивної мотивації медіаосвітнього процесу. Участь дошкільнят
у створенні медіапродукції дозволяє заохотити спільний вибір теми, змісту, концепції
майбутнього медіапродукту, шляхів практичної реалізації зі створення.
Медіаосвіта в закладі дошкільної освіти – це формування уявлень про
медійний простір у дошкільника, шлях удосконалення всього освітнього процесу в
дошкільному закладі освіти, успішна соціалізація дошкільника на наступних
сходинках освіти [6].
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Успіх кожної людини в наш час безпосередньо залежить від вміння працювати
з медіа. Саме грамотна робота з інформацією може допомогти вирішити проблеми
розвитку та подолати розриви в знаннях. Важливо підготувати дітей до критичного,
осмисленого ставлення до медіаінформації.
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СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ.
Анотація. У статті розглядається значущість та основні аспекти
сучасного інтегрованого заняття у дошкільній освіті. Розкриваються принципи,
форми, методи інтегрованого навчання дошкільників.
Ключові слова: інтеграція, інтегроване заняття.
Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення
занять у ДНЗ. Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої
пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Особливістю сучасних знань є
їх інтеграція.
Інтегроване заняття (від лат. integеr - повний, цілісний) - це форма роботи з
дітьми, де відбувається органічне поєднання їх знань, умінь і навичок з інших
навчальних предметів, розділів програми (освітніх ліній) навколо однієї і сприяє
досягненню цілісності знань дошкільників.
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У дітей досить рано з’являється свій “образ світу”. При всій недосконалості він має
суттєву характеристику – цілісність сприймання довкілля. Зі вступом до дитячого
садка ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через “суворі кордони” між
окремими розділами програми .
Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки
знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного
збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне
явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного
впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників,
збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання (Н. Гавриш).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Доцільність реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті обумовлено
психолого-педагогічними особливостями дошкільника. На необхідності впровадження
інтеграційних процесів у сучасну практику наголошують провідні фахівці дошкільної
освіти (Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Кононко, К.Крутій, Н. Лисенко, С. Якименко).
Інтегрований підхід до розв’язання мовленнєвих завдань розглядали у своїх
дослідженнях А. Богуш, Н. Виноградова. М. Вашуленко розглядає інтегрування як
якісно інший спосіб структурування, подання та засвоєння програмового змісту
заняття, що робить можливим системний виклад знань у нових органічних
взаємозв’язках. К.Крутій тлумачила поняття «інтеграція» як принцип поєднання та
взаємопроникнення змісту, методів та видів навчання, В. Ільченко – як виявлення
єдиних теоретичних засад природознавства, що становлять основи природничонаукового світобачення дітей.
На основі аналізу сучасних досліджень проблеми інтегрованого навчання дітей
дошкільного віку визначено декілька підходів, у яких інтеграція розглядається: як
тематичне навчання (Н. Гавриш, К. Крутій), як поєднання різних форм навчання (О.
Терещенко). М.Прокоф’єва розглядає інтеграцію як «процес взаємодії елементів із
заданими властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і
зміцненням істотних зв’язків між елементами на основі достатньої підстави, у
результаті якої формується зінтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими
властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних
елементів. Дослідники І. Звєрєв та В. Максімова відокремлюють функції інтеграції на
рівні міжпредметних зв’язків, але ці функції зберігаються і на рівні дидактичного
сектора: навчальна, виховна, розвивальна.
Мета статті - розкрити сутність, принципи інтеграції, охарактеризувати форми і
способи інтегрованого сучасного заняття в дошкільній освіті.
Особливості інтегративного змісту в освіті досліджувало багато вчених: О. Беляєв,
М. Вашуленко, Л. Варзацька, В.Паламарчук, О. Савченко. До речі, виникла інтеграція
як явище фундаментальних наук на фоні своєї протилежності – диференціації.
Диференціація – це розділення, розчленування чого – небудь на окремі розрізнені
предмети, а інтеграція – об’єднання чого – небудь у єдине ціле. У словнику
професійна освіта тлумачиться поняття «інтеграція» (від лат.integration –
поповнення, відновлення) – об’єднання в ціле будь-яких окремих частин, а
«Інтеграція навчання» - як відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних
предметів для цілісного і різнобічного вивчення важливих наскрізних тем.
Отже, інтеграція - це процес пристосування і об’єднання розрізнених елементів в
єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності, а інтегроване
навчання - це навчання, яке засновано на комплексному підході, розглядається
через призму цілісної картини світу і не ділиться на окремі предмети. Ідея інтеграції
знань надзвичайно популярна в таких країнах як Франція, Німеччина, Фінляндія.
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В Україні у Проєкті Нового Державного стандарту дошкільної освіти,
розробленому відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України,
наголошується, що на підставі базового навчального плану може здійснюватися
повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в освітній
програмі і навчальному плані дошкільної освіти.
Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів
навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового
результату дошкільної освіти.
Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за принципами:
- доступності;
- науковості;
- послідовності;
- системності;
- цілісності;
- логічності;
- вертикального тематизму.
Щоб узагальнити зміст, дати його у цілісному вигляді, потрібно інтегрувати
матеріал навколо якоїсь основної ідеї, проблеми.
Якщо за одиницю процесу навчання береться не саме заняття (“інтегроване”), а
навчальна тема, цикл, розділ, блок – (можлива інша назва, це – не суттєво) освітньої
програми, тоді головним буде – ідея навчального компонента, тобто такі положення
(поняття, закономірності, причинно-наслідкові зв’язки тощо), які відбивають сутність
запропонованого матеріалу, формують у дитини розуміння внутрішньої єдності та
органічної цілісності довкілля.
Тобто врахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати
гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що
дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до цього повинні будуватися (і
плануватися) види діяльності.
Проте в інтегрованих курсах є небезпека, коли їх перетворюють у мозаїку
формально об’єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних знань. Краще за все
можуть інтегруватися такі розділи програми, як-от: ручна праця, ознайомлення з
довкіллям, музичне виховання, художня література, ознайомлення з природою,
образотворче мистецтво.
Одним із таких шляхів є проведення занять в дошкільному закладі на основі
інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї мети.
Це об’єднання спрямоване на посилення інформаційного змісту та емоційне
збагачення сприймання мислення і почуттів дітей завдяки залученню додаткового
цікавого матеріалу, що дає можливість з різних боків пізнати явище, поняття, що
вивчаються, досягти цілісності знань дітей.
У дошкільних закладах вже діють інтегровані програми з таких розділів:
-

ознайомлення з навколишнім світом;
художня праця;
музика і рух;
валеологія.

Працюючи над методичною основою інтегрованих занять найголовнішим постає,
щоб заняття стало натхненною, захоплюючою працею для дитини, щоб дивувало,
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будило, розкривало широке поле діяльності, аби життя її наповнювалося змістом. Цю
можливість дають заняття з інтеграцією предметів і видів діяльності.
Проводячи інтегроване заняття перед вихователем ставиться мета:
– активізація пізнавальної активності дошкільників;
– створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;
– формування у дитини цілісної картини світу;
– досягнення якісної дошкільної освіти.
Практика роботи показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для дошкільників,
оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань на одному занятті,
використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні
технології, інші засоби навчання.
Це така організація навчального процесу в ЗДО, за якої неможлива неучасть
кожної дитини в процесі пізнання. На інтегрованих заняттях акцент ставиться на
самостійній пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та
висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей
та логіки навчального матеріалу. Одним з напрямків методичного оновлення
дошкільної освіти є проведення інтегрованих і комплексних занять на основі
інтеграції навчального матеріалу з кількох сфер життєдіяльності дітей навколо однієї
теми чи поняття. Реалізація принципу інтеграції передбачає дотримання таких
педагогічних умов: доцільне поєднання матеріалу з різних змістових ліній та
використання його у процесі життєдіяльності; урізноманітнення форм пізнавальної
діяльності: дослідження, трансформування, експериментування та моделювання
різних за величиною, кількістю та простором розміщення об’єктів; надання дітям
права вибору та можливості самостійно знаходити шляхи розв’язання завдань або
проблемних ситуацій.
Отже, навчально-виховний процес варто будувати за принципом інтеграції, який
передбачає кількісне збільшення та якісне збагачення зіставлень, паралелей,
аналогій.
Метою інтегрованих занять, побудованих на міждисциплінарному зв’язку понять,
повинно бути різностороннє вивчення об’єкта (предмета чи явища), осмислене
сприйняття навколишнього світу, приведення знань у відповідну систему, спонукання
фантазії, творчості та інтересу, формування позитивно-емоційного настрою.
Інтеграція навчального матеріалу передбачає концентрацію змісту навколо однієї
теми, конкретизація завдань на кожному етапів заняття, послідовне формування
понять і вмінь із загальним змістом.
У своїх працях Н. Гавриш наводить детальний аналіз процесу інтеграції,
категоріальних, змістових, структурних ознак сучасного заняття. Автор виокремлює
такі
типи занять за спрямованістю змісту: односпрямовані – предметні; різноспрямовані –
інтегровані та комплексні заняття.
Інтегровані заняття є різноспрямованими. Основними завданнями на таких
заняттях є всебічний розвиток дитини, формування цілісного уявлення про
конкретний предмет на
основі інтеграції різних понять із залученням дітей до різних видів діяльності. На її
думку,
інтегрованим є заняття, яке спрямоване на розкриття цілісної сутності певної теми
засобами різних видів діяльності, що об’єднуються в широкому інформаційнопредметному полі заняття.
На інтегрованому занятті ключовим моментом є тема, а різні види діяльності, що
використовуються на ньому, — лише засоби її розкриття. У ході такого заняття для
розв'язання одного завдання можна задіяти знання та вміння з різних галузей. Ще
одна
294

особливість інтегрованих занять — збільшення їх тривалості, адже завдяки швидкій
зміні
видів діяльності діти менше втомлюються і не втрачають інтересу до заняття.
Інтегровані
заняття, інтегровані курси, об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні
знання.
Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати
взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу,
порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних,
людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь, понять.
Отже, в інтегрованому занятті поєднуються різні види діяльності та розширюється
інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне заняття. Проте,
оскільки на такому занятті чергуються різні види діяльності, активність дітей має
хвильовий характер і час для дітей минає непомітно. Критерієм визначення
тривалості заняття є працездатність дітей та вихователя, їхня зацікавленість,
захоплення процесом.
Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини.
Дошкільнята на інтегрованих заняттях прагнуть пізнавати навколишній світ,
знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Адже відомо, діти сприймають навколишні
явища по-різному. Для кожного щось домінує в такому занятті. Те, що ближче йому,
рідніше.
Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші відмовляються від міри
допомоги, захопившись не помічають нічого навколо себе.
Діти чекають таких занять, довго пам’ятають, черпають із них знання, в яких
виникає потреба в майбутньому. Високий рівень навчальної мотивації, що
ґрунтується на інтересі, дає прекрасні можливості для розвитку мислення, логіки,
комунікативних здібностей. На інтегрованих заняттях діти мають можливість
отримувати
нові знання. Причому нові знання систематично розширюють і
доповнюють коло тих знань, які дитина вже має.
Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них ідеї прийшли до
маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце вихователя. Тоді тільки
воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.

Інтегроване заняття
(«Мовлення дитини», « Дитина у природному довкіллі», « Дитина в сенсорно –
пізнавальному просторі») - старша група
Тема: «Чарівна подорож»
Програмові завдання : розвивати уявлення дітей про живу і неживу природу,
логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення. Розширити та закріпити знання дітей
про рослини, воду; значення води в житті всього живого; використання води
людиною. Формувати екологічну свідомість дітей. Вчити дітей, уважно слухати казки
та оповідання В.О. Сухомлинського, відповідати на запитання за змістом.
Виховувати дбайливе ставлення до рідної природи, любов до рідного краю, бережне
ставлення до води, бажання зберігати все, що належить народу.
Попередня робота:
- розучування прислів’їв, загадок про воду;
- розповідь легенди про криницю.
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Матеріал: твір В. Сухомлинського «Камінь», макети лісу і криниці, камінь, склянки
з водою ( чистою і брудною), паперові сніжинки і краплинки води, тематичні
малюнки, дзвіночок.
Хід заняття
Організаційний момент
Вихователь:
З неба зіронька злетіла,
На плече до мене сіла.
Я з плеча її зняла
І до групи принесла.
Дітки, як ви гадаєте, що це за зіронька з неба злетіла? (Сніжинка)
Вихователь: Так, це сніжинка.
Ця сніжинка не проста.
Ця сніжинка чарівна.
Подивіться, як навколо
Все прикрасила вона.
(Вихователь звертає увагу дітей на прикрашену сніжинками групу )
Вихователь: Дітки, погляньте, яка гарна доріжка. Сніжинки нам вказують шлях, де на
нас буде чекати диво. Давайте підемо по цій доріжці і подивимось, куди вона нас
приведе.
(Діти йдуть «змійкою» між сніжинок. Підходять до столу, на якому стоять
склянки з водою: чистою і брудною)
Вихователь: Дітки, як ви гадаєте, що в склянках?
( Вода).
Вихователь: Яка вода у першій склянці?
( Чиста. Прозора).
Вихователь: Яка вода у другій склянці?
( Брудна. Каламутна.)
Вихователь: Яку воду можна пити?
( Чисту воду можна пити, а брудну ні.)
Вихователь: Чому не можна пити брудну воду?
( Тому, що можна захворіти. Брудна вода не смачна).
Вихователь: А чи знає хто-небудь з вас, мої маленькі, прислів’я про воду?
- Без води й борщу не звариш.
- Де вода, там і верба.
- Куди водиця тече, там травиця росте.
- Щоб спрагу вгасити, треба води попити.
- Пролиту воду назад не збереш.
Вихователь: Які ви розумні – стільки багато прислів’їв про воду знаєте. Малята, чуєте
дзвін?
(Дзвенить дзвіночок)
Вихователь: Дітки, сніжинки нас кличуть далі у подорож.
(Діти підходять до наступного столу, на якому стоять кімнатні рослини.)
Вихователь: Що ви бачите на столі?
( Кімнатні рослини).
Вихователь: Назвіть ці кімнатні рослини.
(Діти називають рослини)
Вихователь: Надворі зима, а подивіться, які розкішні квіти у нас в групі. Як ви
думаєте, чому?
( Тому що в групі тепло).
Вихователь: Що ще потрібно, щоб кімнатні рослини росли? Як потрібно доглядати за
ними?
296

(Потрібно поливати, витирати пил з листя, розпушувати грунт).
Вихователь: Бачите, мої маленькі, знову ми мали справу з водою. Без води наші
рослини не були б такими гарними.
(Дзвенить дзвіночок)
Вихователь:
Що за звуки чарівні?
Звуки Зимоньки-зими.
Це сніжиночки бриніли,
На столи до нас присіли.
Кожен з ними грати рад.
Зробимо ми снігопад.
(Діти підходять до столу, беруть сніжиночки і дують на них)
Вихователь: Скажіть мені, будь ласка, які сніжинки?
( Сніжинки білі, легкі, чарівні, гарні, пухнасті, срібні, блискучі).
Вихователь: Які гарні слова ви підібрали, щоб описати сніжинки. Я пропаную скласти
сніжинки у цю гарну коробочку і взяти їх з собою у нашу чарівну подорож.
(Діти складають сніжинки у коробочку)
Вихователь: Я бачу ви втомились і тому пропоную вам трішечки пограти.
Руханка
Білий сніг, білий сніг
Заміта стежинки.
(Колові рухи руками)
Цілий день, цілий день
Падають сніжинки.
(Нахили тулуба вперед)
Вітерець-жартівник
Віхолу здіймає.
(Повороти навколо себе)
А мороз чарівник
З діточками грає.
(Підстрибування)
(Дзвенить дзвіночок)
Вихователь: Доріжка не кінчається, далі нас кличуть за собою сніжинки. Але що це?
Дітки, поки ми з вами гралися , сніжинки у коробці розтанули, і замість них з’явилися
краплинки. Хто мені скаже чому це сталося?
(Вихователь дістає з чарівної коробочки, куди діти зібрали сніжинки, краплинки з
паперу)
( Тому, що в групі тепло. Сніжинки – це замерзла вода).
Д/гра «Для чого потрібна вода?»
(Перед дітьми картина із зображенням людей, птахів, тварин, рослин у зимову
пору року. Діти беруть краплинку, ставлять її біля зображень, яким потрібна вода
і пояснюють свою відповідь)
( Воду п’ють люди, тварини, птахи. Вода потрібна рослинам. Воду потрібно
берегти).
Вихователь: Та щось я так хочу води напитися. А ви діти? Теж пити хочете. А ось і
криниця. Зараз наберемо води попити і будемо продовжувати своє заняття. Так в цій
криниці немає води.
Ой діти, та тут і брудно й, не має пташок. Це мабуть про цю криницю писав в своїй
казці «Камінь» В. О. Сухомлинський
Слухання казки В.О. Сухомлинського «Камінь»
У лузі, під гіллястим дубом, багато років жила криниця. Вона давала людям
воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні.
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Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Тож і подумав:
«А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю! Ото, мабуть,
булькне дуже!»
Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло дуже. Хлопчик засміявся, побіг і
забув про свої пустощі.
Камінь упав на дно і забив джерело.
Вода перестала заповнювати криницю.
Криниця засохла.
Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземці струмки потекли кудись в
інше місце.
На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він полетів у інший луг.
Замовкла соловейкова пісня.
Сумно стало в лузі.
Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце,
де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб, співав соловейко, вабила
прохолодна криниця.
Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає
хмари пилюки.
«Де ж воно все поділося?» — подумав дідусь.
Бесіда за змістом казки
- Про кого розповідається в оповіданні?
-Яким був хлопчик?
-Чому він кинув камінь у криницю?
-Що сталося з джерелом?
-До чого це привело потім?
-Що сталося з дубом, травою, соловейком?
-Хто винен в цій ситуації?
Завдання: Придумати своє закінчення казки.
( Хлопчик підійшов до криниці, набрав води, напився. І подякував за смачну воду).
(Взявши камінь у руки, хлопчик підняв, щоб кинути у криницю, аж раптом подув
сильний вітер. Рука не втримала камінь, він упав на землю. Хлопчик задумався і
йому стало соромно).
( Я цього робити не буду, бо я повинен берегти природу).
Вихователь: Давайте берегти воду, не забруднювати її, і слідкувати, за тим, щоб
ніхто не робив природі боляче. Я нагадую вам, що потрібно добре закривати крани у
садочку та вдома, а також дбати про природні джерела та не забруднювати
водоймища.
Вихователь: Як ми можемо берегти воду?
Відповіді дітей:…
Підведення підсумків
Вихователь: Діти, погляньте, наша криниця наповнилася водою. Ви були сьогодні всі
активні на занятті.
На цьому наша подорож закінчилась. Давайте ще раз пригадаємо, навіщо потрібна в
природі вода:
( Без води не можуть жити люди).
(Водичку люблять пити всі рослини і тварини).
(Без води не може мама приготувати нам обід).
(Без води не можуть дітки личко вимити як слід).
(Риби в морі, звірі в лісі жити не можуть без води).
(Жабки в озері не будуть вже співати, як завжди).
Вихователь: Так, дітки, без води життя немає,
Переконані ми в тім.
І тому водичку, діти,
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Берегти потрібно всім.
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ЛОГІКА ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Анотація. У статті актуалізується проблема пізнавального розвитку
дітей 4-го року життя через заняття гуртка«Логіка для дошкільнят» в 2-гу
половину дня 1 раз на тиждень.
Ключові слова: логіка, пізнавальний розвиток,пізнавальні процеси.
Дитині виповнилося
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роки і ми , дорослі, задумуємося,як найкраще

розвинути її здібност і.Часто впевнені,що найважливіше

- це навчити дитину

читати,писати,рахувати,і ніяких проблем у школі не буде.Але інколи буває так , що
малюк ,який вміє читати,писати рахувати , поступово починає відставати в школі від
інших.У чому причина ? Згодом з’ясовується,що дитина не вміє самостійно думати,
аналізувати,

порівнювати

предмети

і

явища,

у

неї

недостатньо

розвинені

пам'ять,увага,зорове і слухове сприйняття.
Пізнавальний процес – це психічний процес,за допомогою якого дитина пізнає
світ.

Пізнавальна діяльність – це процес

відображення в мозку дитини предметів та явищ дійсності. Вона складається із серії
пізнавальних психічних процесів:відчуття,сприймання,уваги,пам’яті,уяви,мислення і
мовлення.
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Узагальнюючи багаторічний досвід роботи з дітьми та виходячи з положень
концепції Базового компоненту дошкільної освіти (оновлена редакція) , ми зрозуміли,
що вихователь повинен озброїти дитину умінням жити, сприймати життя в цілісності.
Це набагато складніше, чим окремо формувати систему знань та умінь з математики,
довкілля, природи, мовлення.
Ми розробили програму гуртка з логіки для дітей 4-го року життя
і підібрали завдання,які розвивають пізнавальні процеси.

План роботи
гуртка «Логіка для дошкільнят»
( молодша група)
Місяць
вересень

вересень

вересень

Мета заняття
Мета.:визначити рівень
розвитку психічних процесів:
мислення, уваги, уяви, мовлення.
Обладнання: м’яч; муляжі овочів
та фруктів .

План заняття
1.Гра «Знайомство»
2.Пальчикова
гімнастика
«Черв’ячки»
3.Дид.вправа «Що зникло?»
(овочі та фрукти).

Мета: розвивати вміння
групувати овочі та фрукти,
просторову
орієнтацію(попереду,позаду,вниз
у,
вверху), вчити діяти за
вказівкою вихователя.
Обладнання:муляжі овочів та
фруктів, шаблони до гри
«Логічний потяг»
Мета: закріпити знання про
площинні геометричні
фігури(квадрат,трикутник,круг,
),
ознайомити дітей з тим, як

1.Пальчикова гімнастика.
2.Дид.гра «Чарівний мішечок».
3.Дид.гра «Логічний потяг».
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1.Вивчення вірша в картинках
«Жабка»
2. Пальчикова гімнастика
3..Дид.вправа
«Виклади
за
зразком».

можна запам’ятати вірш за
допомогою картинок
Обладнання: вірш в картинках,
геом..фігури для викладення
«Килимка»
вересень

жовтень

жовтень

жовтень

жовтень

листопад

Мета: закріпити вміння
узагальнювати, заохочувати
відповідати на запитання
вікторини, викладати з
геом.фігур потяг за
зразком,самостійно.
Обладнання: текстова
вікторина,предметні картинки
(овочі,фрукти), геом.. фігури для
викладання .
Мета: закріпити вміння
узагальнювати, заохочувати
відповідати на запитання
вікторини, викладати з паличок
геометричні фігури за
зразком,самостійно.
Обладнання.: текстова
вікторина, палички.

1. Вікторина «Про все на світі»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дид.вправа «Виклади потяг».
.

Мета: закріпити вміння дітей як
можна запам’ятати вірш за
допомогою картинок; закріпити
вміння узагальнювати,
викладати з паличок предмети
за зразком.
Обладнання:чистомовка, вірш в
картинках, палички,картинки
для викладання .
Мета:вчити запам’ятовувати
слова скоромовки, викладати з
геом.фігур козлика за зразком,
самостійно; закріпити вміння
узагальнювати .
Обладнання:. Скоромовка,
геом..фігури для викладання,
зразок.
Мета: продовжувати вчити
запам’ятовувати чистомовку ;
викладати з геом.фігур чоловічка
за зразком , самостійно.
Обладнання:скоромовка,геом..фі
гури для викладання,зразок.

1.Чистомовка «Ша-ша-ша»
2.Повторення вірша в картинках
«Жабка»
3.Викладання з паличок предметів
за зразком

Мета: вчити запам’ятовувати
вірш в картинках;закріпити

1.Мовна розминка «Котик»
2.Вивчення
вірша в картинках
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1. Вікторина «Про все на світі»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дид.вправа
«Виклади
за
зразком»(викладання з паличок)

1.Вивчення
скоромовки
«Біля
броду…»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дид.вправа «Виклади козлика»

1.Чистомовка «Ча-ча-ча»
2.Повторення скоромовки «Біля
броду…»
3. Дид.вправа «Виклади чоловічка»

листопад

листопад

листопад

грудень

геометричні фігури,викладати з
них килимок за зразком і по
пам’яті.
Обладнання:чистомовки в
картинках,вірш в картинках,
геометричні фігури для
викладання килимка,зразок.

«Осінь»
3.Дидактична вправа «Виклади
килимок з геометричних фігур»

Мета:продовжувати
вчити
складати
скоромовки
за
допомогою картинок;повторити
вірш
в картинках;закріпити
геометричні фігури,викладати з
них будинок за зразком і по
пам’яті.
Обладнання:чистомовка
в
картинках,вірш в картинках,
геометричні
фігури
для
викладання будинку,зразок.
Мета
формувати
вміння
запам’ятовувати
вірш
в
картинках;закріпити
знання
явищ природи;вчити обводити
зображення
відразу
обома
руками.
Обладнання: вірш в картинках,
предметні
картинки
із
зображенням
явищ
природи
(дощ,снігопад,веселка,
тощо),
зображення
для
обведення двома руками.
Мета:повторити назви пальців;
формувати
вміння
запам’ятовувати
вірш
в
картинках;
вчити
обводити
зображення
відразу
обома
руками.
Обладнання:
текст
для
пальчикової гімнастики, вірш в
картинках,
зображення
для
обведення
двома руками.
Мета: вчити запам’ятовувати
вірш за допомогою картинок;
закріпити
знання
про
геометричні
фігури,
вміння
викладати з них картину за
зразком і по пам’яті.
Обладнання: вірш в картинках,
геометричні
фігури
для
викладання, зразок, картинка із
зображенням логічного потягу.

1.Склади скоромовку за картиною
( про черепаху)
2.Повторення вірша в картинках
«Осінь»
3. Дидактична вправа «Виклади
будинок»
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1. Вивчення вірша в картинках
«Моя сім’я»
2. Дидактична вправа «Назви
явище»
3.Дидактична вправа «Обведи
малюнок відразу обома руками»

1. Повторення вірша в картинках
«Моя сім’я»
2. Пальчикова гімнастика.
3.Дидактична вправа «Обведи
малюнок відразу обома руками»

1.Вірш в картинках «Ялинка»
2.Дидактична вправа «Виклади
картину»
3.Дидактична вправа «Логічний
потяг»

грудень

Мета:
розвивати
навички
мовлення і мислення, закріпити
знання про геометричні фігури,
вміння викладати з них козлика
за зразком і по пам’яті.
Обладнання:текст пальчикової
гімнастики, геометричні фігури
для
викладання
козлика,зразок,картинка

1. Дидактична вправа «Дай
швидку відповідь»
2 Пальчикова гімнастика.
3.Дидактична вправа «Виклади
козлика»

грудень

Мета:повторити
вірш
в
картинках,
вчити обводити
зображення
відразу
обома
руками; удосконалювати вміння
викладати
предмети
з
геометричних фігур.
Обладнання: текст пальчикової
гімнастики,
скоромовки,
зображення ялинки, зображення
для обведення двома руками.

1.. Вірш в картинках «Ялинка»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дидактична вправа «Обведи
малюнок відразу обома руками»,
«Виклади ялинку»

грудень

Мета:формувати
вміння
запам’ятовувати чистомовку ,
вчити обводити зображення
відразу
обома
руками;
удосконалювати
вміння
викладати предмет за зразком,
закріпити назви геометричних
фігур.
Обладнання:
текст
чистомовки,
зображення для
обведення двома руками, зразок
для
викладення
сніжинки,
геометричні фігури.

1. Вивчення чистомовки «Ба-баба…»
2.Дидактична вправа «Виклади
сніжинку».
3.Дидактична вправа «Обведи
малюнок відразу обома руками»

січень

Мета: вчити запам’ятовувати
вірш
в
картинках;закріпити
геометричні
фігури,
вміння
викладати з них сніжинку
за
зразком
і
по
пам’яті;
удосконалювати
вміння
обводити предмет по пунктиру.
Обладнання: текст пальчикової
гімнастики, вірш в картинках,
геометричні
фігури
для
викладання
сніжинки,зразок,
зображення
предметів
для
обведення по пунктиру.

1. Вивчення вірша в картинках
«Коляда»
2. Пальчикова гімнастика
3. Дидактична вправа «Виклади
сніжинку», «Обведи предмет по
пунктиру пальчиком»

січень

Мета:вчити швидко називати 1.Дидактична
вправа
«Назви
предмети,зображені
на швидко предмети,зображені на
картинці,повторити вірш
в картинці»(іменники)
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картинках;
закріпити
вміння
викладати з паличок за зразком і
по пам’яті;
Обладнання:
ілюстрація
предметів для називання, вірш в
картинках,
палички,
зразок,
килимок.

2.Повторення вірша в картинках
«Коляда»
3. Дидактична вправа «Виклади
предмет з паличок»

січень

Мета:повторити назви пальців;
закріпити геометричні фігури,
вміння викладати з них ялинку за
зразком і по пам’яті; розвивати
вміння знаходити тінь тваринки.
Обладнання:
текст
для
пальчикової
гімнастики,
геометричні
фігури
для
викладання ялинки,,зразок,
зображення тіні тварин.

1.Пальчикова гімнастика
2. Дидактична вправа «Виклади
ялинку»
3. Дидактична вправа «Чия тінь
?»

січень

Мета:повторити назви пальців;
повторити
вірш
в
картинках;закріпити
вміння
впізнавати тварин за силуетом.
Обладнання:
текст
для
пальчикової гімнастики, вірш в
картинках, цифри зображення
тіні тварин.

1. Повторення вірша в картинках
«Коляда»
2. Пальчикова гімнастика.
3. Дидактична вправа «Чия тінь
?»

лютий

Мета:
формувати вміння 1.Чистомовка.
виявляти
зайвий
предмет; 2.Дидактична вправа «Що зайве?»
викладати
предмет
по 3. Дидактична вправа «Танграм».
схематичному зображенню .
Обладнання:
текст
чистомовки,
матеріал для
вправи «Танграм» (на кожну
дитину) ,набір картинок з одним
зайвим предметом.

лютий

Мета: спонукати до вивчення 1. Вірш в картинках «Зима»
вірша в картинках; закріпити 2. Пальчикова гімнастика
вміння викладати предмет по 3. Дидактична вправа «Танграм»
схематичному зображенню.
Обладнання:
текст
вірша,
матеріал для вправи «Танграм»
(на кожну дитину)

лютий

Мета:повторити назви пальців;
удосконалювати
вміння
знаходити однакові предмети,
розвивати координацію рухів.
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1.Пальчикова гімнастика
2.Дидактична вправа «Знайди
пару рукавичці»
3. Дидактична вправа «Повтори

Обладнання:
текст
пальчикової гімнастики,
картинки .

для рухи»
парні

лютий

Мета:
повторити вірш в
картинках;
закріпити вміння
діяти
за
вказівкою
педагога,відшукуючи
частини
предметів і з’єднувати їх в ціле.
Обладнання:
текст
вірша,
розрізані
листівки
із
зображенням предметів

1. Вірш в картинках «Зима»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дидактична вправа «Склади
листівку»

березень

Мета: вчити добирати риму до
слова;
розвивати
вміння
складати ціле з частин.
Обладнання: текст пальчикової
гімнастики;
картинки для
римування слів,
розрізні
картинки.

1. Дидактична вправа «Добери
риму»
2. Пальчикова гімнастика
3.Дидактична вправа «Склади
картинку з частин ».

березень

Мета:
продовжувати вчити
вірш за картинками, римувати
слова;
продовжувати вчити
складати ціле з частин.
Обладнання:схема
вірша,
картинки на римування слів ,
розрізні картинки.

1.Вірш в картинках «Прийшла
весна»
2.Дидактична вправа «Добери
риму»
3.Дидактична вправа «Склади
картинку з частин ».

березень

Мета:
закріпити
вірш за
картинками; знаходити тінь
тваринки; продовжувати вчити
складати ціле з частин.
Обладнання:схема вірша
,
геометричні фігури, предметні
картинки і зображення
тіні
тварин, геометричні фігури,
зразок.

1.Вірш в картинках «Прийшла
весна»
2. Дидактична вправа «Знайди
тінь предмета».
3 Дидактична вправа
«Геометричний чоловічок».

березень

Мета: закріпити
скоромовку,
вміння впізнавати предмети на
дотик; розвивати вміння швидко
відповідати
на
питання
вікторини .
Обладнання: скоромовка, набір
предметів, мішечок, геометричні
фігури.
Мета:
формувати
вміння
відгадувати завдання вікторини;
вчити називати назву казки;

1.Скоромовка
2. Дидактична гра «Впізнай на
дотик»
3. Вікторина «Про все на світі»

квітень
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1. Вікторина «Впізнай казку»
2. Пальчикова гімнастика
3. Ігри з прищіпками

закріпити сенсорні навички і
просторові уявлення.
Обладнання: текст пальчикової
гімнастики, ілюстрації казок ,
зображення
предметів
і
прищіпки.
квітень

Мета: спонукати до вивчення
вірша в картинках; закріпити
знання про життя тварин
;
закріпити сенсорні навички і
просторові уявлення.
Обладнання: вірш в картинках,
матеріал до гри про тварин,
зображення
предметів
і
прищіпки.

1.Вірш в картинках «Що кому
сниться ?»
2. Дидактична вправа «Хто де
живе ?» (тварини)
3. Ігри з прищіпками

квітень

Мета: закріпити вивчення вірша
в картинках; закріпити знання
про життя птахів ; закріпити
сенсорні навички і просторові
уявлення.
Обладнання:вірш в картинках,
матеріал до гри про птахів,
зображення предметів і палички.

1.Вірш в картинках «Що кому
сниться ?»
2. Дидактична вправа «Хто де
живе ?» (птахи)
3.Викладання предметів з
паличок.

квітень

Мета:
розвивати
вміння
запам’ятовувати
вірш,
предметні
картинки;
удосконалювати
вміння
викладати предмети за зразком
з геометричних фігур.
Обладнання: текст лічилки,
схематичне
зображення
;
предметні
картинки,
геометричні фігури.

1.Вірш в картинках «Наша киця»
2. Дидактична вправа
«Четвертий зайвий»
3. Дидактична вправа «Виклади за
зразком»

травень

Мета:
розвивати вміння 1. Дидактична вправа «Що
запам’ятовувати ряд предметів; зникло?»
вчити складати пазли.
2. Пальчикова гімнастика
Обладнання: текст пальчикової 3. Пазли «Равлик»
гімнастики, іграшки;
пазли
«Равлик» на кожну дитину.

травень

Мета:
продовжувати вчити
складати з частин предмет.
Обладнання:текст чистомовки,
пазли «Машина»; мішечок з
іграшками.
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1.Чистомовка
2.Дидактична
вправа
зникло?»
3.Пазли «Машина»

«Що

травень

Мета:
продовжувати вчити
вірш за картинками, складати
логічні
ланцюжки;
закріпити
вміння відгадувати предмети за
описом та на дотик.
Обладнання:
схематичне
зображення вірша;
мішечок з
іграшками; предметні картинки.

1.Вірш в картинках «Сонечко»
2. Дидактична гра «Логічний
ланцюжок»
3. Дидактична вправа «Чарівний
мішечок»

травень

Мета:
визначити
рівень
розвитку психічних процесів:
мислення, уваги, уяви, мовлення.
Обладнання:
схематичне
зображення вірша;
мішечок з
іграшками;
матеріал
для
дидактичної вправи «Танграм».

1. Вірш в картинках «Сонечко»
2. Дидактична вправа «Танграм»
3.Дидактична вправа «Чарівний
мішечок»
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ
LEGO – КОНСТРУКТОРА У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті представлено методологічну варіативність використання
конструктора LEGO для підвищення якості освітнього процесу, ефективності
роботи педагога, активності дітей під час пізнавально - творчої діяльності.
Ключові слова: конструктори LEGO, технологія, асоціативна картка, методологія,
варіативність, інтеграція.
. Незаперечним фактом є те, що у системі дошкільної освіти відбуваються суттєві
зміни, які обумовлені необхідністю нової освітньої політики, спрямованої на
задоволення освітніх потреб кожного здобувача освіти. Успіх цих змін пов'язаний з
оновленням наукової, методологічної та матеріальної бази навчання і виховання.
Прикладом цього твердження є залучення до процесу навчання LEGO - технологій.
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Використання LEGO - конструкторів у освітній роботі виступає оптимальним засобом
формування навичок конструктивно - ігрової, навчальної діяльності та критерієм їх
психофізичного розвитку, в тому числі становлення таких важливих компонентів
діяльності, як уміння ставити мету, підбирати засоби для її досягнення, докладати
зусилля для точної відповідності отриманого результату до попереднього задуму.
Багаторічні зусилля датських педагогів, вчених і конструкторів привели до
створення розгалуженої системи наборів LEGO, яка знайшла широке застосування в
усьому світі. В останні роки LEGO все більш широко застосовується при вирішенні
психолого-педагогічних завдань і в нашій країні. Ця технологія стала об’єктом
досліджень дитячих психологів і медиків, які довели, що збирання конструктора
дозволяє дитині перебувати в гармонії з навколишнім світом. Дитячими психологами
А.Л.Лурія, Т.В.Пеккер, Н.М.Голота, О.П.Терещенко, І.Ю.Резніченко доведено, що
якщо в житті дитини не присутній момент образної гри – вона починає неадекватно
сприймати навколишній світ, виникає дефект менталітету.[7, с. 27 – 32 ], [ 10, с. 52 ]
За результатами досліджень та спостережень, вчені А.Н.Давидчук, Н.В.Лисенко,
Н.Р.Кирста зробили висновок, що збирання конструктора позитивно впливає на
дитину більше, ніж малювання та ліплення з пластиліну, тому що при малюванні та
іграх з пластиліном результат праць дитини не завжди виходить успішно. А ось при
грі з конструктором LEGO, у дітей завжди виходить щось цільне. Досягнення хороших
результатів при складанні конструктора формує у дітей впевненість у собі і навіть
лідерські якості. Конструктор LEGO було створено з глибокою вірою у потужну силу
творчої гри як рушійної сили для розкриття внутрішнього потенціалу дитини.
Усе починається у дитинстві. Сучасні діти, живучи в епоху активної
інформатизації, комп’ютеризації та роботобудівництва поступово оволодівають
культурою користування технікою, що є важливою складовою загальної культури
людини, її освіченості. Серед різноманіття засобів її
становлення особливо
продуктивним є конструктивно-ігрова діяльність на основі конструктора LEGO. За
допомогою нього, діти розвивають конструктивні, інтелектуальні, фізичні, креативні
здібності. Декілька років поспіль ця річ приваблює та зацікавлює сотні дітлахів по
всьому світу. І це не залишилося поза увагою педагогіки. Інтеграція LEGOконструктора в освітній процес відкриває широкий діапазон можливостей для того,
щоб через взаємодію «дорослий-дитина» найуспішніше реалізовувався дидактичний
принцип «навчання через гру». Стаючи безпосереднім, якісно мотивованим
учасником цього процесу, дитина повністю занурюється у процес: планує, діє, долає
труднощі, править помилки, досягає результату, вносить корективи, аби він став ще
кращий, проявляючи при цьому відповідальність, цілеспрямованість, компетентність.
Добре організована робота з конструктором LEGO має і великий виховний потенціал:
допомагає виробляти певні якості особистості – посидючість, терпіння, взаємоповагу,
охайність.
Конструктори LEGO є незамінним матеріалом для занять з дітьми у закладах
дошкільної освіти, а далі і у початковій школі. LEGO-технологія цікава тим, що
об’єднує в собі елементи гри та експериментування. Кожен педагог знайшов у ній
щось корисне для себе ― музичні керівники вивчають ноти за допомогою
конструктора, учитель фізкультури використовує цеглинки як нестандартне
обладнання, практичний психолог проводить тестування та релаксаційні вправи.
Багато є прикладів використання LEGO- цеглинок на заняттях з математики,
довкілля, художньої літератури, у театралізованій діяльності дошкільників.
Проаналізувавши усе це, ми вирішили попрацювати над питанням використанням
конструктора-LEGO у питанні підвищення пізнавальної та творчої активності дітей.
Основою наших напрацювань стало поєднання декількох інноваційних підходів до
занять з конструювання у старших групах: LEGO-конструктора, як засобу творчої гри,
308

та асоціативних карток, як засобу візуалізації інформації та формування цілісної
картини світу. Якщо детальніше, то ми дещо змінили структуру заняття з
конструювання, додавши до етапу обігравання сконструйованого
предмета
(об’єкта) пізнавально - творчу діяльність за асоціативною карткою. В центрі кожної
картки розміщено зображення об’єкта (предмета), створеного за допомогою
конструктора LEGO і яка відображає ключове поняття теми заняття. Простір навколо
картинки заповнений різними зображеннями, які стосуються ключового об’єкта (
предмета), або ж ніяк з ним не пов’язані. По закінченні конструктивної діяльності
дітям пропонується розглянути зображення на картці, поміркувати, пофантазувати і
дати відповіді на запитання, які прописані під асоціативною карткою. Звичайно ж, їх
озвучує педагог. Варіанти міркувань дітей можуть більше базуватися на пошуку
прямих чи логічних взаємозв’язків між предметами та об’єктами, або передбачають
залучення асоціативних зв’язків та включення уяви. Таким чином, асоціативна картка
спонукає дітей до роздумів, міркувань, висловлювань припущень, активізуючи їхнє
мислення, пам’ять, увагу, уяву та мовлення ( додаток 1)
Розглядання асоціативної картки можливий на різних етапах реалізації теми
заняття, застосовуючи як проблемно-пошуковий, або узагальнюючий метод. Питання
теж мають різний «характер» (смішний, фантастичний, логічний, практичний,
творчий). Асоціативні картки використовуються як демонстраційний так і
роздатковий матеріал для кожної дитини. Кількість таких занять -36..
Висновки. За результатами спостережень за впровадженням у практику роботи з
дошкільниками використання асоціативних карток у LEGO- конструюванні можна
вказати на наступне:
- підвищено рівень забезпечення інтегрованого та діяльнісного підходів до
освітнього процесу;
- простежується активізація у дітей таких пізнавальних процесів у дітей як: увага,
пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиток творчості
- формується цілісний світогляд про навколишній світ через вміння встановлювати
взаємозв’язки між об’єктами та явищами довкілля.

ДОДАТОК 1

Асоціативна картка до LEGO – конструювання «Дерево»
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Розглянь асоціативну картку. Дай відповіді на запитання:
➢ Обери та назви друзів дерев? Поясни, чому вони товаришують?
➢ Назви картинки, з яких частин складається дерево? За допомогою якої із
частин, дерево може харчуватися? Поясни як саме?
➢ Як люди використовують дерево? Обери картинку та поясни.
➢ Яку користь приносять дерева? Відшукай картинку і назви.
➢ Які різновиди дерев ти знаєш? Відшукай і назви кожне дерево.
➢ Відшукай предмети, які зроблені з дерева і назви їх?
➢ Обери картинки, які розповідають про правила поведінки з деревами. Розкажи
їх?
➢ Назви картинки, які розповідають про догляд за деревами? Розкажи як саме?
➢ У яких казках зустрічається дерево? Обери картинку та назви.
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ ТА ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Анотація.У статті розкриваються деякі аспекти інтеграції медіаосвіти та
використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі закладу
дошкільної освіти, під час занять через використання медіаігор та комп’ютерних
ігор та програм за різними освітніми лініями. Акцентується увага на тому, що
правильно організована медіаосвіта у закладі дошкільної освіти, допомагає більш
усвідомлено сприймати, критично
осмислювати та тлумачити медіатексти,
відеоролики, рекламу і т.д.
А засоби ІКТ використовуються для збагачення
розвивального простору та змістового наповнення різних видів дитячої діяльності в
процесі медіаосвіти, для закладання основ медіаграмотності дітей дошкільного віку.
Зосереджується увага на доцільності використання мультимедійних
додатків на занятті та використання різноманітних медіаігор, творчо-пошукових
завдань, фото та відеорепортажів,
використання
предметних колекцій,
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ілюстрацій,
фотографій,
портретів,
репродукцій
картин
художників,
відеоекскурсій, відеофрагментів, інтерактивних моделей гри.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, критичне мислення, медіаігри,
преса, медіаресурси, ґаджети, контент, інтеграція в освітній процес, інформаційнокомп’ютерні технології, мультимедійні презентації, комп’ютерні дидактичні ігри,
система роботи з дітьми.
У сьогоденні дитина, особливо та, що росте в урбаністичних умовах вже з
двох років, а інколи і набагато швидше піддається впливу медіа та інформації, що
надходять з телевізора, а інколи навіть і зі смартфону. У три роки малюк вже добре
знає, які мультики, а нерідко й ігри в телефоні йому подобаються. Цей наплив важко
аналізувати, сприймати будь-кому, навіть дорослій людині. Тому важливим є для
особистості бути спроможним безпечно функціонувати у медіапросторі, вміти
критично мислити, що можливо за умови медіаосвіти, інтеграція її в освітній процес
задля розвитку медіакомпетентності дошкільника, а згодом і свідомого громадянина
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтеграція медіаосвіти в
навчально-виховний процес ґрунтується на дослідженні теорій, тенденцій та
проблем медіаосвіти за кордоном та в Україні (Д. Бааке, О. Волошенюк);
дослідження теорії становлення інформаційного суспільства (Д. Белл, К. Колін);
дослідження Н. Баженової, О. Баранова, Г. Онкович, І. Льовшиної та інших, теорії
розвитку особистості в діяльності та спілкуванні (Л. Виготський, В. Давидов);
проблеми формування комунікативної культури дошкільників засобами медіаосвіти
(А. Немич, А. Богуш, Н. Гавриш).
Мета статті. Метою статті є висвітлення особливостей інтеграції медіаосвіти
у навчально-виховний процес закладу дошкільної освіти; окремих аспектів
використання медіаігор, критичного мислення, нових інформаційних технологій у
роботі вихователя закладу дошкільної освіти з дітьми дошкільного віку. Сьогодні
виграшну позицію займає той педагог, який не лише дає базові знання дитині, а й
спрямовує
свою освітню діяльність на навчання дітей умінню аналізувати,
особливо медіаконтент, комп’ютерні ігри, програми. Перед ним стоїть завдання
розвинути у дітей вміння аналізувати те, що вони бачать, чують з медіаресурсів та
вчитись створювати свій медіаконтент. Дітей потрібно навчати продумувати сюжет,
добирати все необхідне для медіапроєкту, вчити бувати та ставити запитання,
знімати сюжет з допомогою дорослого. Такий підхід до організації освітнього
процесу сприятиме розвитку медіаграмотності дітей.
Виклад основного матеріалу. Телебачення, комп’ютер, смартфон, інтернет,
you tube, tiktok впливають на розвиток дитини з самого маленького віку. Дітям важко
сприймати значний потік інформації. А аналізувати взагалі проблематично. Тому
розвиток критичного мислення потрібно у дошкільнят розвивати в процесі освітньої
діяльності. Також розвивати вміння освоювати медіаресурси та інтегрувати їх
використання на заняттях, що сприятиме розвитку медіаграмотності.
В свою чергу медіаграмотність – це результат медіаосвіти, це вміння
формулювати медійну потребу, вміння шукати, відбирати, оцінювати та пояснювати
підсумки пошуку, вміння представляти їх, як новий медіапродукт. Це уміння розуміти,
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що саме потрібно та важливо; вміння інтерпретувати медіатексти, робити висновки,
формулювати смислові результати медійного пошуку.
Ознайомлювати дітей із засобами масової комунікації варто в ігровій формі.
Тому доцільним буде створення та використання медіаігор. Дидактичними
матеріалами можуть слугувати самостійно виготовлені фотоколажі, картки, серії
зображень та малюнків, предмети-замінники (рупор, мікрофон, фотоапарат,
диктофон, камера та справжні пристрої).
Добірка ігрових завдань передбачає елементарне вивчення історії медіа та
основ аналізування простих текстів, казок, оповідань, коротких заміток, відео з
інтернету. Це забезпечує попередню підготовку до роботи у подальшій взаємодії з
інформаційним середовищем. Під час будь-яких ігор діти відкриті до роботи,
взаємодії. Їм легше засвоїти культуру комунікації та набувати вмінь працювати з
медіатекстами.

театралізовані

ігриімпровізації

Медіаігри

рольові

сюжетно-рольові

Рольові – створення власних медіатекстів. Дозволяє на себе взяти роль
журналіста, письменника, читача, охарактеризувати вчинки персонажів того чи
іншого сюжету. Доцільно використовувати у підгруповій роботі.
Сюжетно-рольові ігри та творчо-пошукові ігри викликають найбільший інтерес
адже провідна діяльність дошкільника - це гра. Тому викликає найбільше захоплення:
конкурси, ігри, вікторини, складання медіатекстів та історій, де кориcним буде метод
story-telling; розігрування сценок, створення додатків до ігор, сюжетів, добір
декорацій та створення від повідного фону до медіа- , відеосюжету.
Медіаосвіту доцільно будувати як цілісну систему та використовувати її, як
гурткову роботу у другу половину дня, частково на заняттях у першу половину дня.
Кожне заняття повинно містити чітку мету, створений план роботи від початку
медіапроєкту до його завершення. Наприклад, вивчаємо професію «журналіст».
Потрібно увести у мовлення дітей це слово через перегляду відеосюжету про дану
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професію та розповіді вихователя, обіграти це прикладом спільної взаємодії.
Визначити, що потрібно для організації роботи журналіста. Створити відповідну
дидактичні гру «Добери для роботи».
На наступному етапі ознайомити дітей з тими, хто може працювати у парі з
журналістом: редактор, автор статті, відеооператор, звукорежисер, кліпмейкер і т.д.
Створити історію, дібрати потрібні матеріали, допомогти дітям розподілити ролі,
обігрувати сюжет зйомки. Також наступним етапом буде цікаво використати малюнки
дітей за придуманим сюжетом та доєднати їх до монтованого фільму педагогом.
Обов’язковим завершальним етапом
є показ роботи (відеосюжету) на
медіаресурсі. Щоб діти бачили результат своєї роботи і це захоплювало їх для
створення нового медіакотенту.
Цікавою роботою може бути
створення фоторепортажів з місця події.
Наприклад, коли вивчають тему «Сім’я», «Дім», «Іграшки» і т.д., можна
запропонувати з допомогою батьків створити фоторепортаж з домівки вихованця,
щоб можна було описати кімнату, показати та розповісти про свої іграшки, описати
членів своєї родини і т.д. Такий метод роботи також буде цікавий для тих вихованців,
які не відвідують заклад дошкільної освіти з певних причин, але хочуть бути
активним учасником навчально-виховного процесу і продовжувати навчатись разом
дистанційно. Взагалі за умови якісного інтернету було б добре в час адаптивного
карантину не позбавляти дітей можливості навчатись та розвиватись разом з усіма.
Ще одним незвичайним видом роботи може бути створення коміксів, газети.
замітки і т. д. Почати роботу по створенню комікса варто з ознайомлення зі
зразками. Наприклад, комікс, в якому супер-герой Хмельмен розповідає про те, хто
він та яка його місія. Або комікси з журналу «Джміль» на будь-яку тематику.
Проаналізувати кожну картинку, обіграти її у відповідних ролях – «завітати» у комікс з
середини. Для аналізу коміксів також можна використати такі ланцюжки:
✓
✓
✓
✓
✓

Упорядкувати кадри за порядком відповідно до змісту;
Знайти, чого не вистачає.
Домалювати відсутні елементи.
Намалювати наступні події або продовжити розповідь.
Додати зображення героя у потрібні кадри.

Для створення коміксів потрібно дібрати теми, які цікавлять дітей та знайомі
персонажі з медіаресурсів або вигадати свої. Місце, де будуть відбуватись події –
реальне, фантастичне, вигадане. Цікавою буде робота зі створення коміксів у
відповідь до супер-героя міста Хмельницького Хмельмена або створення коміксівзвернень до Собаки Гуффі щодо процесу сортування сміття у садочку. Сюжетів може
бути безліч.
Незвичайною формою роботи є створення ігор-стратегій, за умовами яких діти
самостійно обирають собі ролі - автор, ілюстратор, редактор і т.д. Діти вивчають, як
влаштоване видавництво, розширюють знання про медіатекст та медіаконтент,
усвідомлюють необхідність створення якісного та цікавого медіаконтенту.
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Корисним також буде медіаосвіта для педагога, який розвиватиме особисті
навички по робі з ІКТ, створенню та монтажу відеофільмів, роликів, що сприятиме
удосконаленню професійної компетентності.
Висновки. Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що
інтеграція медіаосвіти у навчальний процес дошкільного навчального закладу
актуальна та потрібна. Вона сприяє підвищенню професійного рівня педагогів,
спонукає їх
до
критичного мислення, спонукає до
розвитку
особистої
медіаосвітченості та пошуку нових форм і методів навчання; сприяє підвищенню
інтересу дітей до нових форм роботи під час занять та в другу половину дня,
активізує пізнавальну діяльність. Медіа стають комлексним засобом освоєння
дітьми навколишнього світу, а медіаосвіта лежить в основі підґрунтя формування
нового типу культури особистості. Медіазаняття
суттєво відрізняються від
традиційних форм роботи тим, що насичені атмосферою самостійності й творчості,
наочністю результатів роботи та можливістю творчо реалізовуватись через цікаві
нові форми роботи.
Надзвичайно важливо, щоб задум кожного ігрового медіазаняття чи медіагри
інтегрувався в освітній процес, а також відповідав інтересам та запитам дітей,
віковим можливостям; сприяв розширенню знань, умінь та навичок, пізнавальній
активності, розвитку творчих здібностей дітей.
Список використаних джерел та літератури:
1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А.М.Богуш. –
К.: Освіта, 2012.
2. Червинська О. Інформаційні технології — в освітній процес / Червинська
О.// Дошкільне виховання. — 2011. — №1. — С. 12–13.
3. Кутеньова Н.Б. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з
педагогами [текст] / Наталія Кутеньова // Вихователь-методист дошкільного
закладу.– 2012. – № 10. – С. 44 – 52.
4. Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання
інформаційно-комунікаційних технологій [текст] / Олег Єресько // Виховательметодист дошкільного закладу. – 2012. – № 1. – С. 4 – 6.
5. Медіадошкільник: парціальна програма з медіаосвітньої діяльності для
дітей старшого дошкільного віку (6 рік життя)/Г.А. Дегтярьова, О.С. Тарасова,
А.П. Фоменко; за заг. ред. О.В. Волошенюк., Г.А. Дегтярьової, Ф.В. Іванова.- Київ:
Академія української преси, Центр вільної преси, 2019.-118с.
6. Джерело педагогічних інновацій. Інноваційні практики розвитку життєвої
компетентності дитини дошкільного віку: Науково-методичний журнал.- Випуск
№2 (14).- Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016.- 276с.
7. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схвалена постановою
Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року
(протокол № 1 -7/6-150).
8. Медіаосвіта та медіаграмотність: Підручник/ Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В.
Волошенюк; за наук. ред. В.В. Різуна.Київ: Центр вільної преси, 2012

315

Монастирська Неля Леонтіївна
вихователь
ЗДО №43 «Горобинка»
м.Хмельницький
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗДО - ЗАПОРУКА СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Анотація. Інтеграція екологічної політики, це шлях виходу з глобальної кризи
та переходу до сталого розвитку держави. Екологічне виховання у ДНЗ - важлива
умова формування у дітей моделей поведінки, орієнтовної на сталий розвиток,
вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.
Ключові слова: інтеграція, екологічне виховання, екологічна криза, сталий
розвиток.
Головою причиною виникнення кризового екологічного стану є низький
пріоритет екологічної політики в державі та її недостатнє програмне, інституційне та
інформаційне забезпечення. Кризовий стан навколишнього природного середовища
та пов'язаного з цим чинником, здоров'я населення становить загрозу для
національної безпеки України.
На сьогодні практично всі водойми України за рівнем забруднення
наблизилися
до
третьої
категорії,
процеси
самоочищення
порушені.
Зарегульованість річкового стоку досягла критичної межі. Загалом тільки один з
кожних десяти га сільгоспугідь має нормальний екологічний стан. Заростає рівень
токсичного забруднення ґрунтів.
За останні роки суттєво знизилась тривалість життя в Україні і значний вплив
на цю сумну статистику чинить захворюваність, спричинена антропогенним
навантаженням на навколишнє середовище викидами промислових відходів. За
індексом екологічної сталості наша країна посіла останню позицію серед країн
пострадянського блоку та 110 місце серед 122 країн світу. В Україні відсутня
Державна політика щодо виховання просвіти та освіти населення, держслужбовців
всіх відомств і рівнів з екологічних питань.
Низький рівень екологічної культури населення формує неекологічні моделі
поведінки щодо споживання, зокрема використання засобів побутової хімії, засобів
хімічного захисту рослин, вибору продуктів харчування, поводження зі сміттям та
побутовими відходами, ставлення до зеленої природи, тощо.
Україна - єдина держава на території Європи, яка не має Національного плану,
дій з охорони навколишнього середовища. Руйнівний подекуди вплив діяльності
людини на природу - наслідок деґрадації особистості, її внутрішньої освіти,
світогляду та свідомості. В Україні має бути продемонстрована політична воля
найвищого рівня щодо виходу з екологічної кризи шляхом надання екологічній
політиці статусу пріоритетної державної політики та проведення низки
першочергових заходів для її затвердження, як інтегрованого чинника соціальноекологічного розвитку держави. Інтеграція екологічної політики - це координація на
ранній стадії галузевих та природоохоронних завдань з метою пошуку можливостей
їх взаємного підсилення та визначення природоохоронних пріоритетів там, де це
необхідно.
Щоб змінити відношення суспільства до охорони природи та запобігти
глобальній катастрофі необхідно екологічне виховання починати змалечку, коли
серце дитини найбільш відкрите для добра. Це кропітка діяльність дорослих
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(вихователів, батьків, вчителів) сформувати екологічно доцільні потреби у
спілкуванні з навколишнім середовищем, дотримуючись правил і норм поведінки у
природі, розвиток умінь та навичок охорони природи та готовність до її збереження і
примноження - так можна визначити одне із завдань екологічного виховання.
Екологічне виховання дошкільників, як відомо, ґрунтується на засвоєнні дітьми
системи знань про природу, про зв'язки і залежності, які існують у ній, на
усвідомленні впливу діяльності людини на природу.
Виховання гуманності, бережного і економного ставлення до природних
ресурсів завжди були актуальними завданнями в освітньо-виховній роботі з дітьми
дошкільного віку і саме програма "Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку"
покликана допомогти сучасним педагогам обрати найефективніші форми роботи з
дітьми на екологічній стежині. Вона має сприяти формуванню у дошкільників
мотивацій до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя:
раціональне використання енергоресурсів, відновлення екосистем, боротьбу з
винищенням лісів, забрудненням водойм і ґрунтів.
Економне бережливе ставлення до навколишнього — важлива вимога
сьогодення. І чим раніше діти усвідомлять це, тим більше берегтимуть дари природи
і весь рукотворний світ. Розвиток цієї ідеї повинен починатися з малого: не ламай
дерево, не сміти на майданчику, не зривай квітку і підніматися до глобального
контексту: Збережемо планету для майбутніх поколінь.
Для цього у дитячому закладі ми організовуємо роботу по освіті для сталого
розвитку. Впровадження ідей сталого розвитку проходять як на заняттях, так і в
повсякденному житті: через:
- екологічні ігри («аптека Айболита», «користь – шкода», «Живе-не живе», «Хто
допоможе малюку»
- етюди («Розкажи без слів», «Ми осінні листочки», «Прогулянка у ліс», «Я
сончко, я дерево, я дощик»)
- фізкультхвилинки («Станьте діти посміхніться, Землі нашій поклоніться»,
«Вітер дує нам в лице», «Пострибаєм як сороки»)
- бесіди («Я Землі своєї паросток зелений», «Подарунки від природи», «Повітря:
користь і небезпека»)
- казки («Чому берізка тягнеться за сонцем», «Навіщо потрібні миші»,
«Здрастуй, це я – сніжинка»)
- спостереження (відповідно до пори року та програмових вимог та завдань).
- організацію праці в куточку природи,
- екскурсії, тематичні дні тощо.
В садочку створені посібники («Коли Земля вибачає», Сортуємо сміття»,
посібники з покидькового матеріалу для екологічного виховання, розроблено цікаві
етюди для навчання дітей знаходити правильні рішення у різних життєвих ситуаціях.
Велике значення для виховання у дітей природовідповідної поведінки має
співпраця дошкільного закладу і сім'ї, спільні природоохоронні заходи батьків і дітей:
"День довкілля", " Чистий парк", "Здай макулатуру—збережи життя деревам", "Зроби
подарунок планеті", "Сортування сміття—справа особиста і суспільна".
Важливо не тільки інформувати про сталий розвиток, а і формувати нові моделі
поведінки і звички дітей. Діти залюбки долучаються до спільної діяльності, особливо
коли вона дає їм можливість відчути власну значимість, виявити самостійність у
вирішенні проблеми. Адже саме в дитинстві формується уявлення про світ і власну
роль у ньому. Тому так важливо, щоб дитина навчилася дбати про довкілля і
розуміти зв'язок між ним і станом здоров'я людей.
Проблема утилізації відходів—одна з найважливіших і найактуальніших серед
проблем забруднення навколишнього середовища. Щоб майбутнє було світлим і
чистим, з дитинства треба починати турбуватися про наш "спільний дім", вчити дітей
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правильно розсортовувати різні види сміття у відповідні контейнери, ознайомити
дітей з тим, як сміття впливає на здоров'я планети, що відбувається з ним, коли воно
опиняється в природі, чому не можна спалювати сміття, та які прості рішення
допоможуть врятувати світ від екологічної катастрофи.
Інформаційна довідка:
Цікаво знати:
Замислимося, наскільки швидко навколишнє середовище перетворить у прах
пластикову пляшку, стару покришку або бананову шкірку? Проблема утилізації
побутових відходів не зводиться лише до того, що недобросовісні люди викидають
сміття у невстановлених місцях, в тому числі під час відпочинку на природі. Ті
побутові відходи, які збираються централізовано і без сортування відправляються на
полігони, завдають планеті не меншу шкоду. Пройде не одна сотня років, перш ніж
переписані ґрунтами гори сміття перестануть становити небезпеку для
навколишнього середовища. Як багато часу знадобиться для того, щоб сміття стало
частиною природи?
Харчові відходи.
• До цієї категорії відносяться залишки харчових продуктів, які
розкладаються найшвидше, протягом 1 місяця.
• Папір та друкована продукція - звичайний папір і картон розкладаються за
1-2 місяці, а от книги майже 2 роки. Найдовше триває процес переробки
глянцевих журналів: на їх знищення природа витратить близько 5 років. І
хоча термін розкладання паперу не дуже великий, але свинцеві барвники
потрапляють у водойми, роблячи воду непридатною для пиття, отруюють
ґрунт і все, що росте довкола.
• Одяг та взуття - одяг з натуральних матеріалів повністю переробляється за
3 роки, а от одяг із синтетичних матеріалів і старе взуття близько 50 років.
• Відпрацьовані елементи живлення розкладаються у природі близько 100
років, а поліетиленові пакети — до 200 років. Дуже небезпечними
відходами є батарейки та енергозберігаючі лампи, які містять ртуть. Згідно
з даними міжнародних експертів, одна батарейка забруднює 20 метрів
площі або 400 літрів води. Справжньою бідою сучасної цивілізації є
пластикові пляшки, щоб справитися з ними Землі потрібно до 1000 років!
У рамках ознайомлення дітей із завданнями екологічного виховання ми
виготовити посібники, що вміщують у себе цікаві матеріали для сталого розвитку
дошкільників "Маленькі люди великого світу", "Книга скарг Землі", "Коли Планета
вибачає нас", "Школа друзів Планети", "Якби дерева вміли говорити".
На заняттях з художньо-естетичної діяльності ми з дітьми виготовляємо
іграшки, дидактичні ігри, ялинкові прикраси, предмети декору з покидькового
матеріалу. Вироби з відходів—це тема, яка змушує творчо мислити, звикати
дбайливо ставитися до природи, виховувати у дітей екологічний світогляд, розвивати
у них навички майстерності, задовольняти естетичні потреби. Важливо—джерелом
матеріалу для виробів може бути що завгодно: картонні коробки, пластикові пляшки,
кришечки, яєчка від "кіндерів", палички від морозива тощо. Ми створили цікаві
дидактичні ігри з покидькового матеріалу, такі як: " Впіймай бджілку", "Влуч у ціль", "
Прикрась ялинку", "Хрестики-кришечки", "Веселі циферки", "Шахи", "Кіт та миші" та
багато інших. Будь-які використані речі в умілих руках можуть отримати друге життя.
Головне—не боятися і творити, творити, творити.
Отже, розбудова освітнього процесу на основі інтеграції екологічного
виховання в ДНЗ зумовлює вибір принципово нової педагогічної моделі, у якій
центральне місце належить мотивації дітей піклуватися про власне довкілля, яка
виникає на основі опанованої ними інформації про значення власних дій та уміння
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оцінити їх. Важливий чинник—демонстрація самим педагогом моделей поведінки,
орієнтованої на сталий розвиток. Результатом цієї роботи має стати соціальна
компетентність дитини, економічна стабільність, екологічна цілісність та соціальне
благополуччя нинішнього та майбутніх поколінь нашої країни.
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ІНТЕҐРАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ВСЕБІЧНОГО РОЗГЛЯДУ
ПОНЯТЬ І ЯВИЩ.

Анотація. Аналіз сучасних досліджень свідчить про стійкий науковий
інтерес до проблеми інтеґрації в освіті (І. Бех, М. Вашуленко, Н. Гавриш, І. Зязюн,
В. Ільченко, І. Кіндрат, О. Савченко та інші).
Суттєвими в дослідженні проблеми інтеґрованого підходу в системі
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є праці таких науковців, як-от: К.
Бєлая, І. Кіндрат, М. Лазарєва та ін. Поняття “інтеґрація” ввів у науку Ґ. Спенсер у
1857 році, зв’язавши його з поняттям “диференціація”. Інтеґрацію діалектично
пов’язано з протилежною тенденцією — розчленованістю і спеціалізацією частин
цілого.
В статті аргументовано важливість інтегрованого підходу до проведення
занять для дітей різного дошкільного віку і їх ефективність як методу навчання.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований підхід, інтегровані заняття,
міжпредметні зв 'язки, дошкільна освіта.
Що ж таке інтеґрація? Інтеґрація (від лат integratio — з’єднання, відновлення) є
об’єднанням будь-яких елементів (частин) у ціле і процес взаємного зближення;
об’єднання і структурування невпорядкованих явищ, підвищення інтенсивності
взаємодії між елементами системи, впорядковане функціонування частин цілого. У
філософському енциклопедичному словнику “інтеґрація” визначається як “сторона
процесу розвитку, пов’язана з об’єднанням у ціле різнорідних частин і елементів”.
Прийнятним для трактування сутності інтеґрації в педагогіці вважаємо таке
визначення: “Інтеґрація — це процес взаємодії, ущільнення, уніфікації знань, …
процес, який об’єктивно детермінований взаємопроникненням різних видів
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матеріально-виробничої та громадсько-політичної діяльності людей, а у своїх більш
глибоких засадах — матеріальною єдністю світу, загальним зв’язком, ізоморфізмом
структур у якісно різноманітних об’єктах».
Якщо інтеґрація прагне об’єднати всі елементи, щоб система функціонувала з
максимальним ефектом, то диференціація прагне послабити взаємозв’язок між
елементами, щоб максимізувати ефективність функціонування кожного з них
У результаті контент-аналізу наукових джерел, де представлено тлумачення
поняття “інтеґрація” в різних галузях знань, М. Прокоф’єва виокремлює такі сутнісні
характеристики інтеґрації:
• це явище, що має двоєдину природу і виступає, з одного боку, як процес, а з іншого
— як результат;
• це стан цілісності, що має такі якісні характеристики, як взаємозв’язок, взаємодія
та взаємопроникнення, взаємозалежність;
• це процес злиття в єдине ціле раніше диференційованих елементів, що спричиняє
нові якісні і потенційні можливості цієї цілісності, а також зміни властивостей самих
елементів;
• це якості функціональної умови існування та рівноваги системи, а також механізму
її розвитку.
Інтеграція – це не нове явище у освіті. Ще К.Д.Ушинському інтеграцією письма
і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У 60-х
роках В.О.Сухомлинський проводив “Уроки мислення в природі”. Це один з найбільш
вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою.
Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і педагогів
у нашій країні і за кордоном.
Особливістю сучасних знань є їх інтеграція. У дітей досить рано з’являється
свій “образ світу”. При всій недосконалості він має суттєву характеристику – цілісність
сприймання довкілля.
Зі вступом до дитячого садка ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись
через “суворі кордони” між окремими розділами програми або предметним
викладанням “вузькими” спеціалістами. Тому знання, які одержують діти, мало
пов’язані між собою (на занятті з малювання дошколята малюють “Дівчинку в
зимовому
пальті”,
а
на
аплікації
–
викладають“Качечку”.
Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, інтегровані
курси, які об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих
знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ,
інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення
тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних,
комунікативних
умінь,
понять.
З’ясуємо, що “інтеграція” – від лат. integratio – відновлення; integer – суцільний.
Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів
навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового
результату
дошкільної
освіти.
Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за принципами:
- доступності;
- науковості;
- послідовності;
- системності;
- цілісності;
- логічності;
- вертикального тематизму.
Щоб узагальнити зміст, дати його у цілісному вигляді, потрібно зінтегрувати
матеріал навколо якоїсь основної ідеї, проблеми. Якщо за одиницю процесу
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навчання береться не саме заняття (“інтегроване”), а навчальна тема, цикл, розділ,
блок – (можлива інша назва, це – не суттєво) освітньої програми, тоді головним буде
– ідея навчального компонента, тобто такі положення (поняття, закономірності,
причинно-наслідкові зв’язки тощо), які відбивають сутність запропонованого
матеріалу, формують у дитини розуміння внутрішньої єдності та органічної цілісності
довкілля.
Тобто врахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати
гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що
дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до цього повинні будуватися (і
плануватися)
види
діяльності.
Проте в інтегрованих курсах є небезпека, коли їх перетворюють у мозаїку
формально об’єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних знань. Краще за все
можуть інтегруватися такі розділи програми, як-от: ручна праця, ознайомлення з
довкіллям, музичне виховання, художня література, ознайомлення з природою,
образотворче
мистецтво.
Одним із таких шляхів є проведення занять в дошкільному закладі на основі
інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї мети.
Це об’єднання спрямоване на посилення інформаційного змісту та емоційне
збагачення сприймання мислення і почуттів дітей завдяки залученню додаткового
цікавого матеріалу, що дає можливість з різних боків пізнати явище, поняття, що
вивчаються,
досягти
цілісності
знань
дітей.
У дошкільних закладах вже діють інтегровані програми з таких розділів:
1. Oзнайомлення з навколишнім світом.
2. Художня праця.
3. Музика і рух.
4. Валеологія.
Є програми з етики, народознавства, екології. Особливо продуктивне
застосування інтеграційного підходу до формування й удосконалення у дошкільників
мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання відіграє провідну роль на
всіх без вийнятку заняттях, однак найвиразніше виявляється на заняттях з
мовленнєвого спілкування, художньої літератури та грамоти, ці предмети можна
інтегрувати в один, наприклад, “Рідне слово”, тому, що вони ґрунтуються на спільних
дидактичних цілях, в їх основі лежать одні і ті ж види мовленнєвої діяльності –
слухання, розуміння, читання, висловлювання (усні і писемні).
Дуже доцільно проведення інтегрованих занять спеціалістами дошкільного
закладу спільно з вихователями і музичним керівником.
Гарні результати отримуються під час поєднання занять з ознайомлення з соціумом і
художньою літературою, ознайомленням з природою і малюванням, та інші.
В нашому ДНЗ практикуються спільні заняття практичного психолога і
вихователя з музичним супроводом.
Психологічний супровід навчання і виховання дітей є невід’ємною частиною
дошкільної освіти, яка сприяє покращенню рівня психологічного клімату в дитячому
колективі та розширенню світогляду дітей в різних видах діяльності .
Пропоную до вашої уваги
сценарій свята - інтегроване заняття з
ознайомлення з соціумом, розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування
для дітей старшої групи «Без дружби немає доброти» .
Інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом, розвитку мовлення і культури
мовленнєвого спілкування для дітей старшої групи
«Без дружби немає доброти»
Мета:
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Формувати в дітей уявлення про добро та дружбу, розкрити моральний зміст
доброти і дружби, вчити оцінювати вчинки дітей і людей на основі життєвих
ситуацій, вчити вмінню робити добро.
Розширити уявлення дітей про Україну, рідне місто.
Формувати моральні якості особистості засобами друкованого слова.
Розвивати зв’язне і діалогічне мовлення, дикцію, інтонаційну виразність мовлення,
увагу, пам'ять, мислення.
Розвивати когнітивну сферу, пізнавальні здібності, грубу і тонку моторику, відчуття
музики і ритму.
Продовжувати поповнювати словник вихованців, розвивати граматичну
правильність мови, закріплювати вміння відповідати на запитання, узгоджувати
слова в реченні, співвідносити іменники з прикметниками та займенниками.
Сприяти вихованню доброї, чуйної, лагідної людини; навчати оволодівати
мистецтвом спілкування та формувати навички взаємодопомоги; пробуджувати
щирий інтерес до всього корисного.
Виховувати людяність, взаємодопомогу, віру у силу доброти, гуманізм у стосунках,
доброзичливість, співчутливість, бажання бути справжнім другом.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, коректурні таблиці, мапа України,
роздатковий матеріал, розрізні картинки, вітальні листівки, музичний супровід.
«Без дружби немає доброти»
Практичний психолог. Дорогі діти, сьогодні на наше свято
«Без дружби немає доброти» завітало багато гостей.
Давайте привітаємося з ними.
1. Вправа «Привітання»
Всі разом:
Вийдем вранці ми на ганок.
Скажем дружно добрий ранок
Сонцю, полю і травичці,
Добрим людям, тихій річці.
Добрий ранок світе мій,
Чистий, ясний, голубий.
2. Оголошення теми і мети свята.
Практичний психолог. Сьогодні в нашому садочку ми відзначаємо день Дружби і
Друзів. Це свято відзначають у багатьох країнах світу. Ось і ми
вирішили поговорити, що для нас значать слова «дружба», «друзі».
Діти, а навіщо потрібна дружба людям?
Відповідь дітей: допомагати один одному, піклуватися і робити це не
«в службу, а у дружбу».
Практичний психолог.
У кого з вас є справжній друг?
Відповіді вихованців
Практичний психолог.
Чудово!
Мати справжнього і вірного друга – це дуже добре. Спільні ігри, заняття і справи в
садочку здружили всіх нас, навчили бути щирими, чесними і вірними друзями. То ж
давайте всі разом привітаємось словами пісні про дружбу.
3. Вправа «Обіймемося»
В цьому залі друзі всі,
Друзі всі, друзі всі –
Ти і я, і я і ти, ми і я і я і ми.
Привітай того хто справа (кланяються)
Привітай того, хто зліва – (кланяються)
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Ми одна сім’я (обіймаються)
4. Психогімнастика «Передай сердечко доброти»
Практичний психолог.
Дійсно ми з вами одна велика сім’я. І в нас б’ється одне
на всіх велике серце. А це серце складається з маленьких сердечок, які наповнені
добрими справами і щедрі на гарні слова.
У всіх справжніх друзів велике серце, яке єднає нас усіх.
Ми всі – друзі.
А тепер хай кожен візьме своє символічне сердечко, виготовлене своїми руками,
привітається з другом посмішкою і назве лагідним ім’ям, а потім прикріпить його до
великого сердечка, щоб створити велике серце доброти.
Ось так:
«Добрий день, Оксаночко».
(Привітання. Вихованці вітаються один з одним і прикріплюють маленькі сердечка
до великого)
5. Вправа «Мікрофон»
Практичний психолог.
Без дружби немає доброти. Добро – це підтримка, щастя
і подяка. Що ж це таке «Доброта»?
Юля, розкажи нам.
Оксанко, а добро можна купити?
Відповіді вихованців
6. Повідомлення про доброту
Практичний психолог.
Сьогодні ми багато говоримо про доброту, любов, повагу
один до одного.
Це не просто слова. Це маленькі, добрі справи, які ми з вами кожний день робимо.
Привітались з посмішкою і в людини буде гарний настрій, допомогли старенькій
бабусі перейти дорогу – і це теж добра справа.
Доброта – це безкорислива допомога, за яку людина не чекає винагороди.
Наші діти теж дуже працьовиті і багато чого вміють робити.
А що саме, ми зараз дізнаємося..
7. Вправа «Мої добрі справи»
Практичний психолог. Андрійко сам складає свої іграшки і допомагає мамі
прибирати в квартирі.
А ще нам відомо, що Андрійко допомагає мамі готувати страви.
Яку ти страву найбільше любиш готувати?
Відповідь.
Практичний психолог. Танюша справжня помічниця для старенької бабусі і своєї
старшої сестри. Чим же ти їм допомагаєш?
Відповідь.
Практичний психолог.
Юля вміла господарочка. Вона незамінна мамина
помічниця на городі і в саду. А що ти допомагаєш робити татові ?
Відповідь.
Практичний психолог. Незамінною помічницею для мами і тата є наша Інночка.
Їй дуже подобається прибирати вдома.
А що ти ще, Інночко любиш робити?
Відповідь.
Практичний психолог.
А скільки добрих справ для своєї бабусі і мами зробила
Галинка. Розкажеш нам? Як ти, Галинко піклуєшся про бабусю?
Відповідь
Практичний психолог. Хочеться порадіти успіхам Оксанки.
Вона піклується про свою кицю Мурку. А чим ти ще, Оксанко, допомагаєш мамі
вдома?
Відповідь
8. Читання оповідання В. О. Сухомлинського
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«Покинуте кошеня».
Практичний психолог.
А ще багато цікавого про чуйність, людяність і підтримку
ми дізнались, читаючи книги, вивчаючи вірші, малюючи різні малюнки про добро і
гарні вчинки.
Через різні твори ми дізнаємось про добро і зло. Але добрих справ у світі завжди
більше.
Практичний психолог. А зараз сідайте зручно і послухаємо оповідання Василя
Олександровича Сухомлинського
«Покинуте кошеня»
Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його
на дорогу.
Сидить кошеня та й нявчить. Бо хоче додому, до матусі.
Проходять люди, дивляться на кошеня.
Хто сумно хитає головою, хто сміється. Хто жаліє: бідне
кошенятко,
та
й
іде
собі.
Настав вечір. Зайшло сонце.
Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й
сидить — тремтить.
Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує — нявчить
кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому.
Пригорнулося
кошенятко
до
дівчинки.
Замуркотіло.
Раде-радісіньке.
Наталочко, як називається оповідання?
Відповідь
Галинко, як звали дівчинку?
Відповідь.
Оксанко, скажи нам, яку добру справу зробила Наталочка?
Відповідь.
Андрію, а чому не можна ображати тварин?
Відповідь.
Юля, а дівчинка правильно зробила, що забрала котика додому?
Чому ти так вважаєш?
Відповідь.
Практичний психолог.
Дружба може бути різною. І наші діти вміють піклуватися
не тільки про людей, але і про наших менших друзів – тваринок.
Всі ми вже знаємо, що має робити добра людина.
То ж зараз перевіримо наші знання.
А для цього треба бути дуже уважними.
9. Гра: «Так, чи ні?»
Практичний психолог.
Давайте пограємо гру: «Так, чи ні?»
Бабусі хлопчик допоміг,
Він, друзі, добрий хлопчик?
Так, чи ні?
Відповідь.
Тепер усі скажіть мені.
У сварці жити добре?
Так, чи ні.
Відповідь.
А як обличчя всі сумні,
Похмурі, злі?
Вам добре, ні?
Відповідь.
А що ж нас скаже Галинка.
Галинка.
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Звичайно, краще в мирі жити
І з усіма людьми дружити,
Щоб всі веселими були,
У мирі, злагоді жили.
10. Вправа з коректурними таблицями: «Що добре, а що погано?»
Практичний психолог.
Дорогі діти, у вас на столах лежать картинки із
зображенням добрих і поганих справ.
На верхню, синього кольору смужку виберіть і поставте
картинку з доброю справою.
А на нижню, червоного кольору поставте картинку із зображенням того, що не можна
робити?
Запитання: « Чому, ти вибрала саме цю картинку?»
Чому не можна ламати дерева?
Молодці, ви всі дуже гарно справилися з завданням.
11. Повідомлення про Україну. Звучить мелодія «Україна»
Практичний психолог. Любов до рідних, близьких, свого дому нерозривно пов’язана
з почуттям любові до нашої неньки України.
Україна – це ми з вами, це наші сім’ї, родини.
Коли в них пануватиме мир, добро і дружба,
То щасливою буде і Україна.
Тетянко, чому потрібно любити свою Батьківщину?
Таня
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну
Практичний психолог . Хто знає, в якій країні ми живемо?
Відповідь Ми живемо в Україні.
Оксанка, а як називають місто, де ми живемо?
Відповідь Ми живемо в місті Деражня.
Якщо ми живемо в Деражні, то як ми називаємось?
Відповідь Деражнянці.
Практичний психолог Кожна країна має свою столицю.
А яке головне місто нашої України зараз на карті нам покаже Андрійко
Андрійко підходить до мапи, показує та називає місто Київ.
Практичний психолог А як називаємося ми?
Відповідь Ми називаємось Українці.
12. Вправа «Долоньки»
Практичний психолог . Сьогодні ми своїми долоньками огорнемо кордони рідної
неньки і захистимо її від бід і ворогів.
Діти підходять до мапи України і наклеюють долоньки на мапі України
13. Повідомлення про калину
Музика про калину. Картинка на Проекторі.
Практичний психолог. Одним із символів України – є калина.
Українці завжди любили калину, вона росла біля кожної хати.
Красива вона і в пору цвітіння, і восени, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють
її ягоди.
Практичний психолог. Про калину нам розповість Оксанка
Тече вода з-під явора,
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина.
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Тому й наша група називається «Калинка», адже саме тут діти отримують
максимум любові і підтримки, які їм так необхідні.
Як в гроні калини вони дружать і допомагають один одному.
Практичний психолог До Вашої уваги танок з калиною.
14. Танок з калиною.
15. Вправа «Привітаємо найріднішу людину».
Практичний психолог. Дорогі діти. У кожного з вас є найдорожча в світі людина.
Вона вас любить і оберігає все своє життя. А хто це? Ви зараз відгадаєте.
Юлічка
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона нас пестить, тішить,
Завжди скрізь буває з нами.
Відгадайте, хто це …
Практичний психолог. Так, це ваші мами, бабусі, сестрички, подруги і найрідніші
Вам люди. Ми завжди маємо пам’ятати про їх доброту, ніжність і ласку і завжди
любити і допомагати в усіх справах.
Низький Вам уклін від усіх нас. Всі разом вклоняємось.
Практичний психолог. Кожна мама – найкраща і ми їй завжди допомагаєм.
До Вашої уваги пісня «Мамочко, ми тобі поможемо»
16 . Пісня «Мамочко, ми тобі поможемо»
Разом з вихованцями ми підготували для наших рідних листівку – привітання .
Подарунок, створений власними руками з любов’ю і ніжністю – це найкращий
подарунок для наших найрідніших людей. І ми сьогодні їх подаруємо найріднішим
людям і побажаємо всім міцного здоров’я і довголіття.
Практичний психолог. Молодці. Ви всі були дуже активні, старалися, допомагали
один одному, а ще навчилися поважати рідних, піклуватися про старших людей і
тваринок. А зараз давайте заспіваємо пісню про дружбу.
17. «Пісня про дружбу».
Практичний психолог. Дякуємо всім дітям за активну участь, а гостям за увагу. На
цьому наше свято завершується.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ОДНА ІЗ ЗАСАД ГАРМОНІЙНОГО
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА.
Анотація. Виховання є процес соціальний… Виховує все: люди, речі, явища,
але перш за все і більше всього – люди. З них на першому місці – батьки і
педагоги». Лише у співпраці з батьками можна досягти поставленої виховної мети
– виховання ОСОБИСТОСТІ, високоморальної, творчої та здорової людини.
(Макаренко А.С.)
Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво,
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками.
Сім’я для дитини – це місце її народження і основне місце її спілкування. Вона
визначає багато в житті дитини. Зв’язок між батьками і дітьми відноситься до
найбільш сильних людських відносин. Виховання дітей в сім’ї є першоосновою
розвитку дитини як особистості. Концепція дошкільного виховання в Україні, закон
України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
підкреслює велику роль родинного виховання, передбачає взаємопроникнення
сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної дитини єдиного
виховного середовища. Закон України «Про дошкільну освіту» покладає на сім’ю
велику відповідальність [ст.8] . Родинна педагогіка є серцевиною народної виховної
практики. Родина – природний осередок найглибших людських почуттів: тут
народжуються і поглиблюються любов до матері і батька, бабусі і дідуся, роду і
народу, пошана до рідної мови, історії, культури. Основне завдання сім’ї як першого
соціального інституту – навчити дитину жити у злагоді з довкіллям і згоді з собою,
створити сприятливі умови для її особистісного становлення, вправляти в умінні
розгортати конструктивну, творчу життєдіяльність. Призначення батьків, як
найближчих для зростаючої особистості людей, полягає не лише в тому, щоб
виступати для неї постачальниками нової інформації, стати контролерами дій і
вчинків, поціновувачами її життєвих здобутків, партнерами по спілкуванню, але й
бути одночасно «амортизаторами», які пом’якшують життєві удари, нівелюють вплив
стресових чинників, відновлюють рівновагу між зовнішніми подіями та їх
переживаннями дитиною, заспокоюють, розсіюють сумніви, знімають напруження,
вчать спиратися на власні сили.
У наш час ефективність дошкільної освіти пов’язана з організацією освітнього
процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає до оновлення змісту і форм
співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з батьками вихованців. В основі
взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю стоїть співпраця, партнерство,
співробітництво. Ініціативу щодо його встановлення мають брати на себе педагоги
закладу дошкільної освіти, оскільки вони професійно підготовлені до освітньої
роботи, а, отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й наступності
у виховані дошкільника. Вихователь усвідомлює, що співпраця та партнерство одна
із основних засад гармонійного розвитку дитини, і в цьому потрібно переконати
батьків. Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю та кваліфікована реалізація її
завдань належить закладу дошкільної освіти щодо сімейного виховання.
Навіть в ряді нормативно-правових документів відзначається тісний
взаємозв’язок суспільного й сімейного виховання, зокрема в «Концепції дошкільного
виховання», «Положенні про заклад дошкільної освіти», Законі «Про освіту» й ін.
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Впродовж років не лише теоретиків, а й практиків цікавило питання тісної
співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї. Виходячи з позиції, що родина і заклад
дошкільної освіти, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити один
одного і мають взаємодіяти з метою гармонійного та повноцінного розвитку дитинидошкільника, науковцями досліджені такі аспекти даної проблематики: етикопедагогічні вимоги до взаємин із дітьми та їхніми батьками (І. Гребенніков, Т.
Кирієнко, В. Сухар); умови для спільної роботи сім’ї і педагогічного колективу ЗДО у
формуванні моральних якостей особистості дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В.
Постовий); зміст і методи педагогічної освіти батьків (Л. Островська, О. Долина, Т.
Кирієнко, О. Низковська); співробітництво вихователів закладів дошкільної освіти із
сім’єю щодо виховання дошкільників у дусі миру (Пагута Т.); педагогічні умови
ефективної взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї в екологічному вихованні
старших дошкільників (Н. Кот); особливості взаємодії з батьками дітей раннього віку
(Н.Аксаріна, О. Волкова, Т. Маркова, Л. Свирська).
Проте варто більш детально розглянути саме поняття та його особливості.
Термін "партнерство" переважно визначають так:
•
система взаємин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності;
•
спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності,
добровільності, рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників;
•
організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об`єднання осіб
на відповідних умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації;
•
спосіб взаємин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко
узгоджені і злагоджені дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах
взаємовигоди та рівноправності;
Педагогіка партнерства – чітко визначена система стосунків усіх учасників
освітнього процесу (учнів, батьків, вчителів), яка:
•
організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
•
ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
визначених норм (права та обов`язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із
сторін;
•
передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних
завдань та готовність брати на себе відповідальність за її результати.
Принципи, на яких будується педагогіка партнерства:
•
взаємоповага всіх учасників освітнього процесу;
•
довірливі стосунки та спільна наполеглива праця;
•
позитивне та доброзичливе ставлення одне до одного;
•
порозуміння та ефективна комунікація задля досягнення спільної мети;
•
забезпечення права вільного вибору;
•
горизонтальна модель співпраці (всі учасники освітнього процесу мають
бути рівноправними);
•
соціальне партнерство (добровільність визнання власних обов’язків та
обов’язковість їх виконання).
До реалізації ідей педагогіки партнерства ведуть два шляхи.
По-перше, шлях, який можна назвати "романтичним", – "віддавши серце
дітям". Учитель наближається до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї,
"схиляється до її рівня". Слідом за В. Сухомлинським цей шлях пропонував і відомий
грузинський педагог Ш. Амонашвілі. На жаль, не всі педагоги готові до такого стилю
стосунків, і далеко не всі діти повірять у свою "рівність" з педагогом.
По-друге, – це шлях розподілу функцій педагога та вихованця і організація
їхньої співпраці. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання ––
рівноправні, вони – суб'єкти діяльності.
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Ніхто ні над ким не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності. Не кожен
педагог має достатній запас любові до дітей, але кожен може побудувати навчання
так, щоб дитина почувала себе особистістю вільною і час від часу забувала, що
вихователь або вчитель є "наглядачем".
Отже, психологічну основу педагогіки партнерства складають суб’єкт-суб’єктні
стосунки – співпраця двох суб’єктів. Цей тип взаємин є для освітнього процесу
оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за педагогом функцію управління, а з
іншого – дає вихованцеві можливість діяти самостійно.
Тому завдання педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки,
яка сприяла б розвитку можливостей дітей, задовольняла їхні інтелектуальні,
емоційні й соціальні потреби.
Аналіз досліджень й публікацій свідчить, що вперше термін «педагогіка
співробітництва»
з’явився
у 1986
році
у «Маніфесті»
(«Учительская
газета», 18.10.1986 р.) за авторством педагогів- новаторів: С.М. Лисенкової, В.Ф.
Шаталова, І.П. Волкова, Є.М. Ільїна, Ш.А. Амонашвілі, С. Соловейчика та ін.. В його
основі — ідея зміни стосунків з учнями, заснована на увазі вчителя до учня,
залучення до навчання що викликає в нього радісне відчуття успіху, руху вперед,
розвитку.
Ще Н. К. Крупська у свої «Педагогічних творах» писала: «Питання про роботу з
батьками – це велике й важливе питання. Отут треба піклуватися про рівень знань
самих батьків, про допомогу їм у справі самоосвіти, озброєння їх відомим
педагогічним мінімумом, залучення їх до роботи дитячого садку». Істотною стороною
взаємодії закладу дошкільної освіти й родини, неодноразово підкреслювала Н. К.
Крупська, є те, що «… дитячий сад служить «організуючим центром» й «впливає на
домашнє виховання». Тому необхідно якнайкраще організувати взаємодію закладу
дошкільної освіти й родини по вихованню дітей. «… У їхній співдружності, в
обопільній турботі й відповідальності – величезна сила». Разом з тим, вона вважала,
що батькам, що не вміють виховувати, необхідно допомагати.
В. Коротило, С. Ладивір зазначали, що «…успіх співробітництва вирішальною
мірою залежить від взаємних установок сім’ї і дитячого садка. Найсприятливішими
вони є, коли обидві сторони усвідомлюють потребу цілеспрямованого впливу на
дитину і довіряють одна одній. Важливо, щоб батьки були впевнені в
доброзичливому ставленні педагога до дитини, в його компетентності, цінували його
особисті якості».
В сучасному світі спостерігається тенденція зниження рівня зацікавленості
батьків вихованням та процесом навчання дітей. Загострилися питання соціальної і
психолого-педагогічної допомоги у їх вихованні. І це зрозуміло, адже політичні зміни,
економічна, соціальна і духовна криза українського суспільства негативно вплинули
на кожну сім`ю, зруйнували багато моральних і духовних цінностей, батьки висунули
на перший план матеріальне забезпечення дитини (а це в наших умовах забирає
надзвичайно багато сил і часу).
Саме тому сучасні заклади дошкільної освіти повинні стати відкритими для
батьків, громадськості, більше уваги приділяти освіті і вихованню батьків,
справедливо вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного
розвитку і виховання дітей, між батькам і закладом дошкільної освіти має бути
педагогіка партнерства. Робота з батьками завжди була традиційною складовою
дошкільної освіти, адже заклад дошкільної освіти є першим соціальним
середовищем, до якого дитина потрапляє із сім’ї.
Практика виховання дітей у закладі дошкільної освіти спонукає до
урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи дитячого садка і сім’ї. Аналіз
методичних рекомендацій О. Кононко, Т. Алексєєнко та інших педагогів дає змогу
виокремити такі форми партнерства:
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індивідуальні (вступне анкетування, попередні візити батьків з дітьми до
закладу дошкільної освіти, співбесіди, консультації, телефонний зв’язок);
наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширмочки,
дошка оголошень, планшети, інформаційні листки, тематичні виставки, анкетування,
скринька пропозицій, індивідуальні зошити, неформальні листи, родинні газети,
педагогічна бібліотека, запрошення, вітання);
групові (консультації, практикуми, клуби взаємодопомоги, школа
молодих батьків, гуртки за інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з
цікавими людьми – вчителями, лікарями, психологами, юристами);
колективні (батьківські конференції, тематичні зустрічі за «круглим
столом», засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення групи
батьків-порадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання, відпочинок у
вихідні дні).
В нашому дитячому садку створені всі умови для організації єдиного простору
розвитку і виховання дитини. Спільна робота фахівців ЗДО (логопед, музичний
керівник, інструктор з фізичної культури, старша медична сестра) щодо реалізації
освітньої програми забезпечує педагогічний супровід сім'ї на всіх етапах дошкільного
дитинства, робить батьків дійсно активними учасниками освітнього процесу.
У роботі з батьками педагоги закладу використовують активні форми і
методи:
Традиційні:
- загальні і групові батьківські збори;
- консультування, анкетування батьків;
- відвідування сімей вихованців на дому;
- консультування, анкетування батьків;
- виставки дитячих робіт, виготовлених разом з батьками;
- спільні екскурсії;
- свята;
- дні відкритих дверей;
- дні спілкування;
- дні добрих справ;
- оформлення інформаційних стендів, буклетів, випуск щомісячної газети тощо.
Нетрадиційні форми спілкування з батьками:
- презентація групи;
- семінари – практикуми;
- конференції батьків і вихователів;
- випуск тематичних журналів;
- зустрічі в «Дошкільній вітальні групи»;
- заняття з участю батьків;
- «Батьківські ринги», «Інтелектуальні ігри», «Банки ідей»;
- участь батьків у творчих конкурсах;
- телефон Довіри, пошта Довіри, електронну адресу допомоги;
- спільна творчість батьків і вихователя в розробці портфоліо групи і кожної
дитини тощо.
У сучасному світі не є проблемою підтримувати зв'язок з батьками вихованців.
В епоху комп’ютеризованого світу та людей, поглинутих інтернетом, ми з легкістю
можемо підтримувати контакт з батьками у група у Viber, в мережі Фейсбук та інші.
Заклад освіти та батьківська громада ‒ це два соціальних інститути, від
узгодженості дій яких залежить ефективність освітнього процесу. Тому досі
актуально звучать слова В.О.Сухомлинського і сьогодні: «Час і батькам, і вчителям
глибоко усвідомити, що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не можуть впоратися з
найтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини».
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Сім’я надає на дитину значний виховний вплив, жоден педагог не може
зрівнятися в цьому з батьками. Дитина, отримуючи первинну соціалізацію в сім’ї,
набуває в дошкільному закладі досвід: спілкування з однолітками, співпраці з іншими
дітьми та дорослими, самостійної діяльності. Можливість розвиватися творчо з
допомогою вихователів. У встановленні контакту з батьками головна роль
відводиться педагогічному колективу. Правильна організація роботи з батьками – це
перша цеглина у фундаменті партнерства «діти – батьки – садочок». Якщо все
належним чином, то їх співпраця посідатиме важливу нішу й сприятиме освітньому
процесу. Робота з батьками-це важлива умова успішної діяльності закладу освіти на
етапі модернізації освіти. Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутнє нашої
країни, а отже, і історію світу.
Сухомлинський писав: «Дитинство – найважливіший період життя; не
підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя.
І від того як пройшло дитинство, хто вів дитину в дитячі роки, що ввійшло в її розум і
серце з оточуючого світу, від цього залежить, якою людиною стане сьогоднішній
малюк». В Україні накопичений значний досвід роботи з надання допомоги сім'ї у
вихованні та навчанні дітей. Проведений теоретичний аналіз наукових джерел дав
змогу встановити, що під педагогікою партнерства розуміється співробітництво не
лише на рівні дитина - вихователь, а й на рівні дитячого освітнього закладу та
батьків. Це процес, що передбачає рівність партнерів, поважне взаємоставлення
взаємодіючих сторін з урахуванням індивідуальних можливостей одна одної.
Помітно змінився статус сім'ї та дошкільного закладу, визначилися нові цілі і
завдання діяльності дошкільних установ, спрямовані на забезпечення умов для
розвитку особистості дитини з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей.
Діалог між дитячим садом та сім'єю будується на основі демонстрації вихователем
досягнень дитини, його позитивних якостей, віри в його сили і здібності. І педагог, як
правило, в такій позитивній ролі приймається як рівноправний партнер у вихованні:
йому довіряють, прислухаються до його порад. У встановленні контакту з батьками
головна роль відводиться педагогічному колективу. Взаємодія сім'ї і дошкільного
закладу залежить саме від того, яку позицію займе педагог у відносинах з батьками з
перших днів відвідування дитиною дитячого саду. Але, в той же час, і батьки повинні
проявляти активність і сприяти встановленню позитивних відносин з вихователями.
Участь батьків у діяльності закладу дозволяє їм зрозуміти принципи його
функціонування, проблеми і специфіку роботи. Батьків в даній ситуації
розглядаються як цінні партнери. Діяльність навчального закладу має на меті
отримання довіри батьків, надання їм шансу участі в щоденному житті закладу і
створення умов для партнерської співпраці. Виховання в сім’ї та робота педагогів у
дошкільному закладі доповнюють один одного, тому саме педагогіка партнерства є
запорукою гармонійного розвитку дошкільника.
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Анотація. В статті акцентовано увагу на розвиток інтелектуальних
здібностей дітей дошкільного віку шляхом інтеграції освітніх областей у закладі
дошкільної освіти. Формування особистості дитини, навчання дітей творчо
мислити, виховання активного ставлення до здобуття знань, розвиток їх
інтелектуальних і творчих здібностей, логічного мислення, соціалізація в
суспільстві, засвоєння етичних норм – завдання, важливість яких визначається
вимогами сьогодення.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інтеграція освітніх областей,
інтелект, інтелектуальні здібності, логіко-математичний розвиток, мислення,
логічне мислення.

Основні напрями розвитку дошкільної освіти, що визначені Законом України
«Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, передбачають
модернізацію системи освіти в усіх її галузях. Завдання модернізації дошкільної
освіти визначають: створення умов для формування активної, відповідальної, творчо
мислячої особистості, здатної до самоосвіти та саморозвитку; забезпечення умов
для реалізації та самореалізації сутнісних сил дитини у різних видах її діяльності,
розвитку її логічного мислення. На сучасному етапі розвитку системи дошкільної
освіти особливого значення набула потреба пошуку нових форм освіти дошкільника,
яка сприяла б його особистісному зростанню. Формування особистості дитини,
навчання дітей творчо мислити, виховання активного ставлення до здобуття знань,
розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей, логічного мислення, соціалізація в
суспільстві, засвоєння етичних норм – завдання, важливість яких визначається
вимогами сьогодення[1, c. 4].
В основу модернізації системи дошкільної освіти закладено умови, спрямовані
на розвиток особистісного потенціалу дітей дошкільного віку в сучасних умовах,
реалізацію права дитини на якісну, доступну освіту для забезпечення кожній дитині
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рівного старту, що дозволяє їй в подальшому успішно навчатися у школі. Для
досягнення цієї мети необхідна докорінна перебудова в роботі всього колективу ЗДО.
З іншого боку, дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на
забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків,
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних, фізичних та культурних потреб. Тому
заклад дошкільної освіти має створити умови для повноцінного оволодіння дітьми
загально пізнавальними вміннями й навичками, самовираження в різних видах
діяльності, що сприятиме їхньому розвитку.
Зміст освіти в ЗДО структурується відповідно до основних освітніх ліній
розвитку дошкільника. Особливе значення у становленні різноманітних форм
довільної поведінки дітей, у розвитку довільної уваги, пам'яті, супідрядності мотивів і
цілеспрямованості дій займає гра. Л.С. Виготський вважав гру «Школою довільної
поведінки» [5, с. 55].
Уже в дошкільному віці починає реально формуватись особистість дитини,
причому цей процес тісно пов’язаний з розвитком емоційно-вольової сфери, із
формуванням інтересів та мотивів поведінки. Дошкільнята характеризується
активністю, непосидючістю, допитливістю, емоційністю. Тому саме в цей час і слід
розпочинати розвивати в дитини інтелектуальні здібності, психічні процеси (пам’ять,
увагу, мислення, сприймання та ін.), аби в подальшому вона легко і швидко
сприймала інформацію, аналізувала, опановувала нове, знаходила неординарні
рішення в різних ситуаціях. Ці якості закладаються в дитинстві в процесі ігрової
діяльності. Тому зміст і методи взаємодії педагога з дітьми спрямовані на розвиток
уваги, пам’яті, на відпрацювання умінь порівнювати, виділяти характерні властивості
предметів і узагальнювати їх за певною ознакою, і, напевно, найголовніше –
отримувати задоволення від вірного рішення завдання. Окрім цього, потрібно
закласти передумови навчальної діяльності шляхом зацікавлення. Для малюка
навчання і гра – це одне й те ж. Діти із задоволенням граючись навчаються, під час
гри вирішуючи глобальні завдання: вони здобувають нові знання та вміння, а це
вимагає вольових і розумових зусиль, формується організованість і самостійність,
відкривають радість пізнання та творчості. Гра має, крім пізнавального, і виховний
аспект: вчить дітей співпраці, правилам спілкування в колективі, ставлення до
партнерів по грі
Гра формує мотиваційний компонент навчання, тому що в ній як відзначав А.Н.
Леонтьєв, «розвиваються нові психологічні прогресивні аспекти освіти, і виникає
потужній пізнавальний мотив, що є основою виникнення стимулу до навчання» [5, с.
238].
В ході гри дошкільник відтворює в наочно-дієвій, активній формі події з життя
оточуючих, їх ставлення один до одного, до своїх обов'язків, їх праця, тим самим
отримує можливість повніше усвідомити навколишню дійсність, яскравіше пережити
події, оцінити їх.
Питання інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку в усі часи було
актуальним і потребувало відповідних досліджень психологів і педагогів. Найбільш
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сприятливий період для розвитку інтелекту дитини – це вік від народження до шестисеми років. Це той час, коли дорослим необхідно розвивати пам’ять, мислення,
сприймання, увагу, уяву дитини. Доведено, що показниками інтелектуального
розвитку дитини є: запитання, судження, особливості сприйняття та виконання
завдань, зміст і форми ігор, характер спілкування з дорослими і однолітками. У цьому
процесі виділяють: судження, розуміння, міркування, інтелектуальні почуття. Інтелект
– специфічна форма організації індивідуального (розумового) досвіду дошкільника,
що забезпечує можливість продуктивного сприйняття, розуміння і пояснення того, що
відбувається.
Першорядну роль на формуванні інтелекту відіграє чуттєвий досвід дитини,
який формується під час безпосереднього контакту з природними та соціальними
явищами. Різноманітність вражень забезпечить надалі висока якість відображення
дійсності, роздуми з приводу виникаючих життєвих завдань, пошук оптимального їх
вирішення, що, у свою чергу, сприятиме розвитку як логічного, так і альтернативного
способів мислення, однаково необхідних в подальшому дитині в сучасних умовах.
З огляду на те, що сучасний етап розвитку соціуму характеризується
величезним потоком інформації різного рівня, а малюк відкритий світу, вільно або
мимоволі вбираючи не завжди корисну інформацію, необхідно визначити, яким
повинен бути зміст знань для дітей дошкільного віку. Можна розвивати
компетентність дитини у сфері відносин до світу, людей, до себе, включаючи його у
різні форми співпраці як з дорослими, так і з однолітками, збалансувавши
репродуктивну та дослідницьку діяльність, спільні та самостійні, рухомі і статичні
форми дитячої активності.
Випускник закладу дошкільної освіти повинен володіти інтегративними
якостями особистості, що дозволяють йому в подальшому успішно навчатися в
школі; бути фізично розвиненим, допитливим, активним, емоційно чуйним, володіти
діалогічним мовленням, конструктивними способами взаємодії з дітьми, дорослими,
управляти своєю поведінкою, планувати власні дії, бути здатним вирішувати
інтелектуальні, особистісні завдання, мати первинні уявлення про сім'ю, себе у
соціумі, державі, світі, природі, опанувати універсальними передумовами навчальної
діяльності, необхідними вміннями, навичками [9, c. 79].
Реалізація цього завдання має базуватися на вікових особливостях психічного
розвитку дітей дошкільного віку, інтеграції та взаємодії освітніх областей які
об’єднують дітей між собою, дітей з дорослими в єдиний освітній простір..
Інтегрований підхід в дошкіллі все більше усвідомлюється як нагальна потреба
сучасної освіти. Щоб усунути бар'єри між освітніми галузями, їх об'єднують навколо
головних понять і тем. Це дозволяє розглянути дану область з різних сторін,
розкрити взаємозв'язки. При інтеграції освітні області взаємодіють, але в той же час
залишаються самостійними і рівноправними за змістом і структурою.
Вперше на питанні інтеграції акцентує увагу у своїх працях Я.А.Коменський,
зазначаючи, що «Все, і найбільше, і найменше – так повинні бути поєднані між
собою, щоб утворити нерозривне ціле» [7; с. 58].
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Згідно з концепцією Л. С. Виготського, в основі психічного розвитку дитини
лежить зміна різних типів її діяльності, які вона реалізує в спілкуванні з дорослими.
Кожному віковому періоду життя дитини відповідає особливий тип діяльності, який
визначає виникнення й розвиток головних психічних новоутворень цього віку. Для
дошкільного віку характерною є гра, при виконанні якої дитина засвоює основи
теоретичної свідомості і мислення, зокрема і логічного.
Відомо, що найважливіший період для розвитку інтелектуальних здібностей
дитини – це вік від 1 до 8 років. Саме цей вік є джерелом усіх досягнень і проблем не
тільки конкретної людини, але й суспільства в цілому. Саме в перші роки життя
дитини в неї закладається ставлення до інших людей, якості особистості, її резерви.
Успішність у майбутньому ґрунтується на тому, що закладено в дошкільному
дитинстві, коли відбувається інтенсивний розвиток здібностей і можливостей дитини.
Останнім часом спостерігається тенденція посилення значущості дошкільного віку як
базового ресурсу підвищення інтелектуального потенціалу сучасного суспільства.
Для підвищення якості дошкільної освіти змінюється стратегія розвитку, навчання та
виховання сучасних дітей дошкільного віку, що базується на особливостях і
закономірності розвитку сучасних дошкільників, які володіють новим типом свідомості
– системно-смисловим, а не системно-структурним.
Середовище, що оточує дитину, впливає на створення образу світу
дошкільника, сприяє отриманню і збагаченню уявлень про власне «Я». Дорослий для
дитини – не просто умова особистого розвитку, а один із першорядних учасників
цього процесу, її суб’єкт . Саме спільна діяльність дорослих і дітей, їх співпраця в
реальних, живих контактах одне з одним створюють те середовище, в якому
відбувається самопізнання і взаємопізнання дитини та педагога.
Однією з важливих умов соціально-психологічної підтримки дітей в освітньому
процесі ЗДО є дидактична система, зорієнтована на дитину з достатнім чи відносним
віковим рівнем інтелекту. Тобто йдеться про систему, в якій дитина як унікальна і
неповторна особистість є суб’єктом освітнього процесу, а вихователь виявляє
інтерес до внутрішнього світу дитини (логіка розуміння замість логіки вимог),
пробуджує (не насаджує) в них самомотивацію до розвитку і навчання.
Інтелектуальний розвиток дошкільників э основою повсякденного життя, частиною
організованої діяльності у формі занять, на яких поєднується пізнавальнорозвивальна робота за всіма освітніми лініями. Враховуючи принцип «зони
найближчого розвитку», де дитина ще не може діяти самостійно але вже здатна
досягати певних успіхів за допомогою дорослого, освітній процес повинен
супроводжуватись прикладанням зусиль, напруженням, подоланням перешкод –
тільки за цих умов він буде ефективним.
У самій природі мислення закладена необхідність реалізації принципу
інтеграції в дошкільну освіту, вона визначена об'єктивними законами вищої нервової
діяльності, законами фізіології і психології. Включення інтеграції в дошкільну освіту
характеризується, як правило, біологічним феноменом, який вирізняється
інтенсивним ростом організму і формуванням психіки: відбувається інтенсивний
фізичний розвиток, пропорції тіла змінюються, м'язова маса зростає, маса мозку
збільшується. Дитина порівняно у короткий термін проходить всі стадії розвитку
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людства. Світ, зовнішні фактори впливають на тіло, мозок, психіку малюка і
адекватно сприймаються. Тому систематичне функціонування інтеграційного процесу
дозволяє створити єдину систему розвитку у дошкільнят інтелектуальної активності і
дозволяє цілісно сприймати навколишній світ, не порушує його природу.
Результатом процесу інтеграції є форма взаємодії учасників освітнього
процесу. Інтегративні програми можуть бути представлені як форма, інтегративні
форми організації психолого-педагогічної роботи, інтегративні види дитячої
діяльності, різноманітні педагогічні технології.
У практиці дошкільної освіти (за К.Крутій) принцип інтеграції реалізується
шляхом:
✓ інтеграції в змісті пропонованого дітям матеріалу з метою розкриття
сутності понять (освітні напрями, лінії, специфічні види дитячої діяльності з освоєння
освітніх галузей тощо);
✓ інтеграції методів навчання з метою всебічного розгляду понять і явищ;
✓ інтеграції теорії і практики з метою практичного використання набутих
знань, умінь і навичок;
✓ розвитку інтегративних якостей особистості дитини як результату
дошкільної освіти, а також основи базової культури дитини дошкільного віку;
✓ інтеграції різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти, гуртків і
секцій тощо) і центрів для дітей дошкільного віку, які надають різні можливості для
розвитку та забезпечують позитивну соціалізацію дошкільника [8, c. 5].
Здійснення процесу інтеграції та його проєктування відбувається у два етапи.
Перший етап полягає в підготовці до процесу інтеграції та передбачає:
✓ визначення напрямку (цілі) інтеграції;
✓ підбір об'єктів інтеграції та їх аналіз;
✓ вибір форми процесу інтеграції з її сутнісними і логічними ознаками.
Інтеграція означає об'єднання, взаємопроникнення, а в підсумку об'єднання в
єдине «ціле» різних частин або елементів. Завжди більше переваг і можливостей у
«цілого», ніж у окремо взятих елементів. Інтегрована діяльність робить освітній
процес більш цікавим та змістовним.
Процес інтеграції полягає у взаємодії суб’єктів між собою і може здійснюватися
кількома способами:
✓ фронтальний (усі діти об’єднані разом);
✓ індивідуальний (спрямований на кожну дитину окремо і результат кожного
не пов'язаний з іншими дітьми);
✓ підгруповий (діти об'єднані за певними критеріями і дорослий, взаємодіючи
з підгрупою, отримує відповідь від кожної дитини);
✓ внутрішньогруповий (схожий на підгруповий, але додається взаємодія
дітей всередині групи, спрямоване на досягнення мети (колективна робота));
✓ груповий (групи взаємодіють з дорослим і один з одним для досягнення
цілі);
✓ загальнокомандний (самий високий спосіб, при якому відбувається
керівництво дорослого групою дітей в цілому, а підгрупи продовжують взаємодіяти
між собою).
Вибудовуючи освітній процес відповідно до принципу інтеграції освітніх
областей, педагоги вирішують такі завдання:
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✓ формування у дітей різнобічних, більш глибоких знань, цілісне уявлення про
світ, що оточує, пізнається ними в своєму різноманітті і єдності;
✓ інтеграція позитивно впливає на формування узагальнених уявлень, знань і
умінь, сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, стимулює до активного
пізнання навколишньої дійсності, розуміння і встановлення причинно-наслідкових
зв'язків, розвитку мислення, логіки, комунікативних здібностей;
✓ інтеграція на основі обговорення її можливостей у розвитку дітей освітньому
процесі впливає на об'єднання педагогічного колективу.
Зараз перед дошкільною освітньою галуззю стоїть абсолютно інше завдання –
не стільки розробка інтегрованих занять через синтез освітніх областей, а взаємодія
дорослого і дитини в межах теми, яка гармонійно інтегрує різні освітні області з
метою єдиного сприйняття навколишньої дійсності [3, c. 56].
Сучасна система дошкільного виховання має не лише давати дітям знання, а й
сприяти розвитку творчого мислення й інтелектуальних здібностей. Одним із
основних завдань педагога є не просто подавати дітям знання, а й навчити їх
міркувати, обґрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення, не
боятися доводити власний варіант відповіді, розв’язання певного завдання.
Саме цьому сприяють ігрові вправи на розвиток логічного мислення, метою
яких є стимулювання пізнавальних психічних процесів, пізнавальної активності дітей.
В процесі такої діяльності поступово створюються передумови для розвитку
логічного мислення. Цими передумовами є формування таких логічних операцій, як:
аналіз і синтез (3-4 роки), порівняння і класифікація (4-5 років), уміння робити
узагальнення і прості доведення (5-6 років). Ігрові вправи передбачають можливість
особистісно-орієнтованого підходу до дітей із різним рівнем пізнавальної активності і
розвитку.
Інтеграція освітніх областей, метою якої є стимулювання інтелектуальної
активності дітей, повинна містити в собі розумові ігри, вправи, завдання, які сприяють
розвитку дитячого мислення, творчості та вміння приймати нестандартні нові
рішення. Діти охоче чекають інтелектуальних ігор, придумують казки, оповідання,
доводять, аргументують свою думку [6, c. 14].
Ігрові вправи інтегруються в освітній простір ЗДО і подаються за принципом
«від простого до складного» так, що найпростіші із ігрових завдань діти розв’язують
без особливих труднощів. Завдання поступово ускладнюються, і дитина навіть не
помічає переходу від простих до складних ігрових ситуацій. Діти – у постійному
пошуку, вони фантазують, пропонують власні цікаві розв’язання проблемних
ситуацій, завдань і вправ, адже навчаються за допомогою гри [2, c. 8].
У процесі розвитку інтелектуальних здібностей відбувається вдосконалення
пізнавальних психічних процесів, формуються прийоми і способи інтелектуальної
діяльності, починають формуватися логіко-математичні задатки. У дошкільному віці
накопичується потенціал для повноцінного функціонування мисленнєвих процесів,
формується мотивація навчальної, трудової, творчої діяльностей. Мета сучасної
особистісно-орієнтованої освіти – надати педагогічну підтримку кожній дитині на
шляху її саморозвитку, самоствердження і самопізнання. Дошкільна освіта покликана
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допомагати дитині встановлювати свої відносини з суспільством, культурою людства,
в яких вона стане суб’єктом власного розвитку.
Для того, щоб застерегти від надмірної інтенсифікації інтелектуального
розвитку, до якого останнім часом схиляються окремі педагоги та батьки, мотивуючи
це необхідністю якісної підготовки дитини до школи, вихователям слід акцентувати
увагу саме на розвивальному і виховному аспектах інтелектуального розвитку,
звертаючи увагу на формування мотивів пізнавальної діяльності, розвитку
інтелектуальних почуттів та формування творчості як основного спрямування
інтелектуального
розвитку
дітей.
Інтелектуальний
розвиток
вихованців
організовується в межах характерних для дошкільника видах діяльності – гри,
конструювання, мовленнєвої, зображувальної, музичної, рухової, спілкування, щоб
максимально використати самоцінність дошкільного дитинства. Робота щодо
створення умов інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку стимулює
особистісний розвиток як дітей, так і вихователів. Це проявляється у зменшенні у
дітей тривожності, емоційно-позитивному ставленні дошкільників до інших людей,
природи, самих себе, підвищенні рівня самооцінки особистості [4, c. 8].
Продумуючи зміст форми і методи організації інтегрованої діяльності
дошкільників, кожному педагогу слід знайти резерв вдосконалення інтелектуального
розвитку дітей в конкретній віковій групі.
Успішне вирішення завдань на будь-якому віковому етапі пов’язано з умінням
аналізувати
і
синтезувати,
абстрагувати,
конкретизувати,
порівнювати,
узагальнювати і т.д. Значить, і акцент дошкільної освіти повинен бути перенесений з
засвоєння конкретних знань у тій чи іншій області на способи їх добування і творчого
застосування до певної життєвої або навчальної ситуації.
В процесі формування у дітей інтелектуально-пізнавальних умінь вирішуються
завдання навчання системі дослідницьких дій, необхідних для самостійного
багатостороннього аналізу предметів, вміння порівнювати, класифікувати,
узагальнювати, групувати і аналізувати. Це багато в чому буде визначати успішність
дитини в його подальшому житті та навчанні.
Вирішуючи завдання інтелектуального розвитку, доцільно наповнити освітню
діяльність з дітьми конкретним змістом, реалізуючи будь-яку інноваційну програму
дошкільної освіти та пам’ятаючи про те, що інтелектуальні вміння формуються
поступово, не стільки в ході організованих занять, скільки в активній самостійній
повсякденній діяльності дітей, де у них є можливість неспішно поміркувати над
своїми діями, в чомусь утвердитися, в чомусь засумніватися. Педагогу ЗДО
відводиться роль співучасника дитячих відкриттів, який не поспішає вказати шлях
вирішення задачі або проблеми, а мудро і тактовно підтримує дитину на шляху
самостійного пошуку та відкриттів.
Отже, до кінця дошкільного віку можуть і повинні бути сформовані ціннісні
основи ставлення до дійсності, один з яких — інтелект дитини. Передаючи малюку
вироблені людством і зафіксовані в культурі засоби і способи пізнання світу, педагог
розкриває можливості здобувати знання і використовувати їх упродовж життя.
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Інтеграція інтелектуальної діяльності полягає у набутому розумовому досвіді, в
інтелектуальних операціях, діях і вміннях, які сприятимуть у засвоєнні нових знань. В
цілому інтелектуальна компетентність дошкільника включає такі напрямки: загальна
обізнаність із навколишньою дійсністю та окремі елементи світогляду; сформованість
інтелектуальної діяльності і пізнавальної сфери дитини, що виявляється у рівні
розвитку окремих когнітивних процесів; наявність передумов для формування
передумов навчальної діяльності. Інтеграція інтелектуальної діяльності в освітній
процес є головним елементом, що визначає подальший особистісний і психічний
розвиток особистості.
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Анотація: У статті йдеться про одне з ключових питань сьогодення –
інтеграцію. Розкрито сутність поняття інтеграція. З'ясовано особливості
організації інтегрованих форм навчання в процесі формування інтелектуальних
умінь у дітей дошкільного віку.
Ключові слова: інтеграція, інтелектуальний розвиток, інтегрований підхід,
організація, дослідження, цілісність.
Проблема інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку в усі часи була
актуальною і потребувала відповідних досліджень психологів і педагогів. Найбільш
сприятливий період для розвитку інтелекту дитини – це вік від народження до шести339

семи років. Це той час, коли дорослим необхідно розвивати пам’ять, мислення,
сприймання, увагу, уяву дитини. Одне з найважливіших завдань сучасного виховання
дитини дошкільного віку – розвиток її розуму, формування таких умінь і навичок, які
дозволяють легко засвоювати нове. Розумовий розвиток дитини охоплює широке
коло взаємозалежних завдань, від розв'язання яких залежить готовність дитини до
навчання в школі. У дошкільника необхідно формувати правильні уявлення про
доступні явища навколишньої дійсності; розвивати допитливість і пізнавальний
інтерес, а також розумові процеси, уяву, пам'ять і мовлення; сприяти навчанню
способів пізнавальної діяльності, завдяки яким дитина здобуває знання.
Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої,
інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з
розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину. Предметна
роз'єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду дітей дошкільного
віку, в той час як у сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної,
культурної, інформаційної інтеграції. Інтеґрація (від лат integratio — з’єднання,
відновлення) є об’єднанням будь-яких елементів (частин) у ціле і процес взаємного
зближення; об’єднання і структурування невпорядкованих явищ, підвищення
інтенсивності взаємодії між елементами системи, впорядковане функціонування
частин цілого. Тому сучасний навчально-виховний підхід у дошкільному закладі має
на меті здійснювати збалансований розвиток дитини, сприяти формуванню у неї
елементарних форм життєвої компетентності, а також неухильно вдосконалювати,
реалізовувати фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний та
художньо-естетичний потенціал малюка.
Ідея інтегрованого підходу до організації та проведення освітнього процесу в
ЗДО досить актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією
передбачається досягнення мети якісної дошкільної освіти, спроможної забезпечити
кожній дитині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо
самостверджуватися в різних сферах життєдіяльності.
Інтеграція – це не нове явище у освіті. Ще К.Д.Ушинському інтеграцією письма
і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У 60-х
роках В.О.Сухомлинський проводив “Уроки мислення в природі”. Це один з найбільш
вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою.
Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і педагогів у
нашій країні і за кордоном (І.Бех, М.Вашуленко, І.Зязюн, М.Іванчук, В.Ільченко,
І.Кіндрат, О.Савченко та інші). Суттєвими в дослідженні проблеми інтегрованого
підходу в системі освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі є праці
таких науковців: К. Бєлая, Н. Гавриш, І. Кіндрат, М. Лазарєва та ін.
У своїх дослідженнях психологи зробили висновки про цілісність характеру
дитячої психіки, про початкову злитість дитячих уявлень про світ як основну
властивість дитячого мислення, про глобальність, слабку диференційованість
психічних процесів (Е.Клапаред, К.Коффка, Ж.Піаже, Л.Виготський), про особливості
й форми розвитку здатності до узагальнення в дітей дошкільного віку (В.Давидов),
про перевагу й домінування в дитинстві процесів інтеграції (синтезу) над процесами
диференціації (аналізу) (Н.Подцяков). З огляду на це, зазначимо, що в умовах
інтегрованого підходу взаємопроникнення й систематизація знань дітей, становлення
в них цілісної та багатовимірної картини Всесвіту, розвиток пізнавальних здібностей,
гнучкого мислення, умінь і навичок відбувається ефективніше, тому для цієї вікової
категорії органічним є інтегрований підхід до змісту освіти. Отже, упровадження
інтегрованого підходу в процесі формування інтелектуальних вмінь дошкільників є
органічним.
Державні освітні стандарти передбачають оновлення змісту навчання й
виховання на засадах гуманізації, диференціації та інтеграції. У новій редакції
Базового компонента дошкільної освіти України подано базовий зміст дошкільної
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освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, подальше
створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого
простору. Тож принцип інтеграції в сучасній дидактиці розглядається як один з
провідних. Інтегрований підхід в освіті – це підхід, що веде до інтеграції змісту освіти,
тобто доцільного об'єднання його елементів у цілісність. Результатом інтегрованого
підходу можуть бути цілісність знань різних видів – цілісність знань про дійсність; про
природу; з тієї чи тієї освітньої галузі, напряму; предмета, курсу, розділу, теми [1].
З огляду на це у дошкільній освіті назріла необхідність поєднувати різні види
діяльності та об'єднувати знання із різних галузей на одному занятті. Цього можна
досягнути в процесі інтегрованого заняття.
У кожному ЗДО доцільно проводити роботу над створенням системи
інтеґрованих занять, оскільки вони вирішують не безліч окремих завдань, а їхню
сукупність. Форми проведення заняття можуть бути різні, але в кожному має бути
достатньо матеріалу для вправляння “діяльних сил” (І. Песталоцці) дитини,
отриманих нею від природи.
Інтеґроване заняття — це особливим чином організована елементарна
навчальна діяльність дітей дошкільного віку, зміст якої має складну структуру, що
охоплює кілька різних компонентів, характеризується визначеними відношеннями і
силою взаємодії, сприяє формуванню в дошкільників цілісної картини Всесвіту.
Інтегроване заняття М.Іванчук розглядає, як динамічну й варіативну форму
організації процесу цілеспрямованої взаємодії визначеного складу педагогів і дітей,
що основані на інтеграції змісту відібраного з декількох предметів і об'єднані навколо
однієї теми й систематично використовуються для збагачення інформаційного й
емоційного сприйняття мислення й почуттів дошкільників і дає змогу з різних боків
пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань
У своїй роботі заняття інтегрованого змісту проводимо здебільшого як вступні
до теми або узагальнюючі. До них слід заздалегідь ретельно підготувати дітей:
наситити їх сприймання відповідними враженнями, активізуючи словник, інтерес до
певної теми.
Наведемо фрагмент підготовчої роботи до проведення заняття інтегрованого змісту
на тему “Якого кольору осінь”.
У погожі жовтневі дні веду дітей у парк, де вони спостерігають ознаки ранньої осені.
Я. Який сьогодні гарний день! Придивіться: які фарби навколо?
Діти. Зелені, темно-зелені, жовті, вогнисті, червоні, коричневі, багряні...
Я. Давайте перелічимо, скільки тут відтінків зеленого, жовтого. Чим зумовлена така
різнобарвність?
Діти лічать кольори, доходять думки, що така барвистість від того, що осінь до
кожного дерева приходить у різний час.
Я. Про яке дерево я говорю: “Його листя горить, наче жоржина”, “Його листочки, наче
стиглі лимончики”, “Його листя, ніби сушені яблука”?
Діти милуються ясним небом, називають його ознаки (світле, високе, ніжно-блакитне,
чисте, глибоке, святкове, безхмарне), вдихають пахощі повітря, спостерігають за
павутиною. Вихователь пропонує відшукати природні об’єкти незвичної форми:
жолуді, листочки, ягідки і пофантазувати щодо їх подальшої долі. Мандруючи
стежиною, діти змагаються у спостережливості в грі “Гостре око”. Зупиняються біля
горобини, що всипана червоними плодами.
Я. Кого вам нагадує горобина? З ким її можна порівняти?
Я бачу в ній образ дівчинки. Вона дуже гарна, але їй зараз сумно, тому нахилила
голову низько-низько. Скоро відлетять назавжди її листочки, і буде вона відкритою
для вітрюгана.
Мені хочеться, щоб ми побачили таку картину. Сонечко щодня вмивається у
струмочку. А сьогодні, коли вмивалося, бризками-жаринками запалило горобину.
Дивиться воно з висоти і радіє, що люди помітили красу.
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Крім збагачення вражень під час прогулянки, на заняттях з розвитку мови діти
вправлялись у складанні мініатюр-описів, “нанизували” ланцюжки слів-ознак, дій, які
будуть корисні для наступного інтегрованого заняття. Така змістова та емоційна
підготовка дітей до заняття дає змогу вихователю швидко створити в групі
відповідний настрій і систематизувати здобуті враження у творчих роботах дітей.
Зокрема, у групі звучить музика, а діти об’єднані в творчі групи, створюють
колективну роботу “Якого кольору осінь” за своїм власним сюжетом, а потім
“оживляють” фарби так, щоб кожна зазвучала у виразному слові.
Інтегровані заняття з розвитку сенсорних умінь можна побудувати в ігровій формі, в
ігровій кімнаті, посадивши дітей півколом, щоб вони бачили один одного. На базі
нашого ЗДО в інтегрованих заняттях об'єднуються блоки знань із різних освітніх
галузей, підпорядкованих одній темі. Тому надзвичайно важливо визначити головну
мету інтегрованого заняття. Якщо загальна мета визначена, то зі змісту освітніх
галузей беруться тільки ті відомості, які необхідні для її реалізації.
Отже, специфіка інтеґрованих занять полягає в більш складній структурі, яка
охоплює декілька компонентів, а не один, як в одновидових заняттях. За М.
Лазарєвою, між компонентами структури виникають різні зв’язки і відношення, які
співвідносяться зі способами інтеґрації (“склеювання”, “симбіоз”, “розмивання”,
“підпорядкування”, “зняття”, “ретрансляційне сполучення”). Способи інтеґрації мають
дві характеристики: типи відношень між компонентами структури (рівність чи
нерівність), ступінь взаємопроникнення компонентів (сила інтеґрації) [3].
До типів реалізації принципу інтеграції М.Іванчук відносить: інтеграцію на рівні
змісту та завдань освітньої роботи; інтеграцію до способів організації та оптимізації
освітнього процесу; інтеграцію видів дитячої діяльності [2].
У науковій літературі виділяють такі види інтеграції: міжпредметна інтеграція
(міждисциплінарна); внутрішньопредметна інтеграція (внутрішньодисциплінарна);
інтеграція дидактичних принципів; узаємодія методів і прийомів виховання й
організації безпосередньої освітньої діяльності дітей (методична інтеграція);
інтеграція різноманітних видів дитячої діяльності (ігрової, навчальної, художньої,
рухової, елементарно-трудової); запровадження інтегрованих форм організації
спільної діяльності дорослого й дітей та самостійної діяльності дошкільників;
тематична інтеграція — об'єднання матеріалу за темою.
Побудова інтегрованого освітнього процесу ЗДО, на думку Н.Гавриш та
О.Савченко, можлива з урахуванням таких умов: об'єкти дослідження повинні або
збігатися, або бути досить близькими; в інтегрованих освітніх напрямах
використовуються однакові або близькі методи навчання; інтегровані напрями
будуються на загальних закономірностях, загальних теоретичних концепціях. Такий
підхід дозволяє відійти від сформованої навчально-дисциплінарної моделі навчання
дітей дошкільного віку. А саме: здійснювати переходи між раніше розгалуженими
галузями знань і, отже, створювати нові освітні напрями, що дають цілісну, а не
мозаїчну картину Всесвіту; організовувати'' неперервну пізнавальну діяльність дітей з
плавними переходами від однієї форми до іншої без чіткого часового обмеження
частин; подолати протиріччя між біологічною та соціальною програмами розвитку
дитини; гнучко реалізовувати в режимі дня різні види дитячої діяльності; скоротити
кількість занять загалом і їхню загальну тривалість; пробудити внутрішній потенціал
дитини до набуття знань, стимулювати пізнавальну активність дитини.
У своїй роботі ми також інтеграцію плануємо й реалізовуємо в різних видах
дитячої діяльності (ігрової, навчальної, художньої, рухової, елементарно-трудової).
Гра є інтегрувальним фактором. Реалізація інтеграції для інтелектуального розвитку
дошкільника успішно здійснюється не тільки в повсякденних видах дитячої
діяльності, заняттях, але й у пізнавально-ігровій діяльності, спрямованій на
систематизацію, уточнення уявлень, знань і умінь, розширення сфери їх
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застосування. Така діяльність реалізується в дидактичних іграх із математичним
змістом. Щоб зберегти саму природу гри й водночас успішно здійснювати навчання
дітей математичним основам необхідно, щоб ігри були організовані так, щоб у них:
по-перше, виникала об'єктивна необхідність у практичному застосуванні рахунку,
вимірювання, тощо, як способу виконання ігрових дій; по-друге, зміст гри й практичні
дії були б цікавими й давали змогу для прояву самостійності та ініціативи дітей. Під
час гри діти в невимушеній формі закріплюють математичні поняття й терміни. Саме
тому, дидактична гра допоможе дитині опанувати в легкій, невимушеній формі логікоматематичними уявленнями. Дидактичні ігри можна використовувати в усіх формах
роботи з розвитку математичних уявлень у дітей дошкільного віку: заняттях, у
режимних моментах, у повсякденному житті, активному відпочинку й безпосередньо
в самостійній діяльності.
Порівняно з інтегрованим заняттям, менш відомою та розробленою в практиці
дошкільної освіти формою інтеграції є інтегровані дні та тижневі тематичні цикли,
організація яких описана в роботах зарубіжних науковців Н.Груздевої та О.
Сухаревської. Ця форма освітнього процесу передбачає протягом усього дня або
тижня проведення серії занять, які розкривають загальну ідею чи проблему.
Міжпредметна інтеграція може тісно сполучатися з внутрішньопредметною
інтеграцією, утворюючи єдине наукове поле. Внутрішньопредметна інтеграція
спрямована передусім на «спресовування» матеріалу у великі блоки й призводить до
зміни структури навчального дня.
Інтеграція освітнього процесу відбувається за методами, одним із яких є метод
проектів. Проектування (створення спільних проектів), на думку Т.Башинської, —
спосіб організації взаємодії вихователя та дітей у навчально-розвивальному процесі,
який узаємопроникає, об'єднує змістовий, процесуальний та методичний компоненти
процесу навчання під час створення проектів — поетапної практичної діяльності для
досягнення поставлених завдань.
Інтегрований підхід має неабияке значення в процесі розвитку, навчання і
виховання дошкільників, адже жодній дитині не можна дати якісну освіту на засадах
якогось окремого навчального предмета, розділу програми чи освітньої лінії
незалежно від інших предметів і розділів програми. Інтеграція, тобто органічне
поєднання відомостей інших навчальних предметів і розділів програми навколо
однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови
діяльності вихователів та дітей та має великий вплив на ефективність сприйняття
дошкільниками знань, умінь і практичних навичок, формування у них реалістичного
світогляду, цілісної картини світу.
Моя практика роботи підтверджує високу результативність інтегрованого
підходу в освітньому процесі дошкільного закладу. Використання інтегрованого
підходу до організації і планування освітнього процесу в нашому ЗДО сприяє
розширенню соціально-пізнавального досвіду дітей, інтенсивному розвитку
когнітивних процесів; формуванню допитливості, спостережливості, кмітливості,
активного ставлення до подій і явищ дійсності; сприяє становленню особистості в
суспільних відносинах і в цілому забезпечує дошкільну зрілість.
Працюючи багато років з дітьми слід зазначити таке, що інтеграція як доцільне
й домірне поєднання його складників у різних видах дитячої діяльності сприяє прояву
ініціативи, самостійності, активності дітей, повнішому задоволенню їхніх потреб у
самовиявленні та самореалізації, використанні отриманої інформації про світ і своє
місце в ньому, способів і засобів діяльності в нових умовах, забезпечує зв'язок з
особистим досвідом малят, а також їхню гармонійну взаємодію між собою та з
дорослим. Я вважаю, що технологія інтегрованого навчання та виховання
дошкільників з
використанням
інтерактивних методів
є однією з
найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вихователя і дітей,
що має великий вплив на ефективність сприйняття вихованцями навчального
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матеріалу, формування у них необхідних компетентностей, а одним із засобів їх
формування є інтеграція освітнього процесу, яка може вирішити основні суперечності
дошкільної освіти - протиріччя між безмежністю знань, умінь і навичок
та
обмеженими дитячими можливостями.
Використання інтегрованого підходу до організації і планування освітнього
процесу в ЗДО сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду дітей,
інтенсивному
розвитку
когнітивних
процесів;
формуванню
допитливості,
спостережливості, кмітливості, активного ставлення до подій і явищ дійсності; сприяє
становленню особистості в суспільних відносинах і в цілому забезпечує дошкільну
зрілість.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У статті розкривається проблема організації педагогічної взаємодії
закладу дошкільної освіти та батьків як рівних учасників освітньо - виховного
процесу в сучасних умовах функціонування та розвитку дошкільної освіти.
Ключові слова:партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво,
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками, партнерські
взаємини.
Педагогіка партнерства – якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками
освітнього процесу, а саме : педагоги – діти - батьки.
Питання ефективної взаємодії між вихователем та батьками ніколи не
втрачає своєї актуальності. А особливо на сьогоднішній час, коли авторитарна
модель співпраці морально застаріла та приховує чимало загроз, яким не місце в
ХХІ столітті. Щоб змінити ситуацію на краще, все більше дошкільні колективи
починають втілювати у життя ідеї педагогіки партнерства. Партнерство у
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дошкільному закладі має базуватися на засадах добровільності, рівності,
порозуміння та взаємодопомоги. Права та обов’язкиучнів, батьків та вихователів
треба чітко формулювати, а головне – усвідомлювати і захищати. Саме так зусилля
кожного з них будуть спрямовані на досягнення спільної мети.
Досить актуально звучать слова В.О.Сухомлинського і сьогодні: «Час і
батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи не
можуть впоратися з найтоншими, найскладнішими завданнями становлення
людини»[4]. Теж саме можна сказати і про партнерські стосунки сім’ї і закладу
дошкільної освіти.
Адже родина і дошкільний
заклад — це два суспільні інститути, які
закладають фундамент майбутнього дитини і мають спільну мету: виховати здорову,
соціально адаптовану, всебічно розвинену особистість із високим інтелектуальним,
творчим та духовним потенціалом. Основними принципами їх побудови повинні бути
принципи єдності і наступності. Тільки на такому шляху вдасться виробити правильну
стратегію і тактику, створити оптимальні умови для розвитку дошкільників у сім'ї та
дошкільному закладі.
Партнерство педагогів та батьків – діалог рівних учасників спілкування. Педагог
дошкільної установи - не тільки вихователь дітей, але й партнер батьків по їхньому
вихованню[4, с.343].Його завдання — оволодіти мистецтвом спільних дій. Воно
передбачає зацікавленість обох сторін в установленні і підтриманні контактів,
взаємоповага і готовність до взаєморозуміння. У спілкуванні найбільш авторитетних
для дошкільників людей має переважати ділове і сердечне співробітництво.
Час постійно вимагає: батьків, які сьогодні залишаються сторонніми
спостерігачами, пасивно чекають команди дошкільного закладу, необхідно сміливіше
переводити на позицію активних співробітників виховного процесу. В об'єднанні
зусиль сім’ї та дитячого садка – запорука успіху.
Педагогіка партнерства важлива і незамінна з огляду на те, що:
По-перше, сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал
кожного вихованця, формується його ініціативність і креативність. А це – один із
ключових активів сучасного світу.
По-друге, партнерство задовольняє потребу в значимості і приналежності та
зменшує рівень стресу, що, зрештою, допомагає інтелекту працювати ефективніше.
По-третє, такий формат стосунків найкраще готує дітей до соціуму і ролі активного
громадянина у відкритому світі.
Для того, щоб найкраще підготувати себе до моделі партнерства у садочку,
варто:
1. Прийняти факт, що зміни мислення відбуваються повільно – воно подібне на
айсберг, занурений у глибини історії. Отже слід набратися терпіння, намагаючись
побудувати партнерські стосунки з іншими батьками, зрештою – шукаючи спільну
мову із власною дитиною.
2. Поставити собі запитання, який спосіб мислення найбільш адаптивний для цих
умов; знайти носіїв такого мислення зростання. Приміряти на себе ці моделі.
Партнерські взаємини між вихователем , дитиною та батьками є однією з ключових
засад якісної дошкільної освіти. І це не дивно, адже лише завдяки порозумінню,
співпраці та підтримці кожного учасника навчального процессу можна досягти
позитивного результату. Педагогіка партнерства є актуальною для закладів
дошкільної освіти. Вона ґрунтується на простих, але надзвичайно важливих
принципах:
• взаємоповага всіх учасників навчального процесу;
• доброзичливого ставленні одне до одного;
• забезпечення права вільного вибору;
• всі учасники навчального процессу мають бути рівноправними.
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Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними для взаємин
батьків та педагога. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та вчинки є для дітей
прикладом для наслідування. Вони впливають на світогляд дошкільників, на
сприйняття ними своєї суспільної ролі. Слід пам’ятами, що дошкільна ланка освіти
перш за все фундамент подальшого всебічного розвитку дитини. Бажано разом з
батьками обговорювати й розв'язувати глобальні проблеми та конкретні питання,
приймати важливі рішення .
Тільки завдяки високій культурі спілкування педагогів і батьків,
доброзичливості, неупередженості у розв'язанні різних проблем можна досягти
ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім'ї.
І саме тому я вважаю, що одним з головних завдань у роботі з родиною, є
розвиток партнерських відносин між закладом та сім'єю. На мою думку, пріоритетним
у цій взаємодії має бути:
• вироблення освітньої філософії закладу і родин на основі засад позитивної
педагогіки, партнерських стосунків;
• підвищення правової, психолого-педагогічної культури батьків;
• створення єдиного освітнього простору для дошкільника в сім'ї і дитячому садку.
А стратегічна мета такої діяльності виражається формулою:
діти + батьки + ЗДО = радість, здоров'я, комфорт!
Провідним компонентом педагогічної культури батьків є їхня педагогічна
підготовленість, що характеризується певною сумою психолого-педагогічних,
фізіолог-гігієнічних і правових знань, а також уміннями й навичками батьків,
виробленими в процесі практики виховання дітей[3] .
Бажано разом з батьками обговорювати й розв'язувати глобальні проблеми
та конкретні питання, приймати важливі рішення . Тільки завдяки високій культурі
спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, неупередженості у розв'язанні
різних проблем можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім'ї.
Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до освітньовиховного процесу. Це дозволить визначити спільне бачення розвитку дитини, чітко
усвідомити права та обов’язки одне одного, мінімізувати загрозу виникнення
непорозумінь. Партнерські взаємини між педагогом та батьками дають можливість
оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а сааме відстежувати зміни
у поведінці дитини. Рівноправність взаємин між педагогом та родиною дошкільнят
дозволяє зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все
ж виникнуть, їх завжди можна розв’язати конструктивно, знайшовши компромісне
рішення. Саме завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність,
співчуття та самостійність вибору можуть стати основоположними для нашого
суспільства.
Дитина нерозривно пов’язана із соціумом. А успішний розвиток залежить від
дотримання прав і свобод кожної людини. Тож і в садку батьки та вихователі можуть
допомагати одне одному краще розуміти інтереси дітей. Це дозволить обрати
найбільш ефективну модель співпраці. Педагоги можуть допомагати батькам
відкривати нові таланти дошкільників, стимулювати їхні інтереси. А батьки як
найперші педагоги дитини, здатні допомогти знайти з нею спільну мову та досягти
поставленої мети.
Спираючись на гуманістичну спрямованість освіти, працюю над
створенням
особистісно-орієнтованого
виховного
оточення
дитини,
комфортного,
емоційного,
розвивального
середовища;
перетворенням
освітнього закладу на дім — теплий, затишний, безпечний — територію дружню до
дитини і родини, адже в дошкільному закладі дитина, насамперед, живе, а вже потім
виховується, готується до школи тощо. Адже саме, взаємодія між вихователем та
батьками в рамках педагогіки партнерства включає такі елементи:
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•

постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни та
проблеми (створення чатів чи груп у соціальних мережах, індивідуальні відео заняття, проведення відеобесід,).
• Усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, розваг,
тематичних заходів (виготовлення атрибутів до свят, розваг, тематичних
заходів)
• участь батьків у освітньо-виховному
процесі своїх дітей (добровільна
допомога під час створення навчальних матеріалів для занять, виготовлення
наочного та дидактичного матеріалу
• обговорення з батьками їх можливостей для створення атрибутів до свят ,
костюмів тощо.
Створення
освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки
партнерства, – справа не надто легка. Адже вона потребує чіткої та цілеспрямованої
взаємодії всіх учасників освітньо-виховного процесу, а також усвідомлення ними
важливості досягнення спільної мети. Тому слід багато спілкуватися з батьками та
пояснювати усі аспекти партнерства. А також використовувати цікаві форми роботи з
батьками для налагодження партнерських взаємин вихователя з батьками, а саме:
• тренінги, які передбачають активну взаємодію педагога та батьків, завдяки якій
учасники отримують нові корисні знання та формують позитивний досвід
вирішення нагальних проблем.. Крім того, тренінги базуються на принципах
рівноправності та партнерства, що дотзволяє краще розвивати педагогічні
можливості батьків.
• тактика «кола», що використовується на заняттях із дітьми, ефективна і для
батьківських зборів. Намагайтеся розподіляти говірких дорослих рівномірно,
протидійте утворенню як надто компанійських, так і надто пасивних груп
шляхом їх розбавлення новими людьми.
• перед початком бесіди можна застосувати тактику для згуртування учасників
тренінгів. Потрібно об’єднайте батьків у пари та попросити представитись одне
одному і розказати щось про себе. А через десять хвилин присутні почерзі
розкажуть про партнерів зібрання. Таким чином у кожного з’явиться як мінімум
один знайомий, із ким він матиме емоційний контакт і відомості про якого
добре запам’ятає.
• якщо одна з родин наважиться перейти на індивідуальні освітні траєкторії,
ставте їх у приклад. Нехай такі батьки діляться враженнями віднових форм
навчання, демонструють розроблений план, розповідають про етапи переходу
на індивідуальні освітні траєкторії.
• педагогічний практикум розвиває педагогічне мислення у батьків, під час якого
можна ознайомитися з найбільш ефективними стратегіями розв’язання
навчальних та педагогічних ситуацій. Наприклад, учасники мають
змоделювати конфліктну ситуацію (яка може відбутися у реальному житті) та
знайти способи її вирішення. Водночас кожен учасник має висловити власне
бачення суті проблеми.
• дискусія також дієва форма взаємодії з батьками, коли всі учасники активно
висловлюють свою позицію щодо проблемного питання, аргументовано її
відстоюють, конструктивно критикують думки колег та спільними зусиллями
знаходять компромісні варіанти вирішення питань. Під час таких обговорень
усі присутні можуть знайти спільну мову.(голосування онлайн учасниками
освітньо-виховного процесу, для вирішення конфлікної ситуації).
Щоб ознайомити батьків із системою та організацією життя дітей в ЗДО,
влаштовуються «Дні відкритих дверей», квести. Такі форми роботи з батьками цінні
тим, що основним засобом впливу є практичний педагогічний досвід. Батькам
надається можливість стати безпосередніми учасниками виховного процесу в
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закладі. Це сприяє засвоєнню педагогічних знань, які допомагають по-новому
подивитися на своїх дітей, озброює різноманітними методами впливу на малят.
Заходи носять організований і цілеспрямований характер і дозволяють зблизити
батьків та вихователя, ознайомити з новими формами і прийомами у навчанні та
вихованні. До їх проведення необхідно готувати батьків. Їм надаються пояснення, як
проводиться захід. За декілька днів батьки моєї групи ознайомлюються з темою, я
раджуся з батьками, що їм вкрай хотілося б побачити, що їх цікавить. Діти також
отримують інформацію про те, що до групи завітають їх батьки подивитися, як вони
живуть у садочку, чим займаються. Результативність роботи висока. Батьки
відвідують такі заходи із задоволенням. Адже поняття «виховання батьків» означає
допомогу з боку педагогів. Результатом виховання батьків є: педагогічна культура,
педагогічна компетенція, педагогічна рефлексія, які позитивно впливають на здатність
батьків виконувати свої виховні функції. На такий кінцевий результат і працює весь
педагогічний колектив. Головне — переконати батьків у тому, що вони і я, як
вихователь, пройняті спільною турботою про долю і виховання дитини, що педагог
спроможний, завдяки своїй професійній підготовці й досвіду, допомогти сім'ї у
розв'язанні виховних питань.
В нас народилася традиція проводити родинні свята. На свято збираються
великими сім'ями : бабусі та дідусі, тата та мами, брати і сестри. Попередньо
проводиться робота: виготовляємо альбоми, вивчаємо традиції родин, разом з
батьками обговорюємо план свята, готуємо цікаві концертні номери. Така
зацікавленість батьків перетворює зустріч на справжнє загальне сімейне свято - це
атмосфера згуртованості, коли діти стараються для дорослих, а дорослі
намагаються порадувати дітей. Використання різноманітних форм залучення батьків
до співпраці, творчість, власний пошук у «наведені мостів» усе це запорука успішної
взаємодії дитячого садка і родини. Від цього залежить великий успіх у вихованні та
навчанні дітей, у гідній психологічній підготовці їх до навчання у школі.
Залежно від професії чи захоплень батьки можуть узяти частину навантаження
педагога і зробити це краще, більш поглиблено, ніж садок:
• активісти можуть розказати про захист тварин, або провести тиждень
толерантності;
• медики – про надання першої допомоги, здорове харчування, гігієну;
• військові – про цінності, значення держави;
• поліцейські – провести виховну годину, присвячену правилам дорожнього
руху;
• екологи – навчити утилізувати сміття чи доцільно використовувати продукти,
предмети побуту, тощо.
Представники ледь не кожної професії можуть допомогти під час організації тих чи
інших свят, зробити їх проведення яскравішим, сповнити новим змістом. Дошкільники
це відчують та оцінять, а батьки, побачивши, як не просто організувати дітей, краще
розумітимуть та поважатимуть працю педагога.
Може виникнути ситуація, коли батьки не хочуть співпрацювати з іншими
батьками, але це не проблема! Працюємо індивідуально.
Як працювати з батьками індивідуально? Вихователі закладів дошкільної освіти
використовують, зокрема, такі індивідуальні форми роботи: індивідуальні бесіди
,індивідуальні консультації , доручення для батьків. У бесіді можуть брати участь
директорка ЗДО, медична сестра, музичний керівник, інструктор з фізичної культури ,
логопед, психолог для подальшого повноцінного розвитку дитини. Головне завжди
іти батькам на зустріч та враховувати індивідуальні потреби дитини та батьків, адже
спокійні батьки – спокійні діти.
Щоденне спілкування вихователя з батьками створює більші можливості для
індивідуальної роботи, для зміцнення зв'язку між родиною й дитячим садом [2]. Під
час індивідуальної консультації вихователю слід підготуватися а саме : обрати тему,
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підготувати зміст, наочність, обрати дату та час спільно з родиною дитини,
підготувати рекомендації до консультації, які можна запропонувати батькам
використовувати у подальшому. Індивідуальна консультація проводиться без дитини.
Доручення слід давати виходячи з можливостей батьків. Залучати до доручень слід
поступово і доброзичливо.
Зважаючи на дану проблему КОВІД -19 , доцільно спілкуватися з батьками в
онлайн чатах, групах у соціальних мережах, розміщувати цікаву інформацію для
батьків, а також обов’язково проводити відео бесіди у різних формах подання
інформації та вирішення конфліктних ситуацій.
З досвіду своєї роботи можу сказати, що найщасливіші ті вихователі, які мають
хороші взаємовідносини та співпрацюють з батьками, визначають роль батьків як
рівноправних партнерів та друзів. Добре налагоджена робота з колективом батьків
приносить:
• хороші результати роботи педагогу;
• досягнення великих успіхів в навчанні та вихованні дітей;
• отриманні задоволення від роботи.
Отже, сьогодні в умовах модернізації української освіти в першу чергу необхідно
впроваджувати передові педагогічні технології у дошкільну освіту, змінювати
ставлення вихователя до дітей, батьків до дошкільного закладу. Пріоритетною у
дошкільній освіті повинна бути педагогіка партнерства. А для початку цієї роботи
важливо зробити перший крок. А далі... - дорогу здолає ідучи.
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Анотація. В статті викладено інформаційно-пошуковий досвід, щодо
проблеми впровадження інтегрованих музичних (музика, математика, художня
література, природа) занять в освітній процес закладів дошкільної освіти.
Розглядається значущість єдності естетичних (музика, художня література) й
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інтегровані
музично-математичні
заняття,музика і природа, керівник музичний, вихователь.
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Інтеграція – це нове явище в освіті. Ще К.Д.Ушинському інтеграцією письма і
читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.
У 60-х роках В.О.Сухомлинський проводив “Уроки мислення в природі”. Це
один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних
однією метою. Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох вчених і
педагогів у нашій країні і за кордоном.
Людина завжди з моменту свого існування перебувала, з одного боку, у світі
реальних речей і предметів, в якому їй доводилося практично діяти: визначати
кількість членів соціуму, в якому кількість приручених тварин (засобом «чисел –
якостей»); орієнтуватися у просторі і часі та ін. З іншого боку, людина чула різні
звуки, які їй подобалися: шепіт листочків, шум вітерця, журчання води, або веселий
спів пташок, голоси людей та ін. Вона прагнула наслідувати цьому, починала співати,
відтворювати жестами звуки.
Отже, естетичне і пізнавальне завжди було поруч з людьми, воно ставало
головним засобом сприйняття різноманітного довкілля й завдяки цьому
забезпечувало її гармонійний розвиток.
Ретроспективний аналіз проблеми розвитку дитини раннього і дошкільного віку
свідчить про те, що якість розвитку дитини можна досягти завдяки об’єднанню в
освітньому процесі різних видів діяльності дітей, як музичних так і освітніх і різних
засобів в їхньому навчанні.
У статті розкривається доцільність організації інтегрованих занять із
забезпечення музичного і математичного розвитку, музика і природа. При цьому
інтеграція розглядається як процес, який забезпечує більш високий результат у
розвитку дитини.
Креативно-сучасна дошкільна педагогіка все частіше звертається до
нетрадиційних форм, методів, прийомів роботи проведення музичних занять.
Експериментальні доробки науковців і прогресивний досвід педагогів-практиків, які
шляхом локального дослідження довели можливість і доцільність організації
музично-математичних занять.
Змістовий аналіз конспекту інтегрованого музично-математичного заняття
доводить значні переваги впровадження нетрадиційної форми організації навчання
дітей дошкільного віку. Наведений у статті приклад можна розглядати як зразок
створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для використання дітьми
математичних знань під час аналізу музичних творів: слухання класичної музики,
упізнання пісні за вступом, мелодією, вправ з пісенної творчості, використання
музично – ритмічних рухів під музику.
Матеріали даної статті можуть допомогти музичним керівникам, вихователям,
студентам, батькам в організації інтегрованих музично-математичних занять і
нададуть можливість досягти високих результатів в музично - естетичному й
інтелектуальному розвитку дітей.
Особливістю сучасних знань є їх інтеграція. У дітей досить рано з’являється
свій “образ світу”. При всій недосконалості він має суттєву характеристику – цілісність
сприймання довкілля. Зі вступом до дитячого садка ця цілісність, на жаль, починає
руйнуватись через “суворі кордони” між окремими розділами програми або
предметним викладанням “вузькими” спеціалістами (керівник музичний не має
уявлень щодо того, чим займалися діти на попередньому занятті). Тому знання, які
одержують діти, мало пов’язані між собою (на занятті з малювання здобувачі освіти
малюють “Дівчинку в зимовому пальті”, а на музичному занятті – співають пісеньку
«Осіння пора» чи слухають «Колискову»)
Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, інтегровані
курси, які об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих
знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ,
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інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення
тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних,
комунікативних умінь, понять.
З’ясуємо, що “інтеграція” – від лат. «integratio»– відновлення; «integer» –
суцільний.
Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання окремих видів
діяльності або елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою
одержання якісно нового результату дошкільної освіти.
Працюючи над методичною основою інтегрованих занять найголовнішим
постає, щоб музичне заняття стало натхненною, захоплюючою працею для дитини,
щоб дивувало, будило, розкривало широке поле діяльності, аби життя її
наповнювалося змістом. Цю можливість дають заняття з інтеграцією предметів і
видів діяльності.
Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою,
спілкуванням з природою, музикою, драматургією) дає можливість організувати
оволодіння граматичними уміннями і навичками через розв’язання мовленнєвих
завдань.
Інтеграція як інноваційна технологія в освіті спирається на дві головні операції:
аналіз, який дозволяє визначити основні складові (компоненти) явища, процесу, та
друга – синтез, завдяки якому виробляється (на основі об’єднання) цілісний
(інтегрований) погляд на це явище або процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження у галузі розвитку
дитини раннього і дошкільного віку (М. Арапова-Піскарьова, О. Брежнєва. Г. Костюк,
Г. Леушина, Н. Менчинська, К. Тарасова, А. Шевчук, К. Щербакова та ін.) доводять,
що дитина дуже рано починає наслідувати дії дорослого (розмовляти, діяти з
предметами тощо), прагне пізнавати світ у його єдності та різнобарвності, зокрема
інтелектуального та естетичного (музики та математиці).
Ідея інтеграції різних видів діяльності спостерігається й у класиків дошкільної
освіти: ігри-заняття (Ф. Фребель, Є. Тіхєєва та ін.), гра-ліплення, гра-малювання (Н.
Сакуліна та ін.). Але на той час не було теоретико-методичної основи цієї проблеми.
На сучасному етапі науковці і педагоги-практики з дошкільної освіти все більше уваги
приділяють нетрадиційним формам проведення занять. Вони шукають нові шляхи
вдосконалення навчально-виховного процесу, які б допомагали підвищувати якість
знань дітей, активізовувати їх діяльність, прищеплювати любов до навчання.
Науковці (О. Брежнєва, Н. Гавриш, К. Крутій та ін.) інтегрованим заняттям
надають особливий статус як одному з принципів дидактики, який, з одного боку,
об’єднує окремі самостійні елементи освітнього процесу, а з іншого, диференціює
(розділяє), підкреслює особливості кожного елементу. Важлива роль у цьому процесі
надається інтегрованим зв’язкам, як засобу об’єднання різних освітніх ліній, які
відображені у Базовому компоненті дошкільної освіти.
Слід зазначити, що у сучасних закладах дошкільної освіти вже існують
інтегровані програми різних видів діяльності (наприклад, інтеграція рухів і музики).
Але і до тепер недостатньо методичного матеріалу щодо інтеграції музики і
математики. Хоча зв'язок математики і музики зумовлений як історично, так і
змістовно.
На жаль, традиційна педагогіка і до тепер вивчає розвиток особистості,
виділяючи кожний компонент окремо (інтелектуальне, фізичне, естетичне, моральне,
трудове). Природно, у цьому є своя логіка і сенс. У даній статті хочеться зробити
спробу розглянути естетичне (музичне) й інтелектуальне (математичне), й художнє
(природа) в єдності, на основі інтеграції. Такий підхід в освітньому процесі
розглядається як зближення цілей, завдань, моделей освіти.
Музично-математичні заняття можуть бути двох видів: коли на музичному
занятті закріплюються, активізуються математичні знання та вміння, або на занятті з
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формування елементів математиці використовується музика як мотиваційний засіб.
Це надає дитині можливість будувати аналіз музичного твору (перелік його
смислових частин), визначати ритм, темп музики, використовуючи бубон і
металофон, або будувати за допомогою «геоборду» форми розміщення дітей, які
танцюють та інше.
На інтегрованих заняттях з формування елементів математики та музики
можна використовувати музичні хвилинки, математичні пісеньки, гру на дитячих
музичних інструментах тощо. Така форма заняття сприяє реалізації єдності цілей
естетичного й інтелектуального виховання, розумінню гармонії у світі.
Чільне місце займають заняття, на яких діти вчаться мислити, аналізувати,
робити висновки, відрізняти добре від поганого. Порівнюються і співставляються
картини, музичні твори, вчинки персонажів оповідань і казок, красиве і потворне в
рисах людських. Тема краси пронизує заняття в усіх вікових групах дошкільного
закладу. Наприклад, на занятті “Весна іде, красу несе”, де інтегруються мова,
мовлення, народознавство, художня література, музика, спостереження за живими
об’єктами природи.
Після спостереження у живій природі діти, використовуючи знання з
народознавства, закликають весну, співаючи веснянку. Слухають музику,
співвідносять споглядань в природі з строєм музичного твору. - Що відображають
звуки? (сходить сонце, блищить роса, оживає природа, розпускаються квіти,
прокидаються пташки, дзюркотить струмочок і сама Весна пішла у веселий танок).
(Перед дітьми у маленьких вазочках первоцвіти – проліски, мати-й-мачуха, гусяча
цибулька, фіалки, ряст). - Що допомогло нам відчути красу? (Споглядання у живій
природі за змінами, квітами, слухання музики). - А як ще можна відчути красу? Діти
слухають легенду про Нарциса, оглядають живу квітку і відповідають на питання: Що ж зробило красеня потворним? (Байдужість, самозакоханість, зазнайство – риси,
які народжують ще більш потворну – егоїзм). Діти вчаться добирати слова антоніми.
(Краса – потворність, зрада – вірність, любов – ненависть, зло – добро, щирість –
заздрість, брехливість – правдивість).
Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає байдужою жодної дитини.
Адже відомо, діти сприймають навколишні явища по-різному. Хтось через
образотворче мистецтво зором, хтось слухає через музику, на іншого магічно діє
поетичне слово, для інших – мелодія красномовної прози. Для кожного щось домінує
в такому уроці. Те, що ближче йому, рідніше.
Приступаючи до виконання творчої роботи, сильніші відмовляються від міри
допомоги, захопившись не помічають нічого навколо себе. Діти чекають таких занять,
довго пам’ятають, черпають із них знання, в яких виникає потреба в майбутньому.
Висновки
Такі заняття творяться не один день. Щоб закладені в них ідеї прийшли до
маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце керівника
музичного,вихователя. Тоді тільки воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.
Передумовою розвитку розумових здібностей здобувачів освіти є
цілеспрямована робота над удосконаленням їхнього логічного мислення. Діти
повинні змалку вчитися, по-перше слухати музику,читання або розповіді вихователів.
По-друге, важливо формувати в маленьких “чомусиків” уміння переказувати
прослухане в логічній послідовності,
та не випускаючи важливих епізодів з
художнього оповідання, казки чи іншого літературного твору, впізнавати музичний
твір за вступом.
Вивчаючи особливості та самоцінність інтегрованих занять, науковці
характеризують їх як такі, що підвищують ефективність навчання й одночасно
забезпечують зниження навантаження на психіку дитини. Крім того, інтегровані
заняття дозволяють скоротити термін вивчення певної теми, завдяки об’єднанню
деяких знань на основі головного стержня заняття, як єдиного цілого. Результат
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заняття багато в чому залежить від використання відібраного пізнавального
матеріалу (К. Крутій).
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. В статті висвітлені питання інтеграційного підходу до
засвоєння дітьми знань, умінь і навичок безпеки життєдіяльності.
Ключові слова: безпека, інтеграція, небезпека, здоров’я.
Найвища цінність суспільства – це людина, її здоров’я, життя. Проблема безпеки
життєдіяльності людини визначається у всьому світі та представляє серйозну
проблему сучасності. Дитина за своїми фізіологічними особливостями не може
самостійно визначати всю міру небезпеки свого існування, тому на дорослу людину
природою покладена місія захисту своєї дитини – дати елементарні знання основ
безпеки. Період дошкільного розвитку можна назвати своєрідним фундаментом, з
якого починається будівництво та розвиток усього подальшого – характеру,
здібностей, навичок. Починаючи з перших років життя, потрібно навчати дитину
свідомо ставитися до свого здоров'я, навчати особистої безпеки та безпеки у
навколишньому.
Так як дошкільний вік характеризується зростанням рухової активності, фізичних
можливостей дитини, підвищенням допитливості, прагненням до самостійності. За
відсутності життєвого досвіду це нерідко може призводити до виникнення
травмонебезпечних ситуацій. У Законі України «Про дошкільну освіту»
продекларовано: дитина має право на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови
утримання. Тож захистити дитину від можливих небезпек і навчити безпечно
взаємодіяти з довкіллям - одне з провідних державних завдань, визначених у
головному документі дошкільної освіти - Базовому компоненті.
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Дитинство, це цікавий і складний період у якому починається процес соціалізації
дитини, встановлюється зв’язок дитини з провідними сферами буття: світом людей,
природи, предметним світом, закладається фундамент здоров’я, закладаються міцні
основи досвіду життєдіяльності, здорового способу життя. Починаючи з перших років
життя,
підводжу дитину до свідомого ставлення до свого здоров'я, особистої
безпеки та безпеки оточуючих, тому що здоровий спосіб життя – це не просто сума
засвоєних знань, а стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях. Крім того,
діти можуть опинитися у незвичній ситуації на вулиці та вдома, тому головним
завданням моєї роботи є стимулювання розвитку в них самостійності й
відповідальності.
Під час інтеграції знань безпеки та інших знань
організацію різних видів діяльності і набуття досвіду.

більше уваги звертаю на

Пріоритетними напрямками моєї роботи є: створити максимально безпечне
перебування дітей у навколишньому середовищі (у дитячому закладі, на ігровому
майданчику, вдома, у дворі, на вулиці, в природному довкіллі); формувати у дітей
усвідомлення цінності свого життя і здоров'я; виробити стереотип безпечної
поведінки через цілеспрямовану освітню роботу.
Плануючи роботу з дітьми враховую вікові особливості дошкільнят, їхні
індивідуальні можливості та досвід. Працювати над вирішення усіх цих питань
краще у інтеграційному колі, адже дитина граючись у природі, на кухні, ігровому
майданчику запам’ятає, а потім і використає знання в реальному житті. Я вважаю,
що якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла
малюкові, то дії дитини будуть свідомими і правильними.
Роботу з дітьми з питань безпеки планую за розділами: безпека в побуті , під час
перебування у групі, на вулиці, пожежна безпека , безпека під час стихійних лих, у
природі, особиста гігієна та здоровий спосіб життя, використовуючи такі форми і
методи роботи : міні-заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність , свята,
конкурси , бесіди , екскурсії, психогімнастика, пошуково-дослідницька діяльність ,
моделювання ситуацій, розв'язування логічних завдань за схемами з
домальовуванням. Під час написання конспектів занять я використовую авторські
віршовані тексти,
зокрема заняття у ранньому віці
«Кожній речі своє
призначення». Метою якого було закріпити із дітьми поняття «безпечна річ»,
«небезпечна річ», справжня, іграшкова. Повторити правила поводження із
незнайомими предметами, матеріалами, з якого виготовлений предмет. Виховувати
потребу у повсякденному житті дотримуватись правил безпеки, вміння співчувати та
допомагати один одному і незнайомим людям. Поряд із завданнями безпеки
інтегрування завдання з математики, природи....
Мишенят зранку в садочок мами Миші привели,
А вони із дому дружно, що хотіли, те й брали!
Мами відмовлять не стали, задоволені лишали,
Ну і тішились в ту мить, що їх діти хоч маленькі,
Не пищать, не вередують, дружно у садок мандрують!
А що йдуть із молотками, із шпильками, із дротами,
Батарейками й шнурками, той із грішми,
Той з планшетом, ну а той з велосипедом!
Все віддали б щоб скоріш у садок синок побіг...
Ну а там є вихователь, це уже проблема їх...
І сьогодні день звичайний, мишенята чим скоріш,
Виховательці покажуть, хто із них, що приволік....
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Діти в костюмах мишенят під музичний супровід, долаючи спортивні перешкоди
«заїжджають» у групу – «нірку».
Посеред групи безлад: порозкидані кубики великої і малої форми. «Мишенята»
усе прибирають, розкладають у відповідні ящики за величиною, при цьому
називаючи колір. Сідають розглядати, Які сюрпризи вони принесли у садочок у своїх
ранцях:
- Ґудзики і голка з ниткою. Розгляд, бесіда, обігравання. Предмети поміщають у
відповідні кошики: червоний –не можна гратись, зелений – можна.
- Сірники. Бесіда, чи можна ними гратись, де люди їх використовують.
- Мобільні телефони. Справжні і іграшкові. Бесіда, розподіл предметів у відповідні
ящики.
- Молоток, справжній будівельний. Бесіда. Діти у групі знаходять свої іграшкові.
- Фізкультхвилинка під музичний супровід « Вправні молоточки».
- Останній ранець повний цукерок. Бесіда: можна істи тільки дома; треба ділитись
із друзями, членами родини.
«Мишенята» пригощають гостей.
Кошик із небезпечними речами виносять у коридор і під музичний супровід
«виповзають» із групи – « нірки». Ідуть гратись безпечними іграшками із зеленого
кошика.
День підходить до кінця, мами в двері загляда,
І біжать щасливі діти, щоби мамі розповісти
Як пройшов сьогодні день!
Ну і прикріше для нас, що в руках в дитини враз,
Знов з’являються предмети із корзини на шкафу!
Та приємно коли чуєш розповідь малого:
-Молотком оцим великим можна ранить ногу!!!!!
Безпека дитини при спілкуванні її із іншими людьми, не менш важливе питання
сьогодення. Дитина має розуміти, що саме може бути у такому спілкуванні
небезпечним. Ми з дітьми багато спілкуємось на цю тему, пропоную їм перегляд
різних мультиплікаційних фільмів повчального характеру, зокрема із серії
«Смішарики» - « Незнайомець на подвір’ї», використовую сюжети знайомих їм казок і
літературних творів «Казка про дурне мишеня», «Казка про розумне мишеня» за
творами К.Чуковського. Пропоную дітям самим розгорнути сюжет за темами : «Кому з
дорослих можна довіряти», «Якщо ти загубився»... Я зрозуміла, що практично
працювати дітям дуже подобається, швидко засвоюються знання і у дитини є
можливість самостійно оцінивши ситуацію, прийняти рішення. З дітками середньої
групи ми провели віршоване заняття – розвагу показали інтегрований відкритий захід
« У лісі незнайомець, або, як Колобок запросив друзів на гостини».
Події відбуваються на лісовій галявині, куди Їжачиха із звірятами вийшла на
прогулянку, неслухняний Вовчик все ж встиг пробігтись на червоне світло, але
пильне око поліцейського змусило ще раз усіх разом повторити правила переходу
вулиці і закріпити знання про сигнали світлофора Моргайка.
Тим часом на галявину прилетіло дві сороки, які сповістили про те, що Колобок
усіх чекає до себе на іменини. Їжачиха відпускає усіх звіряток додому за
подарунками. Білочка і Зайчик першими прийшли на свято і запросили Колобка до
них у лісовий садочок, подарували йому морквинку і грибочки, але тут з’явились
Лисенятко із Вовчиком. Принесли ліки у гарній обгортці, сірники для вогнища, все
Колобку хотілось попробувати. Зайченятко дзвонить до Їжачихи Володимирівни і
вона спішить на допомогу. Поки розібрались із шкідливими подарунками, на галявині
з’явився Ведмідь на крутій машині і запропонував усім покататись. Знову прийшлось
повторювати правила: чи можна сідати у чужу машину, хто має право керувати
транспортним засобом. Аж тоді зміг Колобок отримати свої подарунки.
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Сорока: Скре-ке-ке, а що таке?
ске-ке-ке, скре-ке-ке,
Скрізь ми літає, багато чого бачили іта знаєм.
Звірята, давайте Колобочку про безпеку розкажем,
Що робити і як гратись ми розкажем!
Їжачок: Як прийшов вогонь у мить не ховайтесь, а дзвоніть,
Кожна донечка і син знають номер – 101.
Ворона: Всяке у житті буває, зла людина не дрімає,
У поліцію дзвоніть з телефону 102 наберіть.
Зайчик: Хтось в родині занедужав і голівонька болить,
То 103 тебе врятує і приїде лікар вмить!
Лисичка: Пахне у квартирі газом, друже, ти не зволікай!
104 – службу газу по скоріше набирай!
Сорока: Ці корисні телефони пам’ятай їх завжди ти,
Можуть помогти людині, бо рятують від біди!
Проблема забруднення навколишнього середовища є однією з проблем
сьогодення.
Ще однією важливою проблемою нашого сьогодення є проблема забруднення
навколишнього середовища. Я , як вихователь, намагаюсь роз’яснити, помогти
дитині зрозуміти, що погіршення екологічних умов принесе шкоду усьому живому на
Планеті Земля. В ігровій формі, інтегруючи завдання із різних розділів програми,
даю можливість дітям зрозуміти, що виконання звичайних вимог ( не пий некип’ячену
воду, мий фрукти й овочі, мий руки перед їжею) у наші дні може вберегти від
хвороби, а іноді врятувати і життя. З дітьми старшої групи я організувала
дослідницьку діяльність з лупою, виготовляли з різного матеріалу фільтри, при цьому
на практиці переконувались, що міститься у воді. Розглядаю з дітками мурашники,
виготовляємо годівнички з різного покидькового матеріалу, поливаємо і прополюємо
квіти, а також беремо участь у прибиранні нашого ігрового майданчика від сміття.
Матеріал за даним питанням звичайно подаю у цікавій ігровій форм, інтегруючи
його з різними видами діяльності, ось до прикладу дітям дуже подобається бути
режисерами, тому у групі створюємо режисерські ігри « Як вовчик потрапив у
лікарню», « По той бік паркану», «Пожежа у киці», « А у нас в квартирі газ, а у вас ?»
та інші. Дітям дуже подобається проявляти свою фантазію , вміння і знання в творчій
діяльності за темами « Якими фарбами малюємо вогонь», «Вогонь друг – вогонь
ворог». Також важливе використання художніх творів для формування основ
безпеки. Я з дітками виготовила книгу – буклет за твором «Кицьки дім», альбом
дитячих малюнків «Що таке вогонь» , таким чином закріпили знання по пожежній
безпеці, грайливо, невимушено, цікаво і доступно. Я і діти є партнерами у навчанні,
ми працюємо, працюємо разом, гуртом, підтримуючи один одного і я впевнена , що
усі знання навчальні і практичні мої малюки використають із користю для свого
здоров’я і оточуючих.
Кожна дитина хоче бути сильною, бадьорою, енергійною, тому має дбати про
своє здоров’я, знати своє тіло, навчитись піклуватись про нього , не шкодити своєму
організму. Я з дітьми старшої групи, використовуючи авторські вірші, провела
інтегрований захід « Ліки нам друзі чи вороги». Представляю фрагмент цього заходу:
Тітонька Сова у казковій подорожі лісом , разом із звірятами допомагала їм
виходити із різних ситуацій.
Не за горами високими, не за морями глибокими,
А поблизу лісу у лузі, зустрілися декілька друзів:
Білченя, вовченя, маленьке лисеня, та їх дружок – їжачок – трудівничок.
Поки звірята грали у м’яча, Їжачок сидів у планшеті:
-Як же можу я із вами у м’яча ганяти, маю я складну задачу зараз розв’язати,
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ось картинки в мене є «Ліки друзі – вороги?»
І пішли вони по лісу шукати відповіді на цікаве запитання. Зустріли лисичку,
отримали від неї цікаву пораду:
- Ліків багато в аптеці, є для дорослих, є для малечі,
Але щоб купити і пити, до лікаря спочатку треба сходити!
Зустріли два Ведмедика, які несли пораненого Зайчика до лікаря, його покусали
мурахи:
Бідний зайчик терпить муку, маму він свою не слухав,
Треба ліки йому дати, щоби біль із спини зняти.
Звірята беруть у лікаря рецепт, біжать в аптеку і купують ліки.
Отримують мудру пораду Сороки:
Ліки, які продаються в аптеці, друзі хороші нашій малечі,
Але їх пити треба завжди за рецептом лікаря і повним стаканом води.
Далі звірята рятують білочку, яка зіла багато ліків, бо вони були у красивих
обгортках. Викликають їй швидку допомогу, де лікар розповідає, як треба поводитись
із аптечкою, яка є у кожному домі.
Продовжуючи подорож звірята зустріли Вовчика, якого болів зуб. відвели його до
стоматолога і він зрозумів причину:
-Зуби я полікував, добре я запам’ятав,
Щоб здорові зуби мати, про них треба гарно дбати!
Зустріли звірята і Вітамінчика, подружились з ним і дізнались:
Щоб ніколи не хворіти. щоб таблеточок не пити,
Щоб в садочок все ходити, треба з Вітамінчиком дружити!
Він хвороби не боїться, хоч і «ліками» зоветься,
В овочах живе і фруктах, в інших теж смачних продуктах....
Погравши із Вітамінчиком гру « Вчини правильно», звірята пригостились смачним
сок і стомлені, але веселі повернулись додому.
Сова: У тому лісі я живу і казку ту вам принесу,
Багато в ній повчального, багато пізнавального,
Навчила казка ця звірят, а разом з ними і малят,
Що ліки всюди і завжди бувають друзі й вороги!.
Позитивні емоції, які дитина отримує на протязі дня це і є її здоров’я! Я роблю все
, щоб мої вихованці були здоровими, веселими і небайдужими. Своєю роботою я
прагну донести до дитини, де б вона не знаходилась, дома чи на вулиці , яка б
неприємна, чи небезпечна ситуація з нею не трапилась, треба вміти її оцінити і
подолати.
Моїми партнерами у роботі завжди є батьки, адже у спільній співпраці можливий
якісний результат. Для батьків я використовую більш доцільні активні методи і
форми взаємодії: семінари, тренінги, « круглі столи» , консультації, зустрічі з
представниками певних професій ( поліцейський, лікар, рятувальник), майстер –
класи батьків « Аптечка у моєму домі», « Я люблю шити»( зберігання колючих
предметів), «Ми з донею на кухні»... У ситуаціях , коли батьки залишають дитину
саму дома батькам пропоную такі консультації як: « Безпечний дім», « Дитина
вдома», « Безпека вашої дитини, коли вона залишається сама дома».
Для дітей, які тільки починають жити, перші знання про безпеку - це фундамент
світогляду особистості, готової до життя у безпечному світі. Хочеться сподіватись,
що знання отримані дітьми вони правильно використають в реальному житті, якщо
буде потреба і побажати усім завжди бути обачними і обережними, пам’ятати, що
життя і здоров’я - це найцінніший скарб дарований людям.
Список використаних джерел та літератури.
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
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Анотація У статті розкрито важливість та необхідність інтеграції
медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти, вказані форми роботи з
дошкільниками, розкрито необхідність співпраці з сім’ями вихованців.
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Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та
системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до
вмілого і безпечного користування ними. Медіа потужно й суперечливо впливають на
освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його
соціалізації, стихійного соціального навчання, стають засобом дистанційної і
джерелом неформальної освіти. До цього додаються недосконалий захист дитини
від медіаконтенту, що може шкодити її здоров’ю та розвитку, відсутність механізмів
ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не допускали б недоброякісної
медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, інших соціально шкідливих
інформаційних впливів. У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (нова
редакція) зазначено, що медіаосвіта – це частина освітнього процесу, спрямована на
формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно
опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [1]. Стан розвитку медіаосвіти в
Україні на сьогоднішній день поки знаходиться на початковому етапі й спрямований
на інтеграцію медіаосвіти та медіаграмотності в освітній процес та в роботу бібліотек.
Одночасно із цим, наукові дослідження медіаосвіти в Україні, над якими працюють
К.Біницька, О.Волошенюк, А.Волошина, А.Єрмоленко, В.Іванов, Т.Іванова,
М.Коропатник та інші, виконуютсья в різних площинах та йдуть швидкими темпами,
намагаючись наздогнати досягнення світової наукової спільноти.
На важливості вмілої взаємодії дитини з новітньою технікою акцентується
увага у варіативній частині Державного стандарту дошкільної освіти. Зокрема, в
освітній лінії «Комп’ютерна грамота» зазначається, що дитина має бути обізнаною з
комп’ютером, володіти елементарними прийоми роботи з ним, дотримуватися правил
безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером [2].
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Актуальність даної теми зумовлена тим, що особливо гостро постає проблема
виховання сьогоднішніх дошкільників в сучасній соціокультурній ситуації, яка
характеризується провідними тенденціями розвитку суспільства, які відображають
процеси глобальної інформатизації. Діти дошкільного віку сьогодні суттєво
відрізняються від тих, які росли й розвивалися ще два-три десятиріччя тому,
передусім завдяки середовищу, яке їх оточує. Майже в кожному помешканні зараз є
по два-три смартфони, планшети та кілька комп’ютерів. Ізолювати дитину від їхнього
впливу неможливо. Батьки працюють із сучасними технічними пристроями, а діти з
колиски засвоюють, як пересувати пальцем по екрану планшета чи іншого ґаджета.
Часто при цьому дорослі навіть не здогадуються, що раннє знайомство з новітньою
технікою є шкідливим для дитини. Для вирішення проблеми профілактики
негативного впливу медіа на дитину, необхідно формувати медіаграмотність усіх
членів суспільства, передусім здобувачів освіти, починаючи з дошкілля [3]. Значення
та роль медіакультури сьогодні надзвичайно великі, а медіаосвіта стає основою
формування нового типу культури особистості як нова форма старого методу
навчання через бачення та сприйняття на слух, так як ця технологія дозволяє
одночасно використовувати різноманітні способи подання інформації: текст, цифри,
графіку, анімацію, відео та звук. Сучасна освіта неможлива без використання засобів
масової комунікації та інформаційних технологій, так як відбувається беззаперечна
переорієнтація молоді від друкованих текстів до аудіовізуальних. Саме вони є
основою створюваної людиною віртуальної реальності. Вплив її на дитину
надзвичайно великий, тому дуже важливо навчити дітей розрізняти віртуальну,
створену на екрані, реальність та об’єктивну реальність оточуючого світу. У зв’язку з
особливим впливом медіа на сучасних дошкільників, саме медіа – прекрасний
матеріал для використання у освітньому процесі закладів дошкільної освіти [4].
Оптимально організована медіаосвіта в закладі дошкільної освіти забезпечує
загальнокультурне зростання дорослих, навчання їх медіаграмотності. Вона
відкриває можливості для інтелектуального й особистісного розвитку дітей, а також
всебічно розвиває їх, допомагає навчити їх усвідомлено сприймати, критично
осмислювати та інтерпретувати медіатексти, а ще сприяє підвищенню інтересу до
навчання та його ефективності. Така діяльність допомагає сформувати культуру
спілкування, розширює загальні та соціокультурні знання, сприяє розвитку
комунікативних та творчих здібностей.
Медіаосвіта сьогодні – це особливий напрямок в педагогіці, що виступає за
вивчення дітьми масової комунікації. Використання її елементів в освітньому процесі
закладів дошкільної освіти робить його більш емоційним, яскравим за рахунок
залучення більшої кількості ілюстрованих матеріалів, використання звукових та
відеозаписів. Все це надзвичайно полегшує процес формування пізнавальної
активності у дітей. Дошкільний вік є сензитивним періодом для початку формування
пізнавальних інтересів та медіаграмотності. Визначено, що розвиток цих інтересів
дошкільників в процесі використання медіаосвіти є важливим фактором освітньовиховної підготовки їх до навчання у школі. Розвиток пізнавальних інтересів дітей
відбувається значно ефективніше, коли ігрова (провідна для цього віку) діяльність
набуває інтегрованого характеру, поєднуючи в собі інтелектуальну та творчу
діяльності в якості необхідних складових. Однак багато з важливим у цьому плані
новоутворень залишаються нестійкими, що вимагає від вихователя ретельного
планування та попередньої підготовки освітньої діяльності. Доцільно організовувати
ігрову та пізнавальну діяльність з використанням мультимедіа, адже саме вона
викликає величезну кількість емоцій, допомагає дошкільникам подивитись на події з
іншого боку, з повагою поставитися на головних героїв. Працюючи з дітьми, доцільно
використовувати різноманітні форми роботи в даному напрямку. Для того, щоб
діяльність перетворилася з нудного в захопливий творчий процес та зацікавила
дошкільників, варто використовувати інтерактивні ігри, організовувати слухання
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музики, відгадування аудіозагадок, віртуальні екскурсії, дидактичні, сюжетно-рольові,
творчі ігри, ігри-драматизації, екскурсії на радіостанції, телестудії, бесіди за
переглядом дитячих мультфільмів, виготовлення різних малюнків та пластилінових
героїв для створення й обігрування анімаційних сюжетів. Важливим у контексті
виховання успішної особистості є використання праксеологічних казок у роботі з
дошкільниками. Головними героями цих казок є звірі, які долають труднощі та
перешкоди, що часто трапляються в повсякденні. Використовуючи алегорію,
вихователі допомагають дітям зрозуміти правила, які допоможуть на шляху до успіху.
Під час таких видів діяльності діти стають жвавішими, починають приймати активну
участь, що надзвичайно важливо.
Формування медіакультури дошкільників розпочинається з ознайомлення з
засобами мас-медіа, їхньою структурою, але не слід забувати про захист дитини від
негативного впливу медіасередовища, адже через вікові особливості дитина ще не
здатна відрізнити, проаналізувати, який мультфільм чи передача є корисними для
неї, а що небезпечне. Сучасні медіа, особливо новітні, міцно утримують дошкільників
у сфері свого впливу. Діти пізнають життя з альтернативного ресурсу – через
аудіовізуальні образи, екранні медіа (телебачення, інтернет), які для багатьох
замінюють традиційні джерела соціалізації, стають справжнім «підручником життя».
Для дітей дошкільного віку характерне бездумне поглинання інформації, що
транслюється з телеекранів, комп’ютерних моніторів, радіоприймачів. Занурюючись в
інформаційний, віртуальний світ, дитина дуже часто навіть не замислюється над
змістом того, що сприймає. Якщо вихователь у дошкільному закладі відповідально
підходить до вибору медіаматеріалів, ретельно аналізуючи їх, то батьки вдома часто
не вдаються до детального аналізу, а залишають дитину наодинці з гаджетом, тим
самим даючи їй можливість самостійно вибирати матеріал для перегляду, не
задумуючись над тим, якої шкоди він може нанести. Ефективним вирішенням цієї
проблеми є тісна співпраця з батьками. Проведення засідань школи для батьків,
консультацій, інформаційних годин щодо формування медіаграмотності дітей
дошкільного віку дає змогу підвищити рівень медіакомпетентності. З дітьми, як
вихователі в закладах дощкільної освіти, так і батьки мають розмовляюти на теми
загроз сучасних цифрових засобів і потенційної шкоди для організму. Проте діти не
завжди хочуть реагувати на таку інформацію. Дошкільники часто не розповідають
про бесіди щодо медіа в садочку батькам, адже вони також забороняють
користуватися смартфонами та іншими ґаджетами, комп’ютером тощо, хоча такі
пристрої все більше притягують увагу дітей. Залучення родин вихованців до
медіаосвіти має пробуджувати внутрішній потенціал батьківства, спонукати до
спільної творчості, допомагати з користю проводити сімейне дозвілля.
Отже, медіа стають комплексним засобом освоєння дітьми навколишнього
світу, а медіаосвіта — основою формування нового типу культури особистості.
Медіазаняття вигідно відрізняються від традиційних форм освітнього процесу
атмосферою самодіяльності й творчості, наочністю результатів виконуваної
діяльності та можливістю реалізовувати творчі потреби. Важливо, щоб задум кожного
конкретного ігрового медіаосвітнього заняття чи інтеграція медіаосвітніх завдань у
традиційний освітній процес відповідали інтересам та віковим можливостям дітей,
сприяли розширенню знань, активізації пізнавальної активності й розвитку творчого
потенціалу. І, звичайно ж, важливою умовою організації ігрових форм медіаосвітньої
роботи є створення доброзичливої атмосфери на заняттях та щира зацікавленість
педагога у спілкуванні з дитячим колективом і світом медіаресурсів.
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Освіта для сталого розвитку – це сучасний підхід до організації навчального
процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми
сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості,
переорієнтацію навчання з передачі знань на налагодження діалогу, орієнтацію на
порушення та практичне розв’язання локальних проблем сучасного суспільства.
Над теоретичними основами сталого розвитку суспільства працювали
зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Л.
Б. Шостак, Н. В. Гребенюк, В. М. Трегобчук та ін. Питання екологічної освіти і
стратегії сталого розвитку досліджували Н. Л. Авраменко, І. К. Бистряков, В. О.
Грачов, Л. В. Єгорова, Є. П. Желібо, О. І. Пометун та інші. [2, с.173]
Реалізація в роботі дошкільного закладу ідей освіти для сталого розвитку
передбачає засвоєння дітьми та самими педагогами надзвичайно важливих навичок
екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе
створення та існування суспільства стійкого благополуччя, суспільства, яке засобами
комфортного існування сьогодні з любов’ю створює таке ж комфортне майбутнє для
наступних поколінь. [1, с.15]
В основних положеннях сталого розвитку зазначено, що людина має право на
здорове плідне життя в гармонії з природою, і що охорона навколишнього
середовища має стати невід’ємним компонентом процесу.
Природа – це домівка людства і джерело, яке забезпечує існування життя на
планеті. Саме таку інформацію доносимо ми дітям використовуючи найрізноманітніші
методи і прийоми. Адже перед кожним з педагогів стоїть завдання не тільки дати
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своїм вихованцям певні природничі знання, але й в першу чергу виховати у них
любов до природи, рідної землі, навчити бережливо ставитися до світу, який тебе
оточує.
Тобто, основним завданням освіти для сталого розвитку є формування у дітей
моделей поведінки, звичок, стилю життя в природі та у суспільстві.
Проблема забруднення навколишнього середовища на сьогоднішній день
перетворилась у глобальну проблему. Дорослі – люди різного віку дозволяють собі
викинути обгортку чи будь-яку упаковку на дорозі, у парку, навіть, на території
дитсадка, залишають після відпочинку у лісі, на березі річки і т.і, гори сміття. Чого ж
очікувати від дітей, які споглядають ці дії та, вбираючи у себе все, як губка,
починають вірити, що подібні вчинки – це норма.
Щоб познайомити і дітей, і батьків з екологічною проблемою довкілля,
сформувати усвідомлення необхідності бережливого ставлення до природного
середовища, виховати бажання діяти, щоб не зашкодити, я почала планувати і
організовувати різноманітні види діяльності для вихованців, об’єднавши їх однією
темою.
Тематичні дні під девізом: «Ми природу збережемо, друзями її будемо!» стало
у моїй групі традиційним.
Підпорядковуючи різні форми роботи певній темі, я намагаюсь привернути
увагу дітей і їх родин до необхідності дотримуватися культури, поведінки де б ти не
був: не смітити, не глумитись і не нищити світ природи, без якого ми не можемо
існувати.
Спостереження, бесіди, ігри різного характеру, досліди («Сміття у землі. Що з
ним відбувається?», «Чи може шматок пластику заподіяти лихо?»і т.ін.). слухання
творів В.О.Сухомлинського, музичних творів, розгляд картин, перегляд відеороликів,
мультфільмів, створення і розв’язання проблемних ситуацій, трудова діяльність і т.д.,
забезпечують ефективність опанування дітьми знань про взаємозалежність світу
природі і діяльності людини і допомагають визначати способи захисту об’єктів
природи, всього живого. Невід’ємною частиною тематичного дня є праця у природі.
Причому я стараюсь, або створити певну проблемну ситуацію, яка спонукає дітей до
трудових дій («Прогулянка з Мишком завершилася тим, що він ненароком наступив
лапою на мурашник і Цариця мурах звернулася до дітей з проханням про допомогу».
Обговорення різних варіантів привело до спільного рішення: слід побудувати
парканчик навколо мурашника), або пояснюю необхідність і користь їх спільної праці
(«якщо ми не поллємо квіти, вони засохнуть», «якщо не приберемо на майданчику
камінці, трава під ними пожовкне, а жучок, який випадково потрапив під один з
камінців загине, бо не зможе вибратися самостійно» і т.ін.).
З самого початку впровадження ідеї у практику роботи з вихованцями, я з їх
допомогою обрала спільного улюбленого позитивного героя Лунтика для ігор,
спілкування, вирішення проблем та заохочення.
Слід зауважити, що важливою у напрямку збереження навколишнього
природного середовища є співпраця з родинами. Тому то, я завжди інформую батьків
про тему дня, завдання, заохочую дітей ділитися з ними своїми враженнями,
спільними ідеями та планами, проводжу консультації, бесіди, брейн-ринги, виставки,
відкриті покази різних видів діяльності дітей, розваги і т.д..
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Батьки мої найперші помічники у виготовленні дидактичних посібників,
атрибутів до театралізованих, рольових ігор, у підготовці до виставок, занять, розваг і
т.д.
Наприкінці, хочу ще додати, що я важливого значення надаю інтегрованим
заняттям з пріоритетом сталого розвитку. Такі заняття є, свого роду, контрольним
показником тих знань, умінь та навичок, які засвоїли діти. Одне із таких занять «Ми
друзям допомагаємо, про чистоту всі дбаємо!» було присвячене темі збереження
чистоти міста, дитячого садочка, довкілля. Організовуючи його, я поставила за мету:
закріпити знання дітей про проблему забруднення навколишнього середовища;
розширити уявлення про види сміття, його сортування; підвищувати культуру побуту,
формувати основи екологічної поведінки і, звичайно ж, прищеплювати у вихованців
бажання дотримуватися чистоти і порядку в оточуючому світі.
Майстерно підготовлені разом з батьками декорації квіткової галявини, на якій
мешкає Лунтик та його друзі, яскраві, барвисті костюми героїв знайомого
мультфільму, майстерна театралізована гра дорослого (Лунтика) і дітей (Міли, Кузі,
Метелика, Джмелика, Жучка) вдало підібрані дидактичні ігри, матеріали, аудіо запис
звуків лісу, фізкультхвилинка відповідно сюжету, а також технічні засоби (проектор,
ноутбук, мультимедійний екран) допомогли створити по-справжньому цікаву,
захоплюючу і повчальну подорож на казкову галявину, де діти зустрілись з героями
мультфільму і допомогли їм зібрати сміття, посортувати його у відерця різного
кольору.
В ході заняття діти переглядали слайди із зображенням засміченої галявини,
взяли участь в обговоренні проблеми забруднення території дитсадка і як та ким
вона вирішується, стали активними учасниками дидактичної мовної вправи «Що було
б, якби…», виконували загально розвиваючі вправи, фізкультвилинку «Ми до друзів
поспішаємо», а потрапивши на галявину зустрілись з комашками і дізнались від них,
як слід сортувати сміття і з неабияким азартом та умінням взялись до корисної праці.
Від Лунтика малята отримали смаколики від бабусі Капи у екоторбинці, а взамін
вручили жителям галявини долоньки із схемами-емблемами правил поведінки у
природі. Діти не тільки одержали емоційний позитив, але й конкретні знання та
вміння, а ще розуміння, що і від них залежить майбутнє планети Земля.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Анотація. Використання дидактичного матеріалу, розробленого бельгійським
математиком Х.Кюїзенером, який призначений для навчання логіко – математичного
розвитку.
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У всьому світі широко відомий дидактичний матеріал, розроблений бельгійським
математиком Джорджом Кюїзенером (1891-1976), одним з дослідників та автором
унікальної методики розвитку інтелекту через математичні вміння. Одним з його
винаходів був набір кольорових дерев’яних паличок. В основі методу- методика
Фридриха Фребеля, німецького педагога. Палички Кюїзенера називають ще
кольоровими паличками, кольоровими числами, кольоровими лінієчками,
рахунковими паличками.
Кожна паличка-це число, виражене кольором і величиною: що довша паличка,то
більше значення того числа, яке вона позначає.
Основні особливості цього дидактичного матеріалу - абстрактність,
універсальність, висока ефективність.
Палички Кюїзенера доцільно застосовувати для засвоєння дошкільниками
елементарних математичних уявлень.Також ці матеріали сприяють розвитку дрібної
моторики, сенсорних здібностей, зв’язного мовлення, творчого потенціалу, фантазії
дітей, навичок моделювання й конструювання, логічного мислення, уваги, пам’яті,
виховують самостійність,ініціативу, наполегливість у досягненні мети.
Палички Кюїзенера прості та зрозумілі дітям: вони легко звикають до них ще в
зовсім ранньому віці і вже сприймають у якості ігрового матеріалу, а не бачать у них
нудне заучування чисел та математичних понять. Цей матеріал широко
використовується в дитячих садках та школах Угорщини, Польщі, Бельгії, США,
Франції та інших країн. Нашим педагогам він також відомий, але практично
використовується почав нещодавно. Сьогодні палички Кюїзенера – один з
рекомендованих дидактичних матеріалів Міністерства освіти і науки України , який
знайшов широке застосування у НУШ, не лише на уроках математики.
Комплект складається з пласмасових або найчастіше дерев’яних призм 10 різних
кольорів і форм. Найменша призма завдовжки 10 мм, являється кубиком. В склад
комплекту входять: біла - число 1 - 25 штук, рожева- число 2 - 20 штук, блакитна–
число 3 - 16 штук, червона – число 4 - 12 штук, жовта– число 5 - 10 штук,
фіолетовая– число 6 - 9 штук, чорная – число 7 - 8 штук, бордова– число 8 - 7 штук,
синя – число 9 - 5 штук, оранжева– число 10 - 4 штук.
Вимоги до оновлення змісту дошкільної освіти окреслюють ряд досить серйозних
вимог до пізнавального розвитку дітей дошкільного віку, частиною якого є логікоматематичний розвиток. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку»
Базового компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступних для
дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та
співвідношення предметів, об’єктів навколишнього світу. Для розумового розвитку
дітей істотне значення має набуття ними математичних уявлень, які активно
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впливають на формування розумових дій, таких необхідних для пізнання
навколишнього світу. Всі отримані знання і вміння закріплюються в дидактичних
іграх, яким необхідно приділяти велику увагу. Основним завданням, яких
є
забезпечення дітей знаннями в розрізненні, виділенні, називанні предметів, чисел,
геометричних фігур, напрямків. У дидактичних іграх є можливість формувати нові
знання, знайомити дітей зі способами дій. Кожна гра несе конкретне завдання
вдосконалення математичних (кількісних, просторових) уявлень дітей.
Працюючи над даною проблемою поставила перед собою ряд завдань:
- продовжувати закріплювати кількісні та порядкові числівники, склад числа,
розрізняти геометричні фігури, орієнтуватися в просторі і в часі.
- продовжувати розвивати навички самостійної діяльності дітей, вміння
зосереджуватися на одному об'єкті, розумові здібності, комунікативні навички.
- сприяти формуванню дружніх взаємин з однолітками, поступливості, вміння
домовлятися
Освітньо-виховний процес по формуванню пізнавально-математичних здібностей я
вибудовую з урахуванням наступних принципів:
1) Доступність - співвіднесення змісту, характеру і обсягу навчального матеріалу з
рівнем розвитку, підготовленості дітей.
2) Безперервність - на сьогоднішньому етапі освіта покликана сформувати у
підростаючого покоління стійкий інтерес до постійного поповнення свого
інтелектуального багажу.
3) Цілісність - формування у дошкільнят цілісного уявлення про математику.
4) Науковість.
5) Системність - цей принцип реалізується в процесі взаємозалежного формування
уявлень дитини про математику в різних видах діяльності і дієвого ставлення до
навколишнього світу.
Барвисті посібники, цікаві завдання допомагають дошкільникам не просто
познайомитися з логічними прийомами, але зробити з легкістю.
Ефективне застосування паличок Кюїзенера поєднується з іншими дидактичними
посібниками, та матеріалами, а також і самостійно використовуються.
Палички Кюізенера дозволяють дитині не тільки розвивати абстрактне мислення, а й
виокремлювати логічні зв’язки та поняття. Що стосується конкретних практичних
цілей, то серед них найбільш значущими є:
•
формування понять конкретизації лічби і обчислень у вигляді числа;
•
розуміння системи "більше-менше";
•
відпрацювання навику розподілу і вимірювання, додавання і віднімання;
•
засвоєння понять "більше-менше", "право-ліво", "між", "довше", "вище",
"рівний", "середина" і т.д .;
•
розвиток креативності, умінь моделювати і конструювати;
•
формування активності пізнавального характеру і наочно-дієвого способу
мислення, а також всіх видів уваги і детального сприйняття навколишнього;
•
поліпшення дрібної моторики.
Вік для початку проведення уроків визначається індивідуально, це пов’язано з
різними темпами розвитку дитини. Але середнім віком для початку навчання в
психолого-педагогічній літературі вважається 3 роки. Проте деякі спеціалісти
допускають, що уроки з паличками можна починати з 1 року.
Вправлятися з паличками діти можуть індивідуально або по кілька осіб, невеликими
підгрупами. Можлива і фронтальна робота з усіма дітьми. Тобто вони є засобом
організації міжособистісної взаємодії дітей, що є актуальним завданням сучасної
дошкільної освіти. Підбір вправ здійснюється з урахуванням можливостей дітей,
рівня їх розвитку, інтересу до вирішення інтелектуальних і практичних завдань.
При цьому потрібно дотримуватись принципу «від простого до складного».
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В іграх з паличками, які можуть носити характер змагання, дитині слід надавати
можливість прояву самостійності у пошуку рішення або відповіді на поставлене
питання, вчити висувати припущення та їх перевіряти, здійснювати практичні та уявні
проби.справа, вище, нижче).
Палички, як і інші дидактичні засоби логіко – математичного розвитку. Палички
відіграють велику роль в реалізації принципу наочності, подані складних абстрактних
математичних понять у доступній формі дошкільниками як молодшого так і старшого
дошкільного віку, в оволодінні способами дій, необхідних для виникнення у дітей
елементарних математичних уявлень. Важливі вони і для накопичення чуттєвого
досвіду, поступового переходу від матеріального до матеріалізованого, від
конкретного до абстрактного, для розвитку бажання опанувати числом, рахунком,
виміром, найпростішими обчисленнями, вирішення освітніх, виховних, розвиваючих
завдань.
Палички Кюїзенера, як дидактичний засіб, в повній мірі відповідає специфіці й
особливостям елементарних математичних уявлень, що формуються у дітей
дошкільного віку, а також рівню розвитку дитячого мислення, в основному наочно –
дієвого і наочно – образного. У мисленні дитини відбивається перш за все те, що
відбувається в практичних діях з конкретними предметами.
В результаті практичних дій дітей з предметами, виконання різноманітних практичних
операцій, які є основою для розумових дій, вироблення навичок рахунку,
вимірювання, обчислень, створюючи передумови для загального розумового і
математичного розвитку дітей.
З математичної точки зору палички – це множина, в якій приховані численні
математичні ситуації. Колір і величина, моделюючи число, підводять дітей до
розуміння різних абстрактних понять, що виникають в мисленні дитини як результат
її самостійної практичної діяльності (самостійного математичного дослідження):
палички однакової довжини мають один і той же колір, і природно означають одне і
теж число: чим більша довжина палички, тим більше значення того числа, яке воно
виражає. Кольори, в які забарвлені палички, залежать від числових відносин,
визначених простими числами першого десятка натурального ряду чисел.
За допомогою кольорових паличок дітей також легко підвести до усвідомлення
співвідношень “більше - менше”, “і на скільки”, навчити ділити ціле на частини і
вимірювати об’єкти, вправляти їх у запам’ятовуванні складу чисел з одиниць і двох
менших чисел, допомагають в опануванні арифметичні дій додавання і віднімання.
Палички Кюїзенера можна використовувати з дітьми молодшого віку виконання
найбільш простих вправ. Використання паличок можливе, як під час індивідуальної
роботи, так і під час групової роботи з дошкільниками.
Підбір дидактичних вправ здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей
дітей, рівня їх розвитку, інтересу їх вирішення інтелектуальних і практичних завдань.
При цьому дотримуючись принципу ”від простого до складного”.
Дидактичні ігри з використанням паличок надають можливість дитині проявляти
самостійність у пошуку рішення або відповіді на поставлене запитання, висувати
припущення та їх перевіряти, здійснювати практичні та уявні спроби. Допомога дитині
надається в непрямій формі, пропонуючи подумати ще раз, але по – іншому
спробувати виконати завдання, схвалюючи правильні дії і судження дітей.
Дидактичні вправи несуть комплексний характер, дозволяючи вирішувати одночасно
кілька завдань. Бажано щоб у вправі було декілька варіантів для вирішення задачі:
складання “потягів” однакової довжини з двох, трьох, чотирьох і т. д. ”вагонів”,
вимірювання однією і тією ж паличкою міркою різних паличок, однакових паличок
різними мірками – паличками. З допомогою вправ дитина зможе опанувати кількісну і
порядкову лічбу; з’ясувати взаємозв’язок між кількістю, числом і цифрою, що його
позначає; додавати і віднімати числа в межах 10; засвоїть склад числа до 10, поняття
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числового ряду, порівнюватиме довжину, висоту, ширину, товщину предметів,
будуватиме послідовність й буде виконувати найпростіші вимірювання. Ігрові
елементи у вправах вводяться в формі ігрової мотивації (побудувати драбинку для
півника, полагодити паркан і так далі) і у вигляді змагання (хто швидше складе,
зробить, покладе, скаже).
Отже, розвиток пізнавальних здібностей та пізнавального інтересу дошкільників один з найважливіших питань виховання та розвитку дитини дошкільного віку. Від
того, наскільки будуть розвинені у дитини пізнавальний інтерес і пізнавальні
здібності, залежить успіх його навчання в школі і успіх його розвитку в цілому.
Дитина, якій цікаво дізнаватися щось нове, і у якого це виходить, завжди буде
прагнути дізнатися ще більше - що, звичайно, дуже позитивно позначиться на його
розумовий розвиток.
Застосовуючи в роботі з дітьми паличкові набори Кюїзенера, ми граючи вчимо дітей.
Ефективне застосування паличок X. Кюїзенера можливо в поєднанні з іншими
посібниками, дидактичними матеріалами, а також і самостійно. Палички, як і інші
дидактичні засоби розвитку математичних уявлень у дітей, є одночасно знаряддям
професійної роботи педагога та інструментом навчально-пізнавальної діяльності
дитини.
Велика їх роль в реалізації принципу наочності, поданні складних абстрактних
математичних понять у доступній формі малюкам, в оволодінні способами дій,
необхідних для виникнення у дітей елементарних математичних уявлень. Важливі
вони для накопичення чуттєвого досвіду, поступового переходу від матеріального до
матеріалізованого, від конкретного до абстрактного, для розвитку бажання опанувати
числом, рахунком, виміром, найпростішими обчисленнями, вирішення освітніх,
виховних, розвиваючих завдань.
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Анотація. У статті представлено обґрунтування значення казки як
засіб розвитку творчості, мовлення, та інтелекту дитини дошкільного
в
освітньо – виховному процесі із застосуванням мнемотехніки.
Ключові слова: навчально - виховний процес, значення казки, розвиток
творчості, мовлення, інтелект дитини, застосування мнемотехніки, співпраця,
допомога, , повноцінний всебічний розвиток, освітня діяльність, уміння та навички,
світогляд особистості.
Постановка проблеми.
Природа обдарувала людину
неевичерпним
багатством: мовою,спілкуванням, творчісттю. Сьогодні перед педагогом стоять
важливі завдання: прищепити дитині любов до слова, навчити її правильно, красиво і
влучно висловлюватися, обстоювати власну думку. Закон України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти чітко визначили, що в
умовах оновлення суспільства, відродження національної культури важливо
орієнтуватися на творчий розвиток особистості, який є світоглядною засадою
сучасної освіти.
Дуже важливо максимально розкрити і розвинути творчі якості дитини, які
найбільш природно і завчасно піддаються педагогічному впливові та позитивно
впливають на формування її мовленнєвих умінь. Насамперед це стосується розвитку
образного мислення, яке використовується при розв’язанні різноманітних розумових і
комунікативних задач, та розвитку уяви, завдяки якій у дитини формується здатність
до створення нових образів, ситуацій, висловлювань тощо.І саме цьому ми
завдячуємо « Її Величності - Казці.»
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме розробкою психології
мовленнєвої
діяльності, зокрема з періоду дошкільного дитинства займалися
видатні психологи Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, С.М. Рубінштейн, О.Р. Лурія та
інші. Пошук сучасних педагогічних засобів мовленнєвого розвитку дошкільника
здійснюють А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, К.Л. Крутій, Л.О. Калмикова та ін.Тому саме
казка висвітлює нестандартні засоби розвитку мовлення дошкільників, які сприяють
появі у них інтересу до мовленнєвої діяльності, ефективно її активізують та
удосконалюють.
Виклад основного матеріалу. У життя кожної людини казка входить з раннього
дитинства, відіграючи незбагненно важливу роль у становленні особистості. У житті
дитини казка займає настільки важливе місце, що деякі дослідники називають
дошкільний вік «віком казок». Мова казки проста і тому доступна. Сюжет прозорий,
але загадковий і тим самим сприяє розвитку дитячої уяви. Казкові образи близькі за
своїм характером образам уяви дітей. Крім того, жодна дитина не любить настанов, а
казка не вчить безпосередньо. Вона дозволяє собі «натякнути на те, як краще
вчинити в тій, чи іншій ситуації.» Різноманітність і напруженість дії у казці створюють
у дітей постійний і неослабний інтерес. Казки гарні тим, що в них немає довгих і
стомлюючих міркувань. Казка сприяє формуванню у дітей моральних понять, адже
майже всі діти ототожнюють себе з позитивними героями, а казка кожен раз показує,
що добрим бути краще, ніж поганим, що треба прагнути робити добро людям.
368

Казки з подальшим переказом сприяють розвитку мислення і збагачують мову
дитини. Благополучний кінець казки виховує оптимізм, впевненість у подоланні будь
– яких труднощів.
Завдячуючи казці діти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем, і не лише
пізнають, а й відгукуються на події і явища навколишнього світу, висловлюють своє
ставлення до добра і зла. За допомогою казки можна допомагати долати негативні
сторони, що формуються в дитини.
Казка допомагає формувати основи поведінки і спілкування. Дитяча казка розвиває
фантазію і уяву дитини, і так само її творчий потенціал. Багато сучасних педагогів
звертається до проблеми виховання казкою. І для цього існує низка причин, одна з
яких – це те, що «... в досвіді педагогів-новаторів, творчих вихователів з’явилися
цікаві знахідки, які оптимізують процес художньо-мовленнєвої діяльності і з якими
має ознайомитися широкий загал практики».
Для того, щоб допомогти дітям побачити казку у новому ракурсі, дати поштовх для
розкриття творчих здібностей, уяви, фантазії доцільним є застосування методики
виховання казкою Л.Б.Фесюкової.
Творчі методи роботи з казкою Л.Б. Фесюкової дозволяють більш широко та
різнопланово використовувати улюблені дітьми тексти.
Методи роботи з казкою:
- знайомі герої в нових обставинах;
- колаж з казок;
- казка від лічилки;
- рятувальні ситуації в казках;
- казки про фантастичні країни;
- від точок та казок та інші.
Цікава і доступна розроблена Л. Фесюковою універсальна схема роботи з казкою:
Назва казки
Моральний урок.
Виховання добрих почуттів.
Мовленнєва зарядка.
Розвиток мислення та уяви.
Сама методика унікальна, але вона розрахована на старший дошкільний вік. Тому
доцільно адаптувати її для застосування у роботі з дітьми молодшого дошкільного
віку. Так у «мовленнєвій зарядці» не завжди можливо підібрати прислів’я, зрозуміле
за змістом малюкам, тому можна пропонувати дітям звуконаслідування, чистомовки,
потішки, забавлянки. В пунктах «Казка і математика», «Казка і екологія» слід
активізувати перший життєвий досвід малят, підвести до нових маленьких відкриттів.
Щоб підвести дітей до творчої роботи з казкою (зміна одного казкового героя іншим,
придумування іншого кінця чи варіанта казки) доцільним є такий метод, як
розігрування казки за допомогою замінників.
Використовувати даний метод слід у послідовності:
1. Ознайомлення з казкою і замінниками.
2. Дорослий читає казку, а дитина розігрує її. (Ось до рукавички підходить лисичка
(оранжевий кружок), запитує: «Хто, хто в рукавичці живе?» Їй відповідають мишка,
жабка, зайчик (дитина щоразу піднімає відповідний кружок).
3. «Загадування» уривків із казки. Дорослий за допомогою замінників розігрує якусь
сценку із казки, а дитина повинна відгадати її і розповісти.
4. Показ дитиною уривка з казки з одночасним розповіданням його.
5. Допридумування нових варіантів чи епізодів казки за допомогою введення нових
замінників.
Для розвитку уяви дітей, уміння використовувати свій, поки що невеликий життєвий
досвід, корисним є застосування ігор з пальчиками, психогімнастики, інсценування та
драматизацію, вправи з емпатії. Допомагають у цьому спеціально розроблені ігри:
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«Який? Яка? Яке?», «Що буває?..» (солодким, гострим, дерев’яним, м’яким, гірким,
мокрим і т.д.) «Порівняння», «Що спочатку, що потім?», «Коли це буває?», «Порівняй
за величиною?», «Впізнай казкового героя»,
«Склади казку», «Хто сховався в рукавичці?»
Педагогу необхідно схвалювати будь-які творчі спроби дітей, намагаючись не
допустити негативної оцінки з боку дітей чи дорослих.
Рідко яка дитина без попередньої підготовки зможе придумати щось цікаве. Але
перш, ніж дати дітям саме таке творче завдання, вихователю слід пограти з ними в
розвиваючі ігри «Плутанина», «Фантазери». Під час гри «Плутанина» діти вчаться
одного з прийомів створення фантастичних образів – це склеювання об’єктів.
Наприклад, що вийде, якщо прикласти верх зображення лісовика, а низ – Баби Яги.
Спонукаючи до творчості можна , запропонувати придумати цьому фантастичному
герою характер. Що любить робити? Що в ньому є гарного чи поганого? Що б він нам
розповів? Що б ти сказав на його місці? У молодшій та середній групах з цією ж
метою доцільно використати настільну гру «Казковий зоопарк», де з розрізаних
навпіл картинок можна скласти зображення і реальних тварин, і фантастичних.
Наприклад, взяти верхню частину зображення свині, а низ – жаби. Як назвати таку
тварину? (Жабкопорося, жабкосвинка, хрюшкожаб). Де вона живе? Що їсть? Що вміє
робити? З ким дружить?
У грі «Фантазери» діти вчаться придумувати казку про персонажів казок, здавалося
б, не поєднаних один з одним, ось тут і розвиваються цікавість та гнучкість думки і
вміння приймати нестандартні рішення.
У старшій групі вихователю можна використати такі методи, як складання казок за
схемами, а згодом запис дітьми казок за допомогою піктограм. Спочатку вихователь
пояснює дітям, що будь-який предмет, подію можна зобразити схематично, що люди
часто користуються знаками-символами, наприклад, дорожні знаки, умовні
зображення на мапах – географічних картах. Педагог пропонує схематично
зобразити дерево, дощ, дівчинку та інше, знайомить із своїми варіантами
схематичних зображень.
Після того, як діти освоять розповідання за схемами, схему знайомої казки можна
дещо змінити: переставити символи, внести новий символ (а значить і новий
персонаж казки); уявити як змінилися події в казці, наділити нового персонажа казки
певними рисами. Використовує і такі завдання, як написання листа своєму
улюбленому герою за допомогою піктограм, висловити в ньому свої побажання;
записати знайому казку за допомогою символів або придумати свою казку і записати
її схематично.
З метою формування таких моральних якостей, як чуйність і доброзичливість,
милосердя і співчуття доцільними для використання є методи, запропоновані
О.Рибцун. Ось деякі з них.
1) Погляд в минуле чи майбутнє персонажів: уявити, що було раніше з тим, а чи з
тим із них і що могло відбутися далі. (Скажімо розповісти як зміниться характер Кози
Дерези після того, як її виженуть із Зайчикової хатки; як і де жили кожен із звірів до
того, як знайшли дідову рукавичку; як усе складеться для Колобка, коли він
повернеться до діда й баби).
2) Розповідаючи дітям казку, педагог пропонує їм самим зарадити головному героєві
у його пригоді, не залучаючи до цього інших персонажів. Подібний аналіз проводить
спочатку на матеріалі вже знайомих дітям казок і лише згодом підводить до
розв’язання проблемних ситуацій у нових
3) Педагог пропонує дітям уявити себе кимось із тих, хто діє у казці, й розповісти,
що він відчув би, як сприйняв би конкретну подію, залежно від того, чиїми очима
зараз «дивиться» на неї. А як поставився б до подібної ситуації інший казковий
герой?
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Якщо говоримо про позитивного героя, який не зовсім гарно виглядає зовні, чи
має певні фізичні вади (наприклад, Кривенька Качечка, Попелюшка), а негативний,
навпаки має ошатний привабливий вигляд, педагог пропонує дітям ігри за змістом
казок, ігри із залученням казкових персонажів, ігри-бесіди, які допомагають
перевірити дітей, чи розуміють вони зовнішню та внутрішню красу людини. Змінити
погляд дитини на непривабливий зовнішній вигляд позитивного персонажа допоможе
звертання цього героя до неї за допомогою чи порадою. Зазвичай діти пропонують
йому випрати одяг, зачесатися, виготовити прикраси з природного матеріалу, і,
навіть самі згодні взяти участь у цьому. Не менш охоче вони долучаються і до
перевиховання негативних персонажів, навчають їх самостійності, допомагають
оволодіти різними позитивними навичками.
Діти охоче граються у ігри «Хто у світі найтихіший?», «Хто у світі найдобріший?»,
«Чудодійні слова», «Коли б я міг», «Навпаки" та ін.
Таким чином, словесно-емоційна наука казки цілком невимушено підводить дитину
до висновків: чому слід поводитись добре, чому лише гарні вчинки дають справжню
втіху.
Щоб казка мала виховний вплив на дитину педагогу слід дотримується такої
послідовності:
1.Обирає героя, близького дитині за віком, статтю, характером.
2.Описує життя героя у казковій країні так, щоб дитина знайшла схожість зі своїм
життям.
3.Вводить героя в проблемну ситуацію, відповідну до реальної, яку переживає
дитина.
4.Пошук героєм шляхів розв’язання проблеми супроводжує коментарями, показом
ситуації з різних точок зору.
5.Робить висновок, залучаючи до цього дитину.
Для інтелектуально-мовленнєвого розвитку дошкільників доцільним є використання
коректурних таблиць Н.Гавриш. Використання коректурних таблиць дає змогу
педагогу здійснювати ефективну цілеспрямовану роботу з розвитку дітей, спираючи
на їхню природну зацікавленість, пізнавальні та ігрові мотиви. Ігри та вправи з
використанням коректурних таблиць сприяють розвитку фантазії, активізації
мовлення, логічного мислення, вправляє дітей у встановленні причинно-наслідкових
зв’язків, утворенні сюжетної лінії на основі опорних слів.
Необхідною умовою повноцінного творчого розвитку дошкільників є співпраця з
батьками вихованців. Вихователю слід залучати і батьків до роботи з казкою. Вони
можуть знайомити дітей із запропонованими вихователем казками, допомагають
добирати матеріали для виконання спільних проектів (газет, книжечок, набірних
полотен). З батьками педагог проводить батьківські збори на тему «Казка вчить, як
на світі жити», консультації «Виховні та розвивальні можливості казки», «Як
заохочувати дітей до творчості», «Що читати дітям?»
Робота з казкою допомагає
виховати у дитини чуйність і доброзичливість, милосердя і співчуття, вчить виявляти
невластиві ознаки предметів та явищ, приймати нестандартні рішення, розвиває творчість.

На діток в дошкільному віці обрушується величезний потік інформації, який
вкрай складно подужати, особливо не вміючи читати і писати. Пам’ять – це зв’язок
минулого із сьогоденням і майбутнім, процес збереження минулого досвіду, що дає
можливість його повторного використання. Це головний інструмент нашого розуму .
Для того, щоб пам’ять не підводила нас у найважливіші миті життя, потрібно постійно
тренувати її. Методів для розвитку і ефективного використання пам’яті існує безліч.
Зупинимося на найцікавішому з них – мнемотехніці. Мнемотехніка покликана
допомагати в цьому. Адже мнемотехніка це свого роду схеми в основі яких лежать
асоціації, що допомагають запам’ятовувати і відтворювати інформацію. Останнім
часом в дошкільних установах прийомами мнемотехніки користуються дуже активно і
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не тільки для роботи зі звичайними дітьми, а й для корекції стану у малюків з
відставанням у розвитку.
У дітей у віці 4-6 років словниковий запас досить великий, але користуватися ним і
вживати слова у вірній формі вони ще не вміють. У цих випадках і приходить на
допомогу мнемотехніка. Принципи її дії ґрунтуються на тому, що у дошкільнят дуже
розвинена зорова пам’ять і образне мислення. Найбільш наочний приклад даної
техніки це картинка на шафці в дитячому саду. Запам’ятовуючи її, дитина з
легкістю візьме саме свій рушник на вішалці, над якою розташована та сама
картинка. В основному мнемотехніка це використання спеціальних карток і схем. Цілі
використання можуть бути різні.
Правила роботи:
Заняття мають проходити за принципом – від простого до складного
починаючи від мнемоквадратів і поступово переходити до мнемоланцюгів.
•
Таблиці і схемимають бути кольоровими, так дитині буде веселіше і легше.
•
На одній схемі або таблиці число квадратів не повинно перевищувати дев’ять,
так як це гранично допустимий обсяг для дошкільника.
•
Не застосовувати понад дві мнемосхеми в день, а повторний розгляд
можливий тільки за бажанням дитини.
•
Необхідно, щоб щодня таблиці і схеми були різні за тематикою, в перший день
на тему казок, у другій на музичну тему, в третій на математичну і так далі.
Алгоритм вивчення КАЗКИ за допомогою прийомів мнемотехніки.
•

1.
Читаємо казочку та формуємо загальне уявлення про його зміст.
2.
Зображуємо текст у вигляді асоціативних малюнків та скорочених записів,
використовуючи низку мнемотехнічних прийомів.
3.
Читаємо казку без тексту, спираючись винятково на створені асоціативні
малюнки, у разі виникнення помилок чи неточностей корегуємо зображення.
4.
Пришвидшуємо читання казочки за асоціативним малюнком до тих пір , поки
казка не читатиметься на одному подиху, тобто швидко і без пауз.
5.
Читаємо казочку за асоціативними малюнками виразно та з інтонацією.
Запам’ятовуємо створені асоціативні малюнки і читаємо казку , згадуючи асоціативні
образи
Використання мнемотаблиць в роботі з дітьми раннього віку по
формуванню зв’язного мовлення: переказування казок. З усіх видів розповідей дітям
третього року найбільш доступним є переказ, тобто частково відображене, частково
самостійне мовлення.
Переказ – це усвідомлене відтворення літературного зразка в усному виразному
мовленні, це метод розвитку зв'язного монологічного мовлення. Психологічно
переказ є складною розумовою навичкою, яка формується поступово в процесі
навчання. Для оволодіння переказом необхідна низка умінь, якій навчають
спеціально: прослуховувати і сприймати твір, розуміти його основний зміст,
запам'ятовувати поступовість викладу, мовленнєві звороти авторського тексту,
усвідомлено і зв'язно передавати текст.
Якість дитячих розповідей залежить від ефективності інших видів роботи з розвитку
усіх сторін мовлення. Чим більше розвинена дитина, тим частіше вона буде
віддавати перевагу не розповідям, а казкам. Адже у казках діють узагальнені образи,
а ступінь розвитку малюка визначається, як відомо, здатністю до узагальнення, до
мислення великими формами. Крім того казка є для дитини джерелом пізнання
навколишньої дійсності. Дітям раннього віку цілком доступний спільний переказ
знайомих казок.
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Етапи роботи з мнемотаблицею при переказі:
1. Читання тексту.
2. Розглядання таблиці і того, що на ній зображено.
3. Перетворення абстрактних символів в образи.
4. Переказ з опорою на таблицю педагогом.
5. Спільний переказ.
Успіх переказу залежить насамперед від роботи, проведеної перед заняттям.
Підготовка дітей до переказів казок включає: збагачення дитячого досвіду шляхом
спостережень, розглядання картин, бесід (у відповідності зі змістом казок); пояснення
незнайомих слів, виразів до читання твору. У структуру занять із переказу входить:
організаційна частина з включенням підготовчих вправ; читання і розбір тексту на
мнемоквадрати, переказ тексту дітьми, вправи на засвоєння та закріплення мовного
матеріалу, аналіз дитячих розповідей.
Підготовча частина - організувати увагу дітей, створити інтерес до заняття,
підготувати дітей до сприймання тексту.
Прийоми роботи: коротка вступна бесіда, відгадування загадок про персонажів
майбутньої розповіді, читання віршів на близьку тему, показ картинок, нагадування
про спостереження тощо. Обов'язково проводиться
активізація лексичного
матеріалу:
1. уточнення значення окремих слів і словосполучень, які зустрічаються в тексті, з
демонстрацією відповідних предметних картинок, іграшок. Важкі за вимовою,
малознайомі слова проговорюються хором і індивідуально усіма дітьми.
2. Первинне читання твору. Дітям пропоную прослухати казку, повідомляю його
назву, автора. Текст читається (розповідається) без попередження про подальший
його переказ, оскільки установка на переказ обмежує увагу дитини, зосереджує на
запам'ятовуванні і тим самим заважає цілісному сприйманню художнього твору.
3. Розбір змісту тексту проводиться у формі бесіди, спрямованої на аналіз та
запам'ятовування тексту. Питання складаються так, щоб відобразити основні
моменти сюжетної дії у їх послідовності, визначити діючі особи та найбільш значимі
деталі розповідання. Крім цього, проводиться спеціальний лексичний розбір тексту,
під час якого увагу дітей концентрують на мовному матеріалі твору. Сюди відносять
виділення з тексту та відтворення у відповідях дітей слів-визначень, порівняльних
конструкцій, які слугують для характеристики предметів, а також мовного матеріалу,
що містить позначення послідовних дій персонажів, функцій предметів тощо. Значне
місце у бесіді займає підготовка дітей до виразного переказу: визначається
загальний фон твору, інтонаційна виразність у передачі окремих фрагментів, діалогів
персонажів. Діти можуть повчитися говорити за різних героїв окремі значимі фрази.
4. Повторне читання твору з опорою на мнемотаблицю.
5. Переказ казки. Під час навчання переказу враховують основні вимоги, які
пред'являються до цього виду розгорнутого висловлювання: адекватність
прочитаному тексту, достатня передача змісту, зв'язність і послідовність викладу,
граматично правильне мовне оформлення, інтонаційна виразність мовлення.
Висновок . Застосування прийомів мнемотехники є одним з ефективних способів
сприяння розвитку мовлення, словесно - логічного мислення, пам’яті у дітей
дошкільного віку. Цей вид роботи повністю відповідає особистісно-орієнтованій
моделівиховання, за якої враховуються індивідуальні особливості дитини, допомагає
педагогові встановити з вихованцями оптимальні – партнерські стосунки, створити
атмосферу емоційної довіри та розкутості, позитивно впливає на розвиток мови
взагалі та вміння планувати мовлення. Значення казок у житті
дітей важко
переоцінити. Накопичуючи у собі мудрість колишніх поколінь, вони мають справді
чарівну силу: навчальну, розвивальну, творчу. Варто відзначити, що казки впливають
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на формування мислення дитини, на її поведінку протягом усього дитинства з
перших днів життя, і мнемотехніка при цьому якнайкраще допомагає донести всі
цінності КАЗКИ нашим малюкам.
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Анотація У статті висвітлено погляди щодо унікальності та
універсальності такої іграшки як м’яч. Підкреслено, що «м’яч інтегрує» навколо
себе велику кількість дитячих активностей, оптимізує розвиток, виховує. Автор
ділиться досвідом використання різноманітних ігор та вправ з м’ячем з дітьми
раннього віку, розкриває зміст дій з ним та прийоми роботи з малюками.
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вмілість.
«Ніщо так не виснажує і
не руйнує людину, як тривала
фізична бездіяльність»
Аристотель
Ранній вік – це період, коли відбуваються найінтенсивніші процеси росту і
розвитку організму. Саме в цьому віці закладаються основи майбутнього стану
здоров’я, фізичної підготовленості, розумової діяльності, «вмілості» рук, які дуже
необхідні для подальшого розвитку дитини. Кожна рухова дія здійснюється в часі і
просторі, тому дитина, яка активно рухається, отримує можливість набути за
одиницю часу більший об’єм інформації.
Час постійно вимагає впровадження у практику системного підходу до
виховання дошкільника особистісно орієнтованих підходів навчання.
Розвинути компетентну особистість неможливо без цілісного сприймання
дитиною довкілля і всього світу, тому на часі інтегрований підхід до організації всього
освітнього процесу. Оскільки фізична культура є невід’ємною частиною навчальновиховного процесу, то саме інтегрований підхід є пріоритетним напрямом інструктора
з фізкультури. Питання інтеграції не є новим. Важливою складовою інтегрованого
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підходу до занять фізичною культурою є вміння наповнити заняття новим змістом,
новими враженнями, що відповідають інтересам сучасних дітей.
Сьогодні
найбільш
поширеною
хворобою
сучасних
людей,
що
характеризується зниженням рухової активності є гіподинамія. Причиною став
технічний прогрес, який покращив наше життя, проте розвиток соціальних мереж,
гаджетів,
інтернету, та віртуальних ігор обмежив нас в рухах та зменшив
навантаження на м’язи.
А дошкільний вік – це період активного фізичного розвитку. На відміну від
дорослих, діти дошкільного віку відчувають велику потребу у рухах, тому ця потреба
повинна задовольнятись. Адже малорухливість досить негативно позначається не
лише на тому, що діти ростуть кволими, слабкими, а й негативно впливає на
розумовий розвиток дітей. Отже, необхідною умовою гармонійного розвитку дітей
дошкільного віку є достатня рухова активність.
Тож цілком логічно, що першою в Базовому компоненті дошкільної освіти
визначено освітню лінію «Особистість дитини», однією із складових частин якої є
«Здоров’я та фізичний
розвиток». Виростити дитину сильною, міцною, здоровою –
це бажання кожної родини і одна із провідних завдань, що стоїть перед дошкільним
навчальним закладом.
Тому вкрай важливо створити для кожної дитини сприятливі умови для рухової
діяльності. Однією із таких умов є ігрове середовище, незмінним атрибутом якого є
звичайний м’яч. Ще в давні часи люди помітили, що предмет кулеподібної форми і
летить у повітрі легко, і котиться швидко, ще й підстрибувати може. Можливо саме
тому він і полюбився дітям і став незмінним «учасником» дитячих ігор. Не є винятком
і сучасні дошкільнята. Тим паче, що ринок іграшок пропонує багатий вибір м’ячів
різних за величиною, формою, кольором та призначенням: спортивні, ігрові, масажні
тощо. Та і сам м’яч сприяє активному потягу дитини до руху. Беручи м’яч до рук,
дитина носить його, кидає, котить, ловить, розвиваючи при цьому вміння утримувати,
ловити, переміщати м’яч в процесі ходьби, бігу чи стрибках. Виконуючи такі
різноманітні рухи з м’ячем, дитина отримує навантаження на усі групи м’язів. Такі
вправи в коченні, киданні та ловінні сприяють розвитку окоміру, координації,
спритності, ритмічності, узгодженості рухів, швидкості реакції.
Рух пальців та кистей рук дитини під час ігор з м’ячем мають на розвиток
малюка неабиякий вплив. Великої уваги цьому питанню надають науковці, вказуючи
на нерозривний зв'язок моторики руки із функціональним розвитком мозку і
безпосереднім впливом на розвиток мови. Про вплив мануальних дій на мозок було
відомо ще в ІІ столітті до нашої ери в Китаї. Фахівці стверджували, що ігри за участю
рук і пальців, на зразок нашої «Сороки – ворони», сприяють гармонійному розвитку
тіла і розуму, підтримують у належному стані мозкові системи. Дослідження
вітчизняних фізіологів також підтверджують зв’язок розвитку рук із розвитком мозку.
Праці В. М. Бехтерєва довели, що прості рухи рук допомагають прибрати напругу не
лише із самих рук, але й з губ, здатні поліпшити вимову багатьох звуків, а також
знімають розумову втому.
Як бачимо, що ігри з м’ячем не просто корисні, а й необхідні кожному малюку.
На жаль, про проблеми з координацією рухів та дрібною моторикою у дитини деякі
батьки дізнаються лише у період підготовки дитини до школи або вже у шкільному
віці, коли дитині доводиться вчитися утримувати ручку у неслухняних пальчиках. Але
таких проблем можна уникнути, звернувши увагу на це питання ще в ранньому
дитинстві. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву істина, що саме в ранньому віці
закладаються основи здоров’я та інтелекту малюка. Варто пам’ятати, що ранній
розвиток не тотожний ранньому навчанню, а набуття досвіду відбувається в
предметній, ігровій, конструктивній діяльності за умови, якщо це дитину зацікавило,
емоційно привабило та відповідає її бажанням і потребам.
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Отже, методика навчання дітей раннього віку вправам та іграм з м’ячем має
свої особливості. У методику проведення входять: організація дітей, підготовка,
роздача інвентарю та безпосередньо методи та прийоми навчання.
У роботі з малюками важливим є комплексне застосування наочних, словесних
та практичних методів та прийомів навчання. Дітям такого віку потрібен постійний
зразок для наслідування, а словесні методи та прийоми будуть посилювати
практичний показ.
Перш ніж взяти м’яч до рук варто до цього підготувати пальчики та кисті.
Можна виконувати такі підготовчі вправи як: стискання та розтискання пальців в
кулачок, оберти кистями рук («ліхтарики»), почергове згинання та розгинання пальців
правої та лівої руки, розведення пальців правої та лівої руки одночасно та почергово,
переплітання пальців правої та лівої руки в «замок», струшування кистями рук та
оплески в долоньки. Велике задоволення приносять дітям і віршовані пальчикові ігри.
Неоціненними є також підготовчі вправи на формування у дітей вмінь та
навичок володіння м’ячем, такі як: «погладжування» м’яча однією рукою,
утримування м’яча обома руками, утримування м’яча однією рукою, обертання м’яча
пальцями рук.
На етапі ознайомлення з рухом, закріплення та вдосконалення найбільш
ефективним є фронтальний метод. Він дає можливість одночасно працювати усім
дітям, але при цьому кожна дитина виконує рух в своєму темпі. Його доцільно
використовувати під час виконання таких рухів: підкидання м’яча вгору, кидання його
вперед двома руками знизу, від грудей чи з-за голови, кочення в прямому напрямку,
метання малого м’яча на дальність. В роботі з малюками використовується і
поточний метод – це організація дітей під час якої вони один за одним (по черзі)
виконують один і той самий рух. Цей метод дає змогу виконувати такі рухи як:
кочення м’яча по обмеженій площині, кочення м’яча, збиваючи предмет, кочення
м’яча у ворітця, кидання м’яча у горизонтальну чи вертикальну ціль.
Створення ігрової ситуації під час навчання призводить до того, що діти
непомітно для себе і без особливого напруження набувають вмінь у володінні
м’ячем. Маленький непосидючий М’ячик, який живе разом із мамою і татом, став
головним героєм багатьох занять. Він такий енергійний, що кожного разу потрапляє в
різні ситуації або ж знайомиться з невідомими для нього лісовими мешканцями чи
домашніми тваринками. В таких ситуаціях діти готові пояснити М’ячику те, чого він
не розуміє або ж намагаються знайти вихід з тієї чи іншої ситуації.
А ось ігрові образи допомагають малюкам справлятись навіть із складними
завданнями. Наприклад, в цьому віці дитина починає оволодівати вмінням ловити
м’яч, який кинув йому дорослий. Долоньки з пальчиками дитини перетворюються на
ротик хитрої лисички, яка хоче зловити колобка. А зорові орієнтири у вигляді
кольорових кружечків чи слідочків допоможуть дитині кидати м’яч у чітко вказане
місце, так як рухи дітей цього віку є не дуже керованими, а напрямок руху м’яча часто
буває випадковим. Дуги на наших заняттях стають ніркою мишки, до якої хоче
завітати М’яч (кочення м’яча під дугу). А щоб наш М’ячик подолав місточок і не
потрапив у річку, діти вчаться енергійно відштовхувати його, котячи по дошці, що
лежить на підлозі. Перед малюками ставляться і проблемні ситуації: як нагодувати
Зайчика, який сидить на іншому березі річки? Діти знаходять рішення: перекидають
м’яч, що так схожий на капусту, через річку (кидання м’яча обома руками знизу чи ізза голови).
Для того, щоб підтримувати позитивні емоції на заняттях з дітьми раннього
віку варто також використовувати і сюрпризні моменти, і прийом зникнення предмета
(наприклад, непомітно для дітей заховати м’яч під одяг за спиною).
Під час виконання будь-якої вправи дорослий обов’язково має користуватися
лише позитивною оцінкою, незалежно від того, як дитина виконує рух.
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Врахувавши вікові та індивідуальні особливості в поєднанні із цікавими
підходами, допоможе дітям раннього віку досягнути таких вмінь: котити м’яч в
прямому напрямку по дошці; між гімнастичними палицями, покладеними на підлогу;
прокочувати під дугою, котити м’яч, збиваючи предмет; кидати м’яч вперед обома
руками знизу, від грудей, із-за голови; кидати м’яч у горизонтальну та вертикальну
ціль; кидати м’яч до підлоги ; намагатися ловити м’яч, кинений дорослим.
Отже, до побудови занять з фізичної культури, традиційних чи з
використанням інноваційних технологій, слід підходити з урахуванням особливостей
дитячого сприймання, а різноманітні засоби добирати так, щоб вони відповідали
природі дошкільника, сприяли успішному засвоєнню навчального матеріалу.
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ТЕХНОЛОГІЯ «ЛЕПБУК» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація. Якість дошкільної освіти визначається готовністю дитини випускника дошкільного навчального закладу, до навчання в школі. Проблема
всебічного гармонійного розвитку дошкільників дуже актуальна і вимагає пошуку
нових інноваційних технологій, методів і способів роботи з дітьми в даному
напрямку. Пропонуємо розглянути можливість розвитку дошкільників за
допомогою роботи над лепбуком, так як процес виготовлення лепбука викликає у
старших дошкільників великий інтерес і спонукає до пошуку нових знань.
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У процесі реформування освіти, зміни пріоритетних напрямів стосуються в
першу чергу закладів дошкільної освіти й початкової школи. Реалії сьогодення
спонукають науковців і практичних працівників творчо переосмислювати зміст,
завдання, структуру навчально-виховної роботи з дітьми 6-7 року життя у взаємодії
закладу дошкільної освіти і початкової школи. Забезпечення готовності дитини до
наступних змін у її соціальній позиції має стати одним із провідних напрямів роботи
педагогів.
Демократичні процеси в державі вимагають вироблення нових суспільних
вимог до освіти, зокрема, її дошкільної ланки, як основи соціокультурного
становлення особистості. Особливе значення має перехідний етап, особливо при
переході дитини з одного соціального оточення в інше. Неперервність здобуття
людиною освіти є можливою за умови реалізації принципів перспективності і
наступності між суміжними рівнями освіти. Компетентності учня НУШ мають
формуватися на ґрунті компетентностей, закладених ще в дошкільному віці. Провідні
види діяльності дітей старшого дошкільного віку мають бути збережені та змістовно
доповненні у молодшому шкільному віці.
В умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення
наступності між дошкільною та початковими ланками освіти, перед педагогом постає
проблема — навчити дитину ставити перед собою цілі та завдання, знаходити
способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для розв’язання
поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації [4. с.2].
Психологічно виваженому та успішному для дитини переходу від дошкільної до
початкової освіти сприятимуть об’єднані зусилля педагогічних колективів закладів
дошкільної та загальної середньої освіти та батьківської громадськості.
Основна частина. Актуальним завданням є забезпечення наступності між
дошкільною та початковою освітою через пошук нестандартних форм взаємодії з
вихованцями, які б використовувалися педагогами дошкільної та початкової ланки
освіти. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на
формування життєвих компетнтностей та дошкільної зрілості дітей. Інноваційні
методики мають стосуватися в першу чергу гри, тому, що це провідний вид
діяльності для дітей дошкільного віку. Саме педагоги дошкільної освіти повинні
приділяти велику увагу ролі гри, як провідній діяльності дошкільника, що призводить
до якісних змін у психіці та розвитку особистості дитини. Гра – це обов’язкова умова
успішного розвитку та саморозвитку, це закладений в дитині самою природою
принцип осягнення себе та оточуючого світу. Використання технології «лепбук» –
інтерактивна взаємодія через індивідуальну, групову діяльність, в основі якої гра,
спрямована на пізнання навколишньої дійсності, формування життєвих
компетентностей.
У пошуку нових форм організації освітньої діяльності знаходиться зараз кожен
педагог закладу дошкільної освіти. Результатом такого пошуку для нас є тематична
папка або лепбук. Термін «лепбук» (з англійського «lapbook» – книга на колінах)
вперше використала у своїй домашній школі мати та письменниця з Вірджинії Теммі
Дабі. Вона узагальнила досвід використання різноманітних міні-книг, автором
створення яких була Діна Зайк ще у вісімдесятих роках минулого сторіччя. Саме Діна
Зайк запропонувала використовувати так звані foldables – cкладені аркуші паперу,
для легкого та ненав’язливого запам’ятовування інформації дітьми. Автор детально
описала у своїй книзі різні способи їх створення. Використання таких складених
різними способами аркушів паперу, або, як ми їх зараз називаємо, «міні-книги»,
давало можливість дітям, працюючи над їх виготовленням, швидко та надовго
запам’ятовувати потрібну інформацію. Ця техніка широко застосовувалась у
домашніх школах всього світу. Таммі Даббі зі свого боку запропонувала вкласти ці
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міні-книжки в одну оригінально оформлену папку. Автор назвала цю саморобну книгу
так, тому що вся робота відображається у «книзі», яка може розташуватись на
колінах у дитини.[2] Звичайно, американці не винайшли велосипед, адже подібні
книжки або книжки-іграшки були завжди, але завдяки американським домашнім
школам, лепбук виділився в окремий жанр. Лепбук при такому навчанні є фінальним
етапом вивчення певної теми. Тобто здобувач знань, вивчивши тему, оформлює
отримані знання у вигляді лепбука, куди вміщує все, про що він дізнався.
Лепбук - це продукт творчості дитини, в якому зібраний інформаційний
матеріал за темою дослідження, оформлений у формі інтерактивної папкипересувки, з барвистим оформленням та дизайном.
В процесі виготовлення лепбука у дітей формуються вміння планувати,
систематизувати знання, логічно оформити наявний матеріал. При цьому важливі
естетичне оформлення лепбука, цікава творча подача матеріалу, поділ на підтеми,
частини, що сприяє розвитку логічного мислення, творчої фантазії, уяви, пам'яті.
У процесі створення лепбука від дорослого (педагога або батька) потрібні
терпіння, вміння грати і вірити в гру. Він повинен бути готовим до прийняття будь-якої
відповіді або пропозиції дитини, підкреслювати неповторність, індивідуальність
кожної дитини, схвалювати її творчість. В процесі виготовлення лепбука у дітей
активізується здатність до аналізу, синтезу, порівнянню і узагальнення.
Створення лепбука допомагає закріпити і систематизувати вивчений матеріал,
знаходити нову інформацію за темою, розширювати знання, вчитися спостерігати,
знаходити важливі особливості явищ і предметів, встановлювати причиннонаслідкові зв'язки.
На основі лепбука можна скласти для дітей ігрові завдання, які вимагають не
тільки знань, а й кмітливості і вміння логічно мислити.
Відповідно до українськихстандартів лепбук адаптовано Тетяною Піроженко.
Вона розробила цю технологію для занять зі своєю дитиною й запропонувала
використовувати її в дослідній роботі з дітьми у довкіллі. [1]
Отже, «лепбук» – це книга чи папка будь-якої форми та з будь-якої теми, із
вкладеними в неї оформленими в оригінальний спосіб різноманітними міні-книжками,
віконечками, малюнками, іграми. Як і інші цікаві інновації, він був підхоплений
матусями, вихователями, учителями всього світу та досить вдало ними
використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах.
Проблема поступового переходу від дошкільного дитинства до шкільного
життя завжди була актуальною та однією із найважливіших у системі освіти. Як
відомо, більшість дітей з радістю йдуть до школи, але минає небагато часу й інтерес
до навчання швидко згасає. Причиною цього цілком впевнено можна сказати є
перевантаження першокласників. Одним із шляхів зменшення цього навантаження є
попереднє навчання дитини читання, лічбі, підготовці руки дитини до письма.
Працюючи над реалізацією Базового компонента дошкільної освіти, завдань
програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» [7], ми зробили
висновок, що саме старший дошкільний вік сприятливий для використання сучасної
технології «лепбук», оскільки віковий період 6-ти років припадає на кінець
дошкільного дитинства, а загальні показники компетентності старших дошкільників
такі:
- провідна діяльність (сюжетно-рольова гра, творча гра, спілкування,
навчання);
- форми активності (фізична, соціально-моральна, пізнавальна, мовленнєва,
художньо-естетична, креативна активність);
- базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність,
розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість,
відповідальність, креативність).
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За допомогою «лепбук»
навчальна діяльність перетвориться у легку
невимушену гру, в ході якої дитина, виконуючи прості завдання, зможе добре
запам’ятати букву чи цифру і, разом з тим, виконати нескладні вправи, що поступово
готуватимуть її руку до письма. Зрозуміло, що я не пропонуємо нічого нового з
погляду навчання дитини читанню, лічби. Пропоную лише спосіб ефективної
організації роботи, можливість систематизувати навчальний матеріал та вправи для
тренування для того, що процес навчання не видавався дитині складним, нецікавим,
обтяжливим.
Використання лепбука у старшому дошкільному віці – один з ефективних
засобів педагогічного впливу на розвиток творчої особистості дитини, який сприяє
формуванню життєвих компетентностей. На четвертому-п’ятому роках життя
відбувається трансформація провідної діяльності в суто ігрову, якій притаманні
сюжетність, наявність декількох ігрових ролей, правил гри, ігрового використання
предметів, спілкування з партнером по грі, наявність особистісного смислу ігрового
дійства для самої дитини. А все це може бути покладено в основу інтерактивної
взаємодії між дошкільником та дорослим. З одного боку, такі форми роботи, надають
можливість надати дитині певну інформацію про навколишній світ, особливістю якої є
те, що малюк одержує її не у вигляді вже готової системи від педагога, а в процесі
власної активності. З іншого боку, у процесі взаємодії з однолітками та дорослим,
дитина опановує способи діяльності, через які пізнає себе, соціум, навколишній світ,
взагалі, механізми пізнання світу через індивідуальну, групову діяльність.
Ми переконалися, гра – найлегший ступінь для усвідомленого оволодіння
надбаннями культури, досвідом людських взаємин, знаннями, способами діяльності
тощо. В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти дитячу гру розглядають
як одну з основних ліній, що передбачає: «розвиток у дітей творчих здібностей,
самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них
стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому» [4, с. 21].
Пропонуємо розглянути алгоритм залучення дітей до роботи з лепбуком:
- ознайомлення з готовим лепбуком (сюрпризний момент);
- закріплення знань дітей з певної теми через вирішення завдань із «цікавої
книжечки» (дидактичні ігри, кросворди тощо);
- пошук, аналіз та сортування готової інформації по темі, яку опрацювали з
дітьми (різні способи класифікації);
- дослідницька робота: вибір матеріалів для роботи, збір інформації по темі;
- наповнення основи лепбука за зразком або за самостійним рішенням
дитини;
- виготовлення лепбука, використовуючи допомогу дорослого;
- позитивна оцінка діяльності дитини.
Працюючи над лепбуком, розвиваємо креативність – одну з базових
характеристик дитини дошкільного віку, що характеризує активну позицію
особостості, яка готова приймати самостійні рішення, здатна коментувати процес та
результати своєї діяльності, має стійку мотивацію щодо досягнення власних
результатів. Розвинена уява дитини, а також її здатність до створення творчого
образу характеризується оригінальністю, варіативністю, гнучкістю та рухливістю.
Спостерігаючи за роботою дітей з лепбуками, ми помітили, що це для
дошкільника є своєрідною творчістю: дитина дошкільного віку пізнає властивості
оточуючих предметів; експериментує з різними матеріалами; створює нові образи,
здавалося б, зі звичних речей. Здатність експериментувати, багаторазово виконати
будь-яку дію, від якої дитина отримує, можливо, різні результати, приносить
задоволення. Будь-яку справу малюка розглядаємо як своєрідну гру – творчість, це
сприяє розвитку таких важливих характеристик як:
- швидкість думки – здатність до озвучування більшої кількості ідей;
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- гнучкість мислення – здатність переключатися з однієї ідеї на іншу, вміти
переносити ідеї з одного об’єкта на інший;
- оригінальність – здатність формувати нові, неочікувані ідеї;
- сміливість – здатність приймати власні рішення;
- допитливість – відкритість та інтерес до вивчення оточуючого світу.
Готуючись до виготовлення «лепбука» з буквою чи цифрою значна увага мною
приділяється попередній підготовці. Це підготовка ігор, шаблонів, схем. У цьому
«лепбуці» необхідно використати багато матеріалу для замальовування,
заштриховування. Завдання дитини розташувати цей матеріал так, як вона цього
хоче, як їй подобається, додати малюнків, зображень за темою, можливо прикрасити
аплікацією. Організовуючи матеріал дитина буде маніпулювати з буквою або
цифрою, виконувати завдання різної складності і разом з тим запам’ятовувати її.
Для залучення до цієї роботи батьків пропоную дитині закінчити виконання
завдань, оформлення «лепбука» вдома самостійно або з батьками. Таким чином,
вивчаючи букви, кожен з моїх вихованців може створити свою власну неповторну
абетку.
Важливою частиною таких «лепбуків» є завдання для підготовки руки дитини
до письма. Ці завдання ретельно продумуються і включають різні вправи зі
штрихування, проведення різних видів ліній, малювання предметів у зошиті в одну
лінію. Їх доцільніше готувати дітям диференційовано та виконувати дотримуючись
вказівок вихователя, таким чином буде отримано максимальний ефект від їх
виконання.
Зацікавивши дитину роботою над створенням «леп бука», вона неодмінно
створить ще один, але вже вдома, з мамою чи татом. Цю форму вивчення та
запам’ятовування інформації можна запропонувати й батькам, так як ми добре
розуміємо, що їм, не маючи спеціальної освіти, дуже важко вивчати з дітьми букви.
Педагог може пояснити певний алгоритм роботи, варіанти завдань, штриховок,
а зацікавлені батьки завжди знайдуть можливість продовжити таке навчання вдома,
урізноманітнити його, додати ті завдання, які цікаві її дитині.
Висновки.
Технологія
«лепбук»,
розширює
горизонти
перед
педагогами закладів дошкільної освіти використання дидактичних ігор з різних
розділів та у різних варіаціях. Їх застосування актуальне при узагальненні будь-якої
теми.
Перевагами використання технології «лепбук» у дошкільній освіті виявлено
інтерактивну взаємодію між дитиною та дорослим.
По-перше, такі форми роботи надають можливість здобути дитині певну
інформацію про навколишній світ, яку дошкільник отримує в процесі власної
активності.
По-друге, у процесі взаємодії з однолітками і дорослим, дитина опановує
способи діяльності, через які пізнає себе, соціум, навколишній світ,
взагалі, механізми пізнання світу через індивідуальну, групову діяльність.
Методика використання технології «лепбук» розвиває увагу, пам’ять, творчу
уяву, забезпечує у старших дошкільників вироблення вміння порівнювати, виділяти
характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати
задоволення від знайденого рішення.
Результати спостереження педагогічного процесу показали, що діти стали
активно взаємодіяти з однолітками і дорослими, виявляти цікавість до участі в
спільній діяльності. Значно зріс розвиток сформованості пізнавальної активності, зріс
пізнавальний інтерес, допитливість, самостійність і ініціативність у вирішенні
поставлених завдань. Досліджуваний матеріал успішно використовується дітьми в
повсякденному житті.
Таким чином, бачимо, що метод «Лепбук» актуальний і дуже ефективний. У
використанні цього методу відбувається формування суб'єктної позиції у дитини,
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розкривається його індивідуальність, реалізуються інтереси і потреби, що в свою
чергу сприяє подальшому формуванню пізнавальної активності та особистісному
розвитку дитини. А це відповідає соціальному замовленню на сучасному етапі.
Цікавою виявилася технологія «лепбук» як засіб взаємодії з батьками. Ми
переконалися, що інтерактивний характер, забезпечує кращий зворотній зв’язок.
Робота батьків спільно з дітьми над лепбуком надає можливість не тільки цікаво
проводити разом час, а й спільно з дітьми працювати над вивченням,
запам’ятовуванням інформації та розвитком життєвих компетентностей дітей.
У рекомендаціях педагогам хочеться відмітити, що лепбук – це не просто
метод, який допомагає закріпити та відпрацювати отримані знання, це політ фантазії,
який може дати гарні результати. Завдання педагога лише надавати вихованцям
впевненості у своїх силах і правильно мотивувати на відкриття нових горизонтів.
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД – ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація У статті наголошено на необхідності здійснення інтегрованого
підходу до організації освітнього процесу з метою формування інтелектуальних
вмінь у дітей дошкільного віку. Розкрито значення проведення інтегрованих
занять для розвитку інтелекту.
Ключові слова: інтеграція, інтегрований підхід, інтелектуальні вміння,
інтелектуальний розвиток, інтегроване заняття.
Дошкільний вік – важливий етап розвитку та виховання всебічно розвиненої
особистості. Це період залучення дитини до пізнання оточуючого світу, період її
початкової соціалізації. Сьогодні в суспільстві відбувається реформування системи
освіти, це стосується і дошкільної зокрема. Пошуки шляхів її вдосконалення сприяли
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відродженню такого методичного явища, як інтеграція. В Україні принцип інтеграції
проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами
гуманізації та диференціації.
Інтегра́ція (від латинського integrum
—
ціле, латинського
integratio —
відновлення): поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких
елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків.
Дидактичні основи інтеграції змісту освіти і змісту навчання визначаються
кінцевою метою освітнього процесу – потребою в передачі соціального досвіду
суспільства, залучення особистості до життя соціуму[2].
Проблема інтелектуального розвитку дошкільника є однією з актуальних на
сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки. Це визначається, з одного
боку, реформою загальноосвітньої школи, а з іншого унікальністю періоду
дошкільного дитинства. Важливість цього віку для подальшого розвитку дитини є
загальновідомою. У зв'язку з цим постає проблема пошуку ефективних засобів для
всебічного розвитку дошкільника, в тому числі і інтелектуального.
Одне з важливих завдань виховання дитини – це розвиток розуму,
формування тих знань, умінь та навичок, які дозволять в подальшому легко
засвоювати нове. Інтелектуальне виховання дитини охоплює широке коло
взаємозалежних завдань, вирішення яких сприятиме подальшому успішному
навчанню в Новій українській школі. У дошкільника необхідно формувати правильні
уявлення про доступні явища навколишньої дійсності, розвивати пізнавальний
інтерес та допитливість, а також розумові процеси, уяву, мовлення, пам'ять, сприяти
навчанню способів пізнавальної діяльності, завдяки яким дитина здобуває знання.
Процес розумового (інтелектуального) розвитку дитини відбувається, з одного
боку, через засвоєння знань, а з другого – через оволодіння інтелектуальними
вміннями. Однак в роботі з дошкільниками більше часу відводиться формуванню
конкретного запасу знань, а розвиток інтелектуальних вмінь залишається без
належної уваги, хоча вони є одним з показників загального рівня розумового розвитку
людини, фактором підвищення якості знань, розвитку її пізнавальної самостійності,
активності та загальних розумових здібностей. Оволодіння інтелектуальними вміння
(аналіз,
синтез,
порівняння,
узагальнення,
класифікація,
абстрагування,
встановлення причинно-наслідкових зв’язків та аналогій, вміння обдумувати та
планувати власні дії) сприяє подоланню навчального навантаження в школі і в
професійній діяльності в подальшому за рахунок інтенсифікації та гнучкості
мислення.
Відомо, що найважливіший період для розвитку інтелектуальних вмінь дитини
– це вік від 1 до 7 років. Саме цей вік є джерелом усіх досягнень і проблем не тільки
конкретної людини, але й суспільства в цілому. Адже в перші роки життя дитини в неї
закладається ставлення до інших людей, якості особистості, її резерви. Успішність у
майбутньому ґрунтується на тому, що закладено в дошкільному дитинстві, коли
відбувається інтенсивний розвиток здібностей і можливостей дитини. У дошкільників
досить рано з’являється свій “образ світу”. При всій недосконалості, він має суттєву
характеристику – цілісність сприймання довкілля. Зі вступом до дитячого садка ця
цілісність, на жаль, починає руйнуватись через “суворі кордони” між окремими
розділами програми або предметним викладанням. Тому знання, які отримують діти,
мало пов’язані між собою. Відповідно до досліджень науковців, однією з проблем
дошкільної освіти є втрата дітьми живого інтересу до процесу пізнання. Щоб
відновити його, необхідно вибудовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти
так, щоб розвивались і реалізовувались пізнавальні можливості дошкільника, а
взаємодію з дитиною спрямувати на формування пізнавального інтересу,
пізнавальної самостійності та ініціативності [3]. Досягнути успіху в цьому можна
шляхом використання інтегрованого підходу, так як він містить величезний потенціал
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для формування інтелектуальних умінь у дошкільників, а також активізації
пізнавальної активності.
Інтегрований підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної
освіти досліджується багатьма спеціалістами (І. Бех, М. Вашуленко, Н. Гавриш, К.
Крутій, І.Зязюн, В.Ільченко, І. Кіндрат, О. Савченко, О. Білан, А. Богуш та інші)[4].
Розуміння успіху цієї роботи, її результативності привело до необхідності розгляду
питання про багатоваріантне вирішення даної проблеми. Багатоваріантність буде
залежати від спрямованості роботи закладу дошкільної освіти, від вибору тієї чи
іншої програми та технології роботи з дітьми і, зрештою, від особистості вихователя,
його професіоналізму.
Сутністю інтегрованого підходу є поєднання знань з різних галузей на
рівноправній основі, доповнюючи одне одного. При цьому педагоги мають
можливість на занятті вирішувати декілька завдань з різних розділів програми, а діти
засвоюють знання паралельно, що дозволяє отримати більше часу для організації
ігрової та самостійної діяльності. Його застосування в організації освітнього процесу
з дошкільниками показує, що це прекрасна можливість дати дітям знання, яких немає
в програмі, але зазначені у Державному стандарті дошкільної освіти (Базовому
компоненті)[1], сформувати їх в комплексі, забезпечити цілісне сприйняття світу,
використовувати індивідуально-диференційований підхід до дітей.
Цілісно-орієнтований підхід до освітнього процесу дозволяє сформувати у
дітей цілісне сприйняття світу, узагальнені вміння, системні знання, посилити
світоглядну спрямованість інтересів, більш ефективно сформувати їхні переконання
та досягти всебічного розвитку особистості. Якісно новий рівень синтезу знань дітей
– це інтегровані заняття, інтегровані курси, які об’єднують навколо певного виду
діяльності чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного
розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини
розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для
розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, інтелектуальних, комунікативних
умінь, понять.
Проведення інтегрованих занять дає дитині можливість реалізувати свої
творчі здібності, так як тут вона фантазує, думає, пізнає нове, в цікавій ігровій формі
досліджує світ, а також розвивати комунікативні вміння – вільно висловлювати
власну думку, ділитися враженнями, розповідати про щось; у дітей розвивається
пізнавальна активність, оскільки запитання та завдання вимагають від неї виконання
певних розумових дій та застосування досвіду реального життя в нестандартній
ситуації інтегрованого заняття. Мета його – пізнавальний розвиток дітей, їх
комунікативних здібностей та реалізація потреби в самовираженні в творчих видах
діяльності: малюванні, драматизації, грі, а в результаті – швидке оволодіння
читанням, багатий словник, ефективна соціалізація в сучасному суспільстві,
сформованість базових інтелектуальних вмінь.
Отже, інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми дошкільної освіти, і
найперше – підвищити її якість. Очевидним є те, що вона закладає нові умови
діяльності вихователя та дітей, є діючою моделлю активізації інтелектуальнопізнавальної діяльності та розвивального навчання в закладах дошкільної освіти, яка
зобов’язує до використання різноманітних форм проведення освітнього процесу, що
має великий вплив на ефективність сприйняття дітьми навчального матеріалу; вона
стає для всіх її учасників – вихователів, помічників вихователів, музкерівників,
практичного психолога, дітей, батьків, тісною співпрацею та взаємодією, що
допомагає разом просуватися до спільної мети – формування цілісної системи знань
та умінь особистості, розвиток творчих, інтелектуальних здібностей та потенційних
можливостей кожної дитини, формування у дітей дошкільної зрілості та підготовки їх
до навчання в школі й шкільних навантажень.
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Інтеграцію змісту дошкільної освіти при проведенні інтегрованих занять слід
розцінювати в цілому як прогресивне явище, яке відіграє позитивну роль в розвитку
системи освіти. Реалізація інтеграції на практиці буде успішною лише за умови
комплексного підходу до розв’язання даної проблеми з боку всього педагогічного
колективу закладу дошкільної освіти, а також батьків вихованців. Ще раз варто
наголосити, що інтеграція не повинна здійснюватися стихійно, вона має опиратися на
матеріально-технічну, програмно-методичну базу закладу. Лише сукупність цих умов
забезпечить повноцінну, грамотно організовану систему інтегрованого виховання та
навчання дітей дошкільного віку, тим самим сприяючи формуванню їх
інтелектуальних вмінь, що в подальшому стануть міцним фундаментом для всебічно
гармонійно розвиненої особистості.
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Анотація. У статті розглянуто характерні аспекти використання
інтегрованих занять в практиці фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Розкривається актуальність та значущість інтегрованого підходу до занять
фізичною культурою, яка полягає в тому, щоб наповнити новими барвами,
навчальний матеріал, який подається дітям. Сформульовано завдання, принципи,
а також виділено засоби та методи до реалізації інтегрованих занять в
освітньому процесі дошкільного закладу, визначено методи та прийоми
проведення такого роду занять з дітьми дошкільного віку, які сприятимуть
гармонічному розвитку особистості дитини, забезпечать цілісне сприймання
навколишнього світу дошкільником.
Ключові слова: фізичне виховання, дошкільний вік, сучасне фізкультурне
заняття, інтегрований підхід.
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Збереження і зміцнення здоров’я дітей є найактуальнішою проблемою на
сьогоднішній день. Видатний педагог В. О. Сухомлинський зазначав: «Я не боюся ще
і ще раз повторити: турбота про здоров’я дитини – це найважливіша праця
вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя,
світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».
Здоров'я розглядається як повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя,
як гармонійний стан організму, яке дозволяє людині бути активним у своєму житті,
досягати успіхів у різних видах діяльності. Для досягнення гармонії з природою,
самим собою, необхідно вчитися піклуватися про своє здоров’я з дитинства. Фізичне
виховання для дітей це те ж, що фундамент для будинку. Чим міцніше закладений
фундамент, тим вище може бути зведена споруда; чим більше турботи проявляється
до фізичного виховання дитини, тим більших успіхів вона досягне в загальному
розвитку, в науці, в умінні працювати і бути корисною.
Дошкільний вік – важливий етап виховання творчого мислення дитини. З
народження до семи років у дитини закладаються основи здоров’я, довголіття,
всебічної рухової підготовленості і гармонійного фізичного розвитку. Але у пошуках
методів у розвитку творчого потенціалу слід враховувати особливість психіки,
своєрідність пізнавальної та емоційної сфери дітей дошкільного віку. Освітня
діяльність буде успішною, якщо у дітей сформується позитивне ставлення до
фізкультурно-оздоровчого процесу. Тобто, якщо дитина матиме сильні, яскраві,
глибокі мотиви, що спонукають її діяти активно, перемагати труднощі, наполегливо
рухатись до наміченої цілі [4].
Хвороблива, фізично погано розвинена дитина зазвичай відстає від здорових
дітей в навчанні: у неї гірша пам’ять, увага, вона швидше втомлюється. Фізична
слабкість викликає також і різні розлади в діяльності організму, не тільки веде до
зниження здібностей, а й розхитує волю дитини.
Навпаки, правильно організоване фізичне виховання сприяє формуванню
правильної постави, профілактики захворювань, поліпшенню діяльності внутрішніх
органів і систем дитячого організму.
Тому необхідно збагачувати фізичне виховання дошкільнят новими методами і
прийомами.
Існує багато різних форм роботи з фізичного виховання в дошкільному
навчальному закладі. Головне, щоб всі вони були спрямовані на вирішення
наступних завдань:
- зміцнення здоров’я дітей, підвищення функціональних і адаптаційних
можливостей організму, розумової і фізичної працездатності;
- гармонійний розвиток всіх ланок опорно-рухового апарату;
- формування правильної постави;
- вдосконалення рухових навичок, виховання рухових якостей; розвиток
психічних здібностей і емоційної сфери;
- виховання інтересу і потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.
Підбір засобів і методів фізичного виховання визначається віковими
особливостями дітей. Щоб підвищити інтерес дітей до занять з фізичної культури,
потрібно урізноманітнити методи і прийоми проведення таких занять.Тому сучасному
педагогу належить переосмислити традиційні функції педагогічної діяльності і
реалізовувати нові педагогічні ідеї, враховуючи сучасні наукові тенденції [1].
Розвинути компетентну особистість неможливо без цілісного сприймання
дитиною довкілля, тому дуже дієвим став інтегрований підхід до організації всього
навчального процесу. Оскільки фізична культура є невід’ємною частиною
навчального процесу, то саме інтегрований підхід став першочерговим і
пріоритетним напрямом кожного педагога-новатора.
Сучасні науковці Н. Денисенко, К. Крутій, О. Кононко, С. Вільчковський
трактують інтегрований підхід як один із пріоритетних напрямів роботи ДНЗ.
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У контексті ідеї інтеграції особливої значущості набуває формування у
сучасного дошкільника дитячого світогляду як системи поглядів на довкілля та
власне «Я», як активної, компетентної особистості, носія різноманітних форм знань
та видів діяльності.
Інтеграція – це синтез, об’єднання та взаємодія елементів одного об'єкта в
структуру іншого, в результаті чого з’являється принципово новий об'єкт зі своїми,
властивими саме йому, особливостями організації. Це – результат поєднання
окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему [2, 3].
Проблема інтеграції була предметом уваги відомих педагогів протягом
багатьох століть. Ян Амос Каменський свідчив, що зв’язки між знаннями мають
поглиблюватися, будуватися на таких основних ознаках інтегрованих процесів, як
цілісних знаннях, їх узагальненні, системності та логічній послідовності
структурування. «Усе, що перебуває у взаємозв’язку, необхідно викладати у цьому
взаємозв’язку», – писав Я. А. Каменський.
Своє обґрунтування значущої ролі інтегрування зробив основоположник
вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинський, який стверджував, що розумна система дає
можливість мобілізувати знання в певній ситуації та використання їх у практичній
діяльності: «Тільки система дає реальну владу над нашими знаннями. Голова,
наповнена уривчастими, безладними знаннями, схожа на комору, в якій таке
безладдя, що і сам господар нічого не знайде».
Інтегровані заняття – це творчість педагога, вміння поєднати знання з різних
розділів програми в одне ціле. Інтегроване заняття дає дітям додаткові можливості
переключення уваги з одного об’єкта на інші можливості застосування знань в нових
умовах, формування цілісних уявлень про здоровий спосіб життя, формування
здоров’язбережувальної компетентності.
У своїй роботі я намагаюся створити всі умови для реалізації принципу
інтеграції у фізичному розвитку дитини на заняттях з фізичної культури та інших
формах фізичного виховання. Основною формою систематичного навчання
дошкільників фізичних вправ є заняття з фізичної культури. Від того, як інструктор з
фізкультури побудує заняття, залежить і його вплив на дитячий організм. На основі
багатолітнього досвіду передових педагогів та узагальнених досліджень науковців я
розроблена структура проведення занять з фізичної культури. Традиційні заняття з
фізичної культури складаються з таких частин: вступної, підготовчої, основної та
заключної. Проте у методичних рекомендаціях Е. Вільчковського, Д. Хухлаєвої,
В. Фролова допускаються зміни у побудові занять. Автори вважають за доцільне
об'єднати вступну та підготовчу частини заняття. Під час виконання фізичних вправ в
дитячому організмі відбуваються глибокі зміни, складні психологічні перебудови,
змінюється працездатність малюка. Причому простежується коливання дитячої
працездатності: на початку заняття вона зростає, згодом знижується. Для успішного
вирішення навчальних завдань потрібно створити стан оптимальної працездатності
психіки, бо лише психічні процеси контролюють фізичну працездатність дошкільнят.
Про ці можливості дитячого організму писала О. Богініч у навчальному посібнику
«Фізичне виховання дошкільників засобами гри». Для успішного вирішення
навчальних завдань потрібно створити стан оптимальної працездатності психіки,
коли дитина найбільше здатна до сприймання та запам’ятовування навчального
матеріалу. Саме така підготовка здійснюється у вступній частині заняття. Рухові дії
на орієнтацію в просторі, вправи імітаційного характеру, загальнорозвивальні
вправи підвищують збудженість нервової системи. Перед початком основної частини
психічна активність має стати оптимальною, основна частина заняття будується з
урахуванням того, що психіка дитини недовготривала, але стабільна, проте чим
менші діти, тим вони швидше втомлюються, тому досвідчений педагог підбирає
цікаву сферу діяльності, щоб відновити зникаючу зацікавленість дитини заняттям.
Закономірно, що на початку основної частини слід планувати новий рух, а якщо
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нових рухів немає, то плануються складніші рухи за технікою виконання. У другій
частині основної частини плануються основні рухи, які діти виконували раніше. Для
того щоб не зникла дитяча цікавість, слід урізноманітнювати виконання вже відомих
основних рухів. Наприкінці основної частини спостерігається низький рівень
працездатності дитячої психіки, тому в арсеналі має бути цікава гра, яка спонукає
дитину до дії і дає змогу педагогу провести повноцінне заняття. Ознаки втоми
сигналізують про те, що заняття слід завершувати заключною частиною, яка
заспокоює дитячий організм, приводить всі системи у відносно спокійний стан. До
побудови занять з фізичної культури, традиційних чи з використанням інноваційних
технологій, слід підходити з урахуванням особливостей дитячого сприймання, а
різноманітні засоби добирати так, щоб вони відповідали природі дошкільника,
сприяли успішному засвоєнню навчального матеріалу. В народі кажуть: «Коли
дитина грається, до неї здоров’я посміхається». О. Богініч пропонує успішну
технологію проведення занять з фізичної культури, що ґрунтується на інтегрованому
підході до вирішення навчальних завдань. Ігровий метод, поруч з використанням
різних методів, пропонує використовувати як провідний. Результати багаторічної
практичної роботи свідчать, що використовувати ігрові вправи можна у різних
частинах заняття та на різних етапах формування рухових навичок під час навчання
основного руху та його закріплення. Будь який основний рух можна виконувати в
ігровій формі [5].
Інтегровані заняття для дітей старшого дошкільного віку можна проводити за
традиційною схемою, але включати в них завдання на закріплення і
вдосконаленнязнань та вмінь, отриманих на заняттях з пізнавального і художньоестетичного розвитку. В залежності від теми та змісту, вибудовується єдина сюжетна
лінія заняття. При поєднаннірізноманітноїдіяльності дітей з фізкультурою,
дотримуватися чіткоїструктурноїпослідовностіокремихчастинзаняття.
Структура інтегрованих занять з фізкультури:
1. Вступначастинапередбачаєорганізаціюігровоїмотивації і налаштуваннядітей
на певну тему. Руховадіяльністьдітей (ходьба, біг, шикування) підібрані за змістом і
сюжетом заняття. Тривалістьвступноїчастинизаняття 3-5 хв.
2. Основначастинавирішуєзавданняфізичногорозвитку (формуванняумінь і
навичокосновнихвидівруху) і пізнавальногорозвитку (формуванняуявлень у дітей про
навколишнійсвіт). Тривалістьосновноїчастинизаняття 15-20 хв.
3. Заключна частина вирішує завдання приведення функціональної діяльності
організму дітей до норми і закріплення отриманих знань і умінь з допомогою
релаксації, психогімнастик. Тривалість заключної частини заняття 2-5 хв.
Інтеграція різних видів діяльності та рухової активності дітей у процесі
фізичного виховання сприяє ефективному вирішенню як освітніх, так і оздоровчих
завдань. Заняття інтегрованого характеру викликають інтерес у дітей, не допускають
перевантаження і стомлюваності за рахунок переключення уваги вихованців на
різноманітні види дитячої діяльності.
При плануванні і організації інтегрованих фізкультурних занять важливим
компонентом є взаємодія і співпраця інструктора з фізичної культури з вихователями
та іншими спеціалістами ДНЗ.
У вигляді інтегрованого заняття проходять заняття, мною організованого гуртка
«Театр у русі», з формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення
до здорового способу життя в процесі фізичного виховання.
Театралізовані гурткові заняття фізичними вправами дають можливість
застосувати вправи різної спрямованості, які дозволяють різнобічно впливати на
організм і одночасно вирішувати оздоровчі, виховні та навчальні завдання
(розвивати уяву, фантазію, винахідливість і пізнавальну активність, лідерство,
почуття взаємодопомоги і працелюбність, формувати навички здорового способу
життя).
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Засобами фізичної культури вирішуються завдання передачі образу героя
казки – це допомагає дітям виразити свої емоції і переживання, сприяє їх емоційноморальному вихованню. Інформація, яку повідомляє інструктор з фізкультури,
оформлюється у вигляді казки, що дає можливість паралельно знайомити дітей із
змістом нової казки і пригадати вже знайому.
В процесі формування ціннісного ставлення дітей до здорового способу життя
рекомендую використовувати комплекси як традиційних, так і специфічних засобів
фізичної культури. До традиційних відносяться вправи, які складають базовий зміст
програми
з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку. Це
гімнастичні, акробатичні та легкоатлетичні вправи, які ефективно вирішують
завдання всебічного розвитку дитини, підвищення рівня фізичної підготовки. Активно
використовуються також елементи спортивної діяльності: теніс, футбол, катання на
самокаті, ручний м’яч. В зміст занять доцільно включати і ритмічні вправи.
Традиційні засоби фізичної культури удосконалюють фізичні якості, формують
рухові вміння і навички, зміцнюють здоров’я, але вони не дозволяють в повній мірі
сформувати ціннісне ставлення до здорового способу життя. Тому, враховуючи
анатомо-фізіологічні і психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку, я
застосовую ігри та ігрові вправи: ігрова ритмічна гімнастика, ігрова аеробіка та її
різновиди: степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, стретчинг, хатхи-йога, ігровий самомасаж,
ігрова дихальна гімнастика, ігрові пальчикові вправи, ігри-релаксації, ігри-хороводи
та народні ігри.
Всі засоби фізичного виховання, які я використовую на заняттях гуртка,
підпорядковані певному сюжету. Використання імітації та наслідування, образних
порівнянь, відповідає психологічним особливостям дошкільників, полегшує процес
запам’ятовування, засвоєння вправ, підвищує емоційний фон заняття, сприяє
розвитку психічних процесів, творчості, пізнавальної активності.
Основою методики проведення запропонованого мною заняття гуртка є
фізична та театралізована діяльність. Всі вправи, поєднані одним сюжетом, швидко
змінюють одна одну. Дитина із задоволенням наслідує дії тварин, птахів, казковим
героям, явищам природи та довкілля. Вправи на дихання також організовуються у
формі сюжетної гри (імітація задування полум’я свічки, зігрівання змерзлих на морозі
рук і т.д.)
Відомо, що у зв’язку із своїми фізіологічними особливостями діти швидко
втомлюються і не можуть довго концентрувати увагу на рухах. В них ще недостатньо
розвинене абстрактне мислення, тому рекомендую використовувати вправи з
різними предметами і атрибутами та різним темпом виконання.
Після закріплення теми я пропоную проводити зустріч із казковим персонажем,
в процесі якої використати засвоєні на заняттях рухи, вправи, естафети, ігри та
танці. Підготовка до зустрічі із персонажем стимулює дітей ретельно перевірити свої
вміння і знання, сприяє формуванню таких базових якостей особистості як
наполегливість, працелюбність, цілеспрямованість.
По закінченні заняття гуртка дітям дається домашнє завдання – заповнити
щоденник здоров’я. Щоденники здоров’я діти заповнюють вдома разом з батьками.
Подібні завдання допомагають привернути увагу батьків до здоров’я дитини,
зацікавити її успіхами (або проблемами).
За основу побудови театралізованого заняття гуртка взято традиційну
структуру заняття з фізичної культури, але її зміст має певні специфічні відмінності та
особливості.
Підготовча частина. Заняття розпочинається з проблемної ситуації –
звернення казкового героя, лист, смс. Далі з дітьми з’ясовуємо суть проблеми,
обговорюємо способи її вирішення. Така методика зорієнтовує дошкільників на
творче виконання завдання і дозволяє розвивати у них інтелектуальні здібності,
рефлексивне мислення.
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Завдання підготовчої частини: мотивація дітей до діяльності, організація групи,
мобілізація уваги, орієнтування на сюжет заняття, помірний розігрів організму,
перехід його на інший рівень функціонування. Середня тривалість цієї частини 5-7
хвилин.
Засоби: шикування, різні види бігу, ходьби, стрибки, танцювальні кроки,
ритмічні вправи, вправи на розвиток уваги і координацію рухів поєднані сюжетом
заняття.
Основна частина. На неї припадає змістове навантаження всього заняття,
тому в ній передбачене виконання фізичних вправ, відповідно темі та сюжету
заняття. Це етюди, ігри, спрямовані на корекцію емоційної та пізнавальної сфери
дитини, на засвоєння та закріплення знань і практичних дій по організації здорового
способу життя, а також ігри і вправи оздоровчої спрямованості.
Засоби: елементи казкотерапії, психогімнастика, ритмічна гімнастика, аеробіка
та її різновиди: степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, стретчинг, хатка-йога.
Основна частина заняття гуртка займає 80% часу всього заняття та
закінчується рухливою грою, яка відповідає сюжету заняття.
Заключна частина. Діти обмінюються враженнями, висловлюють свою думку
про що нового дізналися, отримують домашнє завдання. Спільно з інструктором
формулюють поради по зміцненню здоров’я казкового героя .
Мета даної частини: створення у кожної дитини почуття приналежності до
групи і закріплення позитивних емоцій від спільних занять спортом. Передбачається
проведення спільної гри-забави.
Засоби: ігри малої рухливості, вправи на дихання, релаксацію, психорегуляцію
і розвиток дрібної моторики.
Невід’ємною частиною таких занять є музичний супровід тематично пов'язаний
із сюжетом та темою заняття у поєднанні із звуками природи. Такий супровід створює
відчуття гармонії із оточуючим світом, допомагає розслабитися, зняти стрес, відчути
єдність людини і природи.
Важливим результатом занять гуртка є розширення світогляду дошкільнят у
питаннях збереження здоров’я та організації здорового способу життя, підвищення
рівня психофізичних здібностей і загального рівня здоров’я.
Аналізуючисвоюпрактичну роботу по проведеннюінтегрованихфізкультурних
занять з дітьми старшого дошкільноговіку, я зробиланаступнівисновки:
- інтегровані заняття з фізкультури сприяють формуванню у дітей цілісної
картини світу;
- у дітейформуєтьсяінтерес до занять;
- заняттядаютьвисокурезультативність, тому щодитина залучена в активний
процес руху і пізнання;
- розвиваєтьсяпізнавальнийінтерес і активність, оскільки будь-яка тема
потребуєвіддітейактивізаціїдосвіду реального життя в ситуації даного заняття;
- інтегрованізаняттязбагачуютьдітейзагальнимивраженнями, переживаннями,
сприяютьформуваннюколективнихвзаємин;
-організація і проведення інтегрованих занять сприяє творчій взаємодії
інструктора з фізкультури і педагогівдитячогодошкільного закладу.
Отже,
інтегрований підхід до організації занять з фізичної культури,
безперечно, сприятиме покращенню фізичного розвитку і фізичної підготовленості,
розширенню соціально-пізнавального досвіду дітей. Це ефективний фактор, могутня
сила в руках досвідченого педагога, спрямована на досягнення високої мети –
формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості, здатної брати на себе
вирішення складних завдань, досягати вершин, вести за собою інших, задовольняти
власні амбіції не тільки в матеріальній сфері, а й в духовній.
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МУЗИКА І МАТЕМАТИКА.
СУЧАСНЕ МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИКИ
Анотація. Указом президента 2020/2021 навчальний рік оголошено «Роком
математичної освіти в Україні», і це спонукає педагогів до роздумів про розвиток
математичної компетентності дітей в інноваційному напрямку: поєднуючи
математику з іншими сферами розвитку починаючи з дошкільного дитинства. В
дошкіллі математиці приділяється достатньо уваги, але стрімкий розвиток
інформаційних технологій, заміна людської праці машинами змушує нас: педагогів,
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батьків бути інтелектуально гнучкими, готовими до
самоосвіти та вчити цьому наше підростаюче покоління.

саморозвитку

та

Ключові слова: інтелект, емоційний інтелект, ритмічність мислення,
музичні та математичні закони, математичні концепції.
Музичні керівники м. Хмельницького працюючи за програмами по музичнооздоровчій роботі з дітьми відмічають, що високий рівень IQ є ніщо без ЕQ
(емоційного інтелекту). Адже невміння усвідомлювати себе як особистість в соціумі,
не здатність до творчості, до відчуття вібрацій часу, до знаходження свого місця в
швидкозмінних обставинах життя- робить високий рівень IQ тягарем (в кожного на
шляху траплялись відмінники, які були у школі взірцем, а з часом втратили себе у
житті). Інтегруючи музично-оздоровчу роботу з математичною наукою в ракурсі
STRAM освіти, ми маємо можливість виховати майбутніх повноцінних геніїв, що
володіють 3D (часом, простором, усвідомленням себе) знаннями, та навичками та
розвиненим не тільки IQ, а ще й розвиненим емоційним інтелектом- ЕQ.
Чому саме математика і музика?
«Математика — цариця всіх наук. Її улюблениця — істина, її вбрання —
простота і ясність» - так влучно сказав про математику Ян Снядецький (1756 – 1830)
– польський вчений-енциклопедист, астроном, математик, філософ, педагог.
А музика – це могутнє джерело думки, це мистецтво організації музичних
звуків, це важлива складова наших відносин і не дивно, що вона торкається
найглибших струн нашої душі і викликає потужний емоційний ефект. Ряд вчених,
таких як В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков та інші займались вивченням впливу музики на
організм людини, на її соціальну активність, комунікативні функції, творчі здібності.
В.М. Бехтерев писав: «Музика не тільки навчає і виховує, музика- зцілює».
Є науково підтверджені факти, близької схожості цих наук. Адже музика
структурує ритмічність мислення, а побудову музичної тканини напряму можна
вичислити математичними формулами. Терапевтичний ефект музично-оздоровчих
технологій підсилює сприйняття та усвідомлення усіх знань, понять у просторі та
часі. Вчить бачити світ цілісним.
Не секрет, що музика має здатність лікувати людину на всіх етапах її життя та
емоційно-інтелектуального розвитку. Багато вчених довели, що музичні вібрації
здатні вплинути як на ріст клітин головного мозку, так і на її якісні характеристики, а
також, музика має здатність впливати на емоційний стан людини, її інтелектуальний
розвиток, активуючи енергетичні процеси організму, що у свою чергу сприяє
оздоровленню та нормалізації її стану. Також констатується той факт, що музика
привчає людину до вміння концентруватись та виокремлювати окремі звукові сигнали
із загального звучання життя, розвиває чуттєвість, ритмічність, концентрацію уваги
та розвиток творчих здібностей. Завдяки структурованості музичних тканин, музику
тісно поєднують із математикою.
Окрім цього багатьма вченими науково доведена наступна думка: кожна
музична композиція побудована за чіткими математичними законами. Знаючи ці
закономірності, можна кодувати будь-який музичний матеріал формулами (нотний
матеріал, музичні треки та композиції). А, в свою чергу, сухі математичні формули –
перетворити на справжню музику!
Так, на думку Хербі Хенкока (один із найвпливовіших джазових музикантів), за
допомогою музики можна легко опанувати складні математичні концепції, зважаючи
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на тісний зв’язок математичних і музичних законів. Хербі Хенкок у 2016р. навіть
ініціював створення проекту Math Science Music. Для нього було мрією життя
надихати молодь вивчати математику та інші точні науки, залучаючи музику.
Цікавий та унікальний онлайн проект реалізували при спільній роботі
міжнародних експертів з математики, природничих наук та музики, за підтримки
Міністерства Освіти США та всесвітньої організації ЮНЕСКО. До розробки освітньої
платформи долучились також і викладачі з 7 провідних американських університетів.
Викладачі з провідних університетів США у відео роках навчають малювати ритми
через геометричні пропорції і розповідають, що відбувається з мозком, коли людина
слухає музику. Найкращі спеціалісти зрозуміло пояснюють як розкласти мелодію на
партії окремих інструментів, а потім зібрати назад за допомогою знань з алгебри,
пояснюються принципи комбінаторики та теорії чисел через ритм, тригонометричні
закономірності через побудову графіків звукових хвиль, розуміння принципів
логарифмів через інтервали між нотами та опанування принципів стохастичного руху
шляхом побудови мелодії звуків. Impromptu – програма, що дозволяє створювати
інтерактивні музичні композиції, опановуючи пропорційні числа, коефіцієнти та
буквальним чином чути математику.
Доведено, що найбільш сенситивним періодом життя людини для знайомства
з музикою та математикою, розвитку музичних здібностей та інтелекту є дитинство.
Саме у дитинстві доречно закласти фундамент для культурного і духовного
розвитку людини за допомогою розвитку музичного смаку та музичного сприйняття, а
інтегруючи із математичними знаннями, - сформувати логіко-інженерне мислення.
Вже доведено факт, що у зв'язку з технологічністю та швидким ритмом життя, діти
знаходяться в умовах найменшого живого спілкування, замінюючи його на гаджети.
Це призводить до проблем у спілкуванні як з однолітками, так і з старшим
поколінням, діти мають емоційне перенавантаження, що призводить до небажаної
поведінки і неврозів. Вирішити ці проблеми допомагає музично-оздоровча робота з
дошкільниками.
Музично-оздоровча робота, яку «Творча лабораторія» музичних керівників м.
Хмельницького ось уже 5 років впроваджує у дошкільний світ України, направлена на
погашення негативних емоцій та звільнення від утисків та страхів, розвитку у дітей
емоційного інтелекту. А у поєднанні в одному занятті музично-оздоровчих технологій
та математичних знань - сприяє розвитку як IQ, так і EQ. Такі заняття мають
розвивальний ефект не тільки для дітей нормо-типового розвитку, а й в умовах
інклюзивного навчання і завдяки музично-оздоровчій роботі у дітей є можливість
проявити себе, зняти внутрішню напругу, відчути впевненість в собі, налагодити
контакт з однолітками та оточуючим світом, розвинути свої музичні та логікоматематичні здібності.
Завданнями музично-математичної оздоровчої роботи є:
- формування та розвиток музичних здібностей та логіко-математичні умінь;
- нормалізація емоційної сфери через релаксаційні та стабілізуючі техніки,
включаючи арт-терапевтичні прийоми;
- розвиток комунікативних навичок (від вивчення власного тіла та його можливостей до спілкування з одним або групою однолітків);
- розвиток емоційного інтелекту (уміння виражати власні емоції, бачити емоції та
почуття інших, уміння спілкуватись та абстрагуватись, проявляти творчість у
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нескладних непростих завдань, аналізувати та відчувати усіма сенсорними
аналізаторами музично-ритмічні, музично-математичні побудови …)
- навчання ауторелаксації за допомогою музики.
Впроваджуючи в освітній процес власні парціальні програмами «Музичноказкові намистини для дітей 4 року життя» та «Музично-оздоровчі мандрівки для
дітей 5 року життя», що затверджені МОН України, ми, «Творча лабораторія»,
прийшли до створення циклу музично-оздоровчо-математичних занять. Їх конспекти
друкуються у фаховому журналі «Музичний керівник» № 10, № 12 за 2020р.
(видавництво MCFR), це цикл занять під назвою «Маффін на ім'я Ласунець пізнає
себе у музично-математичному світі».
Перше заняття побудоване на цифрі 1. Тут Ласунчик разом із дітьми вчиться
усвідомлювати себе як автономну одиницю в соціумі. Малята пізнають власне тіло,
відчувають себе у просторі, усі відчуття підкріплюються одночастинними музичними
формами, виділенням сильної долі такту, спів на інтервалі пріма… Окрім цього діти
знайомляться із математичною фігурою – колом та все заняття забарвлене жовтим
кольором, який діти пізнають, вивчають та відчувають.
На другому занятті Мафін-Ласунець продовжує разом із дітьми пізнавати світ.
На ньому вивчається цифра 2, діти вчаться комунікувати у парах, залучаючись до
цікавих музично-оздоровчих технік. Почуття підсилюються двочастною формою
твору, з'являється інтервал велика секунда, відчуття сильної і слабкої долі такту у
розмірі 2/4…Знайомляться із фігурою прямокутник, у якому 2сторони довгі, двікороткі, а також знайомляться із зеленим кольором, який проходить крізь усе
заняття.
На третьому занятті Мафін-Ласунець запрошує дітей завітати на святковий
зимовий бал до королеви Солодощів. Діти занурюються у атмосферу вальсу, краси
та естетичного смаку. Знайомляться із цифрою 3, трикутною формою та
однойменним музичним інструментом. У ритмо-часовому просторі увесь час діти
відчувають розмір ¾, переживають його на всіх етапах музично-сенсорного
занурення. А домінантні синий та блакитний не тільки допомагають ознайомитись із
кольором, а й несуть в собі осмислену кольоротерапевтичну нагрузку: допомагає
зосередитись, погасити не бажані прояви агресивної поведінки, та без зайвих
яскравостей вчить зосереджуватись на тричастинній ритмопульсації. Впродовж
всього заняття діти в ігровій формі розвивають емоційно- комунікативні навички:
робота у невеличких групах по-троє вчить умінню ділитись та спілкуватись з
однолітками. Заняття дозволяє поринути у світ фантазій та мрій, вчить відчувати
власні бажання та можливості, відокремлювати найважливіше та найактуальніше у
власному маленькому, але такому величезному і важливому світі.
Математика і музика – два полюси людської культури. Слухаючи музику, ми
відчуваємо звукові коливання; розв’язуючи приклади, використовуємо простір чисел.
Музичні та математичні операції споріднені і змістовно, і психологічно і без музичнооздоровчої роботи неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини.
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За останні десятиліття засоби ІКТ в освітньому середовищі дошкільних
закладів відіграють надзвичайно важливу роль. Потужний потік нової інформації,
застосування комп'ютерних технологій дуже впливають на дитину та сприйняття нею
навколишнього світу. Сучасні діти швидко освоюють управління складними
електронними приладами. Вони немов народжуються з навичками поводження з
електронними пристроями. Сучасний комп'ютер поєднуючи у собі можливості книги,
калькулятора, телевізора, є унікальною іграшкою, яка може імітувати інші іграшки й
всілякі ігри, став для дитини рівноправним партнером, який реагує на її дії та запити.
Персональні комп'ютери набувають широкого використання, а відеоігри стають
частиною дитячої субкультури, поступово витісняючи з життя традиційні ігри. Даний
процес важко зупинити, тому слід звернути особливу увагу на принципи та умови
використання ІКТ у педагогічній роботі. [ 1 ]
Активне застосування ІКТ у навчальному процесі - це відповідь освіти на
виклики сьогодення. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому
процесі регламентовано нормативно-правовою базою Так, у Державній національній
програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено
основні положення [ 2 ]: "забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних
концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних
технологій та науково-методичних досягнень; ... підготовка нової генерації
педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня".
Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх
переорієнтувати власну роботу за новими підходами. Крім того, у "Національній
стратегії розвитку освіти" [ 3] наголошено, що "пріоритетом розвитку освіти є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують:
подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві". Цей документ регламентує створення індустрії сучасних засобів
навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою
передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти. Базовий
компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і
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варіативною складовими. Освітня лінія «Комп’ютерна грамота», що є складовою
варіативної частини[4], передбачає ознайомлення дошкільників із комп’ютером,
способами керування ним за допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і
використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск,
клавіша, комп’ютерні ігри тощо) та елементарні прийоми роботи з комп’ютером у
процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей
дошкільного віку; вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з
ним. [ 5 ].
Зважаючи на особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку,
використання ІКТ у навчально-виховному процесі ДНЗ має бути чітко спланованим,
продуманим, дозованим та відповідати наступним вимогам:
1) ІКТ мають виступати не основним, а допоміжним елементом в організації
процесу виховання та розвитку дитини-дошкільника;
2) повинні бути узгоджені з рівнем розвитку дітей.
До критеріїв відбору ІКТ, що гарантують відповідність їх віковим особливостям
дітей дошкільного віку, а отже придатні для застосування в дошкільних закладах,
відносять:
1) інформаційно – комунікаційні технології є розвивальними: усі засоби, які
використовуються при навчанні дітей дошкільного віку, є розвивальними і
навчальними за своєю природою, інші - виключаються;
2) сприяють співпраці та інтеграції: формують уміння дитини діяти як
самостійно, так і в команді, потребують спільної діяльності з дорослим, іншими
дітьми;
3) створюють і підгримують ситуацію гри: гра є провідною діяльністю дітей
дошкільного віку, і, як імітація соціального життя, вона відіграє центральну роль у
процесі засвоєння нових знань, умінь і навичок; ігрові ІКТ поряд з реальними
іграшками та предметами можуть стати альтернативними моделями життєвих
ситуацій;
4) «прозорість» і наочність: функції ІКТ мають бути чітко визначеними та
наочними;
5) соціальна прийнятність: в інформаційно – комунікаційних технологіях не
повинно бути сцен насильства, в іншому разі дітям нав’язуються стереотипи
соціально неприйнятної, агресивної поведінки, і якщо засоби ІКТ не відповідають
даному критерію, їх використання в будь-якому навчальному контексті не може бути
виправданим;
6) дозованість в часі і змісті: інтеграція ІКТ повинна підтримувати
усвідомлення питань здоров’я і безпеки та залучення батьків у процес дошкільної
освіти, оскільки впровадження будь-яких інновацій у процес навчання та виховання
дітей має здійснюватися у тісній взаємодії з батьками [5]
Включення в педагогічний процес ІКТ, спеціалізованих комп'ютерних програм
дозволяє успішно моделювати розвивальне навчальне середовище та ефективно
вирішувати такі завдання [1]:
- підвищити навчальну мотивацію вихованців;
- залучити дітей до активної комунікативно-пізнавальної діяльності;
- сформувати у дітей самооцінку;
-сприяти розвитку пам'яті, уваги, вольових якостей зорово-моторної
координації.
Програми, створені за принципом ігрових розвиваючих міні-завдань, кожне з
яких має логічно завершений сюжет, є найбільш ефективними для дошкільнят. При
виконанні таких завдань дитина встигає виконати поставлене завдання, отримати
або побачити результат своєї діяльності, оцінку або заохочення на моніторі
комп'ютера. Такі завдання більш відповідають потребам віку і несуть в собі певний
розвиваючий потенціал. Виконання подібних завдань передбачає обов'язкову участь
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педагога. Важливо чітко визначити для педагогів критерії вибору комп'ютерних
програм для дошкільнят. Комп'ютерні ігри дуже неоднорідні, багато які з них
орієнтовані на розвиток сприйняття, логічного мислення, збагачення пізнавальної
сфери дошкільника. Сучасна індустрія передбачає величезну кількість різноманітних
комп'ютерних ігор для дітей. Всі вони діляться:
- за жанрами;
- цілями;
- змістом;
- кількістю учасників.
Вибираючи дитячі комп'ютерні ігри, педагогам в першу чергу слід звернути
увагу на жанр гри, оцінити її можливий вплив на психіку дитини. Обов'язково
визначити, яку сферу психіки розвиває гра - пізнавальну або особистісну. Доцільно
використовувати комп'ютерні засоби навчання на комплексних заняттях з дітьми.
Кожне заняття має відповідати індивідуальним можливостям і освітнім потребам
дошкільника. При підготовці таких занять педагоги мають враховувати:
-наступність під час ускладнення лексичного, граматичного матеріалу;
-розраховувати обсяг навчального матеріалу відповідно до вікових і
фізіологічних особливостей.
Гра буде стимулювати психічний розвиток дитини тільки в тому випадку, якщо
вона відповідає віковим особливостям. Перед тим як працювати з комп`ютером, має
бути проведена відповідна робота, спрямована на емоційну і фізичну підготовку
дитини до використання комп'ютерних вправ в процесі заняття. Вона передбачає
введення дитини в ігрову проблемну ситуацію, що дозволяє перейти до теми
заняття. Можливо провести пальчикову гімнастику для підготовки дрібної моторики
до роботи. В основі частині заняття вирішуються освітні завдання, що відповідають
цілям заняття - пояснення педагогом і його виконання дитиною. На заключному етапі
проводиться підведення підсумків роботи, самостійна оцінка дитиною результатів
своєї діяльності, фізкультхвилинка або рухлива гра для зняття емоційної, зорової та
м'язової напруги. Сюжет заняття може бути відомим, або вигаданим педагогом, якщо
дозволяють умови розвивати його у ході заняття, дозволяючи дитині проявляти
творчу активність.
Слід пам'ятати, що занадто раннє і неграмотне введення в життя дитини
комп'ютерних програм може загальмувати і впливати на розвиток справжньої гри, в
якій здійснюється особистісний та психологічний розвиток дошкільника. Найбільш
доцільно залучати дитину до роботи на комп'ютері після п'яти років. І бажано не за
допомогою комп'ютерних ігор, а за допомогою ігрових розвиваючих завдань, що
запобігають виникненню залежності.
Сучасні підходи до організації педагогом занять з використанням комп'ютерних
технологій сприяють і допомагають вирішувати ряд питань, таких як:
- актуалізації особистісного
та інтелектуального ресурсу старших
дошкільників;
- формування готовності дітей до школи;
- підвищення ефективності їх пізнавально-мовленнєвої діяльності.
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ЗДО №4 «Сонечко»
м. Красилів
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ:
«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ, МОЯ МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА»
.
«Той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі, хто байдужий до матері,
що вигодувала його, не здатен переживати високі патріотичні почуття».
В.О.Сухомлинський.
Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних
ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років
життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену
життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою
ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Зростити та
виховати таку генерацію українців, духовно багатих особистостей можна за умови
розвитку національної освіти, у якій би система виховання, навчання та розвитку
ґрунтувалася на передових ідеях вітчизняної й зарубіжної філософії, засадах
української етнопедагогіки
прогресивній науково-педагогічній думці та яка б
органічно синтезувала суспільні освітні впливи та родинне виховання. Одним із
завдань української системи дошкільної освіти є пробудження та виховання в кожній
дитині дошкільного віку, патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей.
Проблема патріотичного виховання виникла давно. Саме державним стандартом
дошкільної освіти є Базовий компонент. Його мета формування ціннісних орієнтацій
особистості, забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої входить і
поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу». Фундаментом
патріотизму по праву вважається цілеспрямоване ознайомлення дітей з рідним
краєм. Саме робота з цього напрямку сприяє тому, що вихованці своїми маленькими
серденьками торкаються перлин народної мудрості, черпають з життєдайного
джерела знання про свій народ, рідний край, його історію, традиції, обереги. Любов
до Вітчизни починається з любові до своєї малої Батьківщини - місця, де народилася
людина. Рідне місто... Де б ви не жили - це завжди самий близький нашому серцю
край. Давно доведено, що дошкільний період визнаний науковцями, як сенситивним
періодом розвитку особистості та активного неусвідомлюваного засвоєння
соціальних цінностей. Кожна дитина від народження наділена величезним
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розумовим потенціалом, який за сприятливих умов ефективно розвивається і дає
можливість дитині досягати великих висот у своєму розвитку. Розроблений мною
психолого-педагогічний проект: «Мій рідний край, моя маленька Батьківщина!»
направлений на формування у дошкільників національно-патріотичного, духовноморального виховання, сприймання та розуміння цілісної картини світу людей та
природи нашої Батьківщини. Мета українознавчих заходів, які я реалізую, включає в
себе виховні, розвивальні і навчальні цілі, що сприяють формуванню у дітей
розуміння їх соціальної цінності, закріпленню і розвитку морально-етичних та
громадських якостей: любові до рідного краю, міста, країни, прагнення бути добрим,
турботливим, оберігати навколишнє середовище, шанувати народні традиції і звичаї,
розуміти красу в природі, предметах побуту, праці, людських взаємин тощо. Проект
довготривалий, поділений на етапи: мотиваційний, інформаційний, репродуктивний,
узагальнюючий, творчий та рефлексивно-оцінювальний . Правильно організована
робота за проектом: «Мій рідний край, моя маленька Батьківщина!», органічне
поєднання традиційних методів і новітніх технологій дозволяє зробити освітній
процес максимально наближеним до вимог сучасного повсякденного життя і
розвиває в дитині ті навички й уміння, які знадобляться їй саме зараз, на
сьогоднішньому етапі її розвитку, та у подальшому шкільному й дорослому житті. У
майбутньому такі діти стануть всебічно розвиненими, компетентними у багатьох
питаннях, та творчою особистістю з активною життєвою позицією. Навчально-виховні
заходи патріотичного змісту потребують підготовки наочного матеріалу, тому в
дитячому садку створений та обладнаний етнографічний міні-музей «Бабусина
світлиця». У групових кімнатах оформлені національні осередки «Маленькі українці»,
«Юні патріоти», які наповнені державними та народними символами, оберегами,
ляльками в національному одязі, дитячими музичними інструментами, зразками
декоративного мистецтва. Працюючи з дітьми старшої групи,
я намагаюся
розширювати знання дітей про наше місто, його вулиці, будови, визначні місця,
професії людей, що живуть у місті. Формую поняття слова «батьківщина».
Батьківщина — це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її
батьки. В роботі з дітьми було очевидним, що ознайомлення з рідним містом
можливий лише за умови їх активної взаємодії з оточуючим світом емоційнопрактичним шляхом, тобто через гру, предметну діяльність, спілкування, працю,
навчання, різні види діяльності, властиві дошкільному віку. При введенні
краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми враховую принцип поступового переходу
від більш близького дитині, особистісно значущого, до більш віддаленого від дитини
– культурно-історичних фактів. Виховуючи у дітей любов до свого міста, підводжу їх
до розуміння, що їхнє місто - частинка Батьківщини, оскільки у всіх місцях, великих і
маленьких ,є багато спільного:
-Всюди люди трудяться для всіх (вчителі вчать дітей; лікарі лікують хворих; робочі
роблять машини і т.д.);
-Скрізь дотримуються традиції: Батьківщина пам'ятає героїв, які захистили її від
ворогів;
-Всюди живуть люди різних національностей, спільно працюють і допомагають один
одному;
-Люди бережуть і охороняють природу;
-Є спільні професійні і громадські свята і т.д.
При ознайомленні з природою рідного краю акцент роблю на її красі, розмаїтті,
багатстві, на її особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, які тварини
живуть в наших лісах, які ростуть дерева, які квіти цвітуть на полях і луках
(кульбабки, волошки, маки). Пробудити в дитячих серцях любов до рідного краю мені
допомагає
проведення спостережень, екскурсій, нескладних дослідів, праці на
ділянці, бесід за картинами, читання та інсценізації творів художньої літератури,
прогулянок "екологічною стежиною", відпочинок на "грайливій галявині" з
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проведенням цікавих ігор. Дошкільнята залюбки долучаються до природо охоронної
діяльності. Дітям про природу розповідають їхні улюблені казкові персонажі —
Олівець-мальовець, лікар Айболить, хлопчик Помагай, Травознайко та інші. В своїй
роботі використовую Ляльку – персону, вона допомагає організувати розмову серед
дітей про складні питання ,підвищувати рівень участі дітей, дозволяють дитині
відчувати себе достатньо захищеною, щоб виражати власні почуття та ділитися
своїми переживаннями. Намагаюсь, щоб діти вчилися будувати діалоги, складати
творчі розповіді, висловлювати своє ставлення і давати оцінку побаченому.
Особлива увага приділяється організації інтегрованих занять, які мають
пізнавальний, ігровий характер .Це можуть бути уявні мандрівки з використанням ІКТ,
КВК, квести, розвивальні ігри…В таких заняттях здійснюється багатогранна робота з
патріотичного виховання. Усвідомити свою належність до українського народу
малятам допоможе міні – музей (світлиця). Незвичайне оформлення, багатство
експонатів, оригінальний дизайн залучає дітей до народознавства. Це своєрідний
куточок української історії, де вихованці дитячого садка мають змогу зануритись у
давнину: ознайомитись з характерними ознаками побуту українців(посидіти на лавах
за стародавнім столом, поколисати ляльку в колисці); доторкнутися до оригінальних
речей(миски, глечики, куманці), помилуватися виробами майстрів народних ремесел
(гончарство, вишивка, килимарство ,лозоплетіння) ; зазирнути в бабусину скриню,
де знаходяться вишиванки, одяг, килимки, витинанки…. В своїй роботі з дітьми
зіштовхнулася з тим, що досить складним в роботі по ознайомленню з рідним містом,
особливо з його історією та визначними місцями, є складання розповіді для
дошкільнят. Щоб подолати ці труднощі супроводжую розповідь наочними
матеріалами: фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін.
Звертаюсь до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати їх увагу,
викликаю бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про щось здогадатися,
запитати. Спонукаю мислення дітей проблемними запитаннями: „Як видумаєте, чому
саме на цьому місці люди вирішили побудувати місто? Звідки така назва? Що вона
може означати? Не називаючи дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу.
Використовую такі вирази: „Це було дуже давно, коли ваші бабусі та дідусі були
такими ж маленькими, як ви» або „Це було дуже-дуже-дуже давно, коли ваших мам,
тат, бабусь та дідусів ще не було на світі». Використовую доступну дітям лексику,
пояснюю значення незнайомих слів, не вживаю спеціальної термінології, не
перевантажую розповідь складними граматичними конструкціями. Залучити дітей до
історії, культури, природи рідного міста в моїй роботі допомагає здійснення
діяльнісного підходу, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б
відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра,
придумування 2 оповідань, виготовлення поробок, придумування загадок, аплікація,
ліплення, малювання, проведення екскурсій, участь у благоустрою території, охороні
природи). Доцільно зазначити позитивний результат вивчення тематики національно
– патріотичного виховання через проектну діяльність. Проектна діяльність дає змогу
комплексно підходити до проблеми, залучає до роботи практично кожну дитину та їх
батьків. Тематика проектів може бути різноманітна. («Ми живемо в Україні, ми дуже
любимо її», «Пам'ятні місця України», «Вулиці нашого міста», «Наш герб» та інші.)
Так, для закріплення отриманих знань у проекті «Моє улюблене місто» або «Рідне
місто», є ще одна цікава форма роботи -це екскурсія по місту. Вона позитивно
впливає на виховання патріотичних і громадянських почуттів, дає можливість дітям
ознайомленню з рідним містом, особливо з його історією та визначними місцями, є
складання розповіді для дошкільнят. Необхідно робити акцент на красі, розмаїтті,
багатстві й особливостях природного довкілля нашої країни. Давати дітям уявлення
про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо),
її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші
річки, озера, найвищі гори). Знайомити з літературними та художніми творами, що
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відображають різноманітність і красу природи України. Дітей старших груп
пропонується знайомити з людьми, які прославили нашу країну (художниками,
композиторами, письменниками, винахідниками, ученими, мандрівниками, лікарями,
спортсменами). Так, з метою популяризації творчої спадщини Т .Г .Шевченка, вже
стало традицією проводити тематичні дені. Тема дня проходить через різні види
діяльності дитини. В цей день в закладі проходять різноманітні заходи: тематичні
заняття – «Т .Г. Шевченко- славетний син України», «Любий наш Кобзарю»,
«Стежками Тараса»; розваги, виставки, літературні читання його віршів. Неоцінена
роль у національно – патріотичному вихованні – трудова діяльність та трудові
доручення. Дієвим підґрунтям для такої виховної роботи можна вважати процес
формування практичних навичок, придбання практичного досвіду прибиранні
території закладу, догляд за рослинами та ін.. З пелюшок дитина чує рідну мову.
Орієнтуючись на переконання С. Русової, що залучення дітей до національної
культури та етнізації особистості, має здійснюватися через малі фольклорні форми,
педагогам варто озброїтися і активно використовувати скарби багатої усної народної
творчості. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказка й прислів'я,
скоромовка, чистомовка, колисанка, забавлянка, закличка. Щоб подолати ці
труднощі супроводжую розповідь наочними матеріалами: фотографіями,
репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін. Звертаюсь до дітей із
запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати їх увагу, викликаю бажання щось
дізнатися самостійно, спробувати про щось здогадатися, Застосовую також ігрові
прийоми, які важливі як для підвищення пізнавальної активності дітей, так і для
створення емоційної атмосфери . Великий інтерес викликають у дітей ігри в «поїздки
і подорожі» (у минуле рідного міста, краю і т .д.). Головну роль у формуванні
ціннісних орієнтацій особистості відіграє спілкування з дорослими та ровесниками.
Тому для мене, новою але ефективною формою роботи з дітьми є і такий вид
діяльності як дитячі „гостини», коли старші діти готують для менших концерт,
виставку робіт присвячену рідному місту, тощо і запрошують менших до себе в гості.
Спілкуючись діти розказують один одному про те, що дізналися від дорослих (батьків
,бабусь, дідусів, вихователів). Так створюється дитяче співтовариство, відбувається
активний процес соціалізації дітей .Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на
прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема
екскурсії на сільсько- господарське виробництво. Діти, спостерігаючи, як вирощується
хліб, і переконуються, як багато терпіння, енергії та вміння докладають люди, аби на
столі з'явилися смачні булочки. Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з
теми "Праця твоїх батьків". На них ведеться щира й цікава розмова про батьківську
роботу, яка дуже корисна для суспільства. Провідною у цих бесідах є думка про
працьовитість українців, як їхня національна риса. Спостереження за працею
дорослих, де кожна дитина починає усвідомлювати, що праця об'єднує людей,
вимагає від них злагодженості, взаємодопомоги, знання своєї справи. І тут велике
значення набуває знайомство дітей з народними промислами краю, народними
умільцями. Свою роботу я будую в тісній співдружності з сім'єю. Батьки активно
беруть участь у всіх заходах: народних святах, екскурсіях, виставках, конкурсах.
Спільна діяльність стала осново ю у формуванні громадянських цінностей
дошкільників. Велике значення мають сімейні екскурсії по місту, відвідування з
батьками окремих підприємств та установ міста і т. д. Підсумки таких екскурсій
можуть відображатися у фотовиставці, спільному з дитиною виступі або знятому
фільмі. Не менш цікаво провести «міні-дослідження». Причому тему дослідження
обираю разом з батьками, розумно обмежуючи її «територіальні» і «тимчасові
рамки», наприклад, дослідження не історії міста взагалі, а історії вулиці (на якій
знаходиться дитячий садок або живуть діти) тощо.
Використовуємо також таку форму роботи як виготовлення паспорта юного
Красилівчанина за темою : «Мій рідний Красилів – моя земля, тут народились ти і я»
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це дає для дітей уявлення про громадянство, про паспорт громадянина, як документ
що підтверджує громадянство; формує у дошкільників громадські почуття:
належності до рідного міста, землі, гордості за свій край, свою культуру, виховує
любов і повагу до своєї нації, почуття власної гідності, як представника свого народу,
міста.Характеристика паспорта юного Красилівчанина - обкладинку паспорта зовні
прикрашає зображення герба Красилова і надпис «Паспорт юного Красилівчанина»,
а на внутрішню сторону - герб України з надписом «Я громадянин України».На
першій сторінці – фотокартка дитини та її прізвище, ім'я, по батькові.
Друга сторінка – повідомлення : «Живу у м. Красилові Хмельницької області»
,оздоблена заставкою «Красилів».
Третя сторінка - пропонує колаж із різноманітних фотозображень міста.
Четверта сторінка - повідомляє адресу дошкільника і має зображення
багатоповерхового будинку.
П’ята сторінка -творча ,знайомить з аплікацією власника паспорту на тему «Мій
рідний дім».
Шоста і сьома сторінки паспорта - присвячені дошкільному закладу, в якому
виховується дитина, вони прикрашені зображеннями споруди та ділянки дошкільного
закладу, а також груповими фотокартками «Я і мої друзі» у груповій кімнаті.
Восьма сторінка – «біометрична». Надпис «Я-дівчинка» повідомляє про стать
дитини і розташований у середині зображення обведеної за контуром дитячої ручки.
Кожен пальчик теж несе певну інформацію:-вік, дитини, зріст, вага, об'єм грудей.
Остання сторінка паспорту – поетична, віршовані рядки присвячені рідному
місту – Красилів.
План вручення «Паспорта юного Красилівчанина» дошкільникам
1.Свято, присвячене дню міста(за сценарієм музичних керівників).
2.Привітання і вручення паспортів від директора садочку.
3.Гімн (в аудіо запису).
Форма роботи асоціативна карта для старших дошкільників за темою «Знавці
рідного краю» дає можливість узагальнити та систематизувати уявлення дітей про
рідний край, сприяти цілісному сприйняттю теми, спонукати дошкільників до
самостійного мислення та обґрунтування власної думки, розвивати природну
асоціативність мислення, уяву та мовлення, виховувати почуття гордості за своє
місто Красилів.
Характеристика асоціативної карти
«Мій рідний край – моя маленька Батьківщина».
У центрі асоціативної карти картинка - ключове поняття з назвою міста
Красилів, верхні кути якого прикрашає символіка: герб та прапор. Простір навколо
ключового поняття заповнений різними зображеннями, які тісно пов'язані з
Красилівщиною. Всі зображення умовно згруповані у сім секторів згідно тематиці:
Перший сектор - географічне положення(карта України, карта Хмельницької
області з позначенням м. Красилів);
Другий сектор - природні ресурси(ландшафт, водні ресурси);
Третій сектор - історична сторінка(зображення козаків, козацького житла,
човнів);
Четвертий сектор - інфраструктура міста(транспорт, дитячий майданчик,
споруда міськвиконкому, супермаркети );
П’ятий сектор – промисловість(АТОН, ФІЛЬТРОН, Агрегатний завод,
хлібозавод);
Шостий сектор - видатні місця (площа Слави , краєзнавчий музею, пам'ятники
на площі Незалежності );
Сьомий сектор - мешканці Красилова, які прославили місто.
Представлені форми роботи використовуються педагогами нашого закладу в
різних видах діяльності. В основу системи роботи з патріотичного виховання в
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нашому дошкільному закладі покладено національну ідею, що об‘єднує педагогів,
вихованців та їх батьків. Метою якої є – пробудити у дітей інтерес до історії рідного
краю, любов до культурної спадщини свого народу, сприяти вихованню патріотичних
почуттів. Дошкільний навчальний заклад та родина виконують важливу роль у
вихованні дітей, формуванні в них любові до рідного краю, історичної пам‘яті,
духовних та національних цінностей. Адже все, що закладається дитині в період
навчання і виховання в дитячому садку і в родині визначає в подальшому успіх
процесу формування ціннісних орієнтацій, її світогляду, соціалізації.
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СПЕЦІАЛЬНІ ЛОГІЧНІ ІГРИ ТА ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація.У статті проаналізовано можливості використання спеціальних
логічних ігор та вправ з метою формування логічного мислення дітей дошкільного
віку. Зокрема, увага акцентується на методиці роботи з логічними іграми
«Танграм», «Колумбове яйце» та «Пентаміно»
Ключові слова: логіко-математичний розвиток, дошкільники, логічні ігри,
«Танграм», «Колумбове яйце», «Пентаміно»
На сучасному етапі розвитку системи дошкільної освіти важливим є пошук
нових форм виховання і навчання, які б сприяли особистісному зростанню
дошкільника. Зокрема, актуальності набуває проблема формування та розвитку в
дітей уміння мислити логічно, творчо, розвитку їхніх інтелектуальних та творчих
403

здібностей. Це шлях до реалізації головної мети виховання – формування
життєздатної, гнучкої, свідомої та творчої особистості.
Одним з компонентів, які складають фундамент такої особистості, є
розвинуте логічне мислення. Сучасні програми орієнтують педагогів на формування
в дошкільників таких якостей як здатність аналітично мислити, формулювати
елементарні судження, обґрунтовувати свої думки, давати
чіткі визначення,
самостійно висувати елементарні гіпотези, генерувати оригінальні ідеї тощо. Ці
основні інтелектуальні уміння безпосередньо залежать від розвитку елементарних
логічних вмінь та навиків. Відтак, шляхи та методи найефективнішого формування
логічної сфери дошкільників є однією з актуальних методичних проблем сьогодення.
Проблематика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
знаходиться у центрі уваги фахівців з дошкільної освіти. Так, питань формування
основ математики (елементарних математичних уявлень) у дошкільників торкалися
А. Белошиста, І. Газіна, Л. Метліна, З. Михайлова, Т. Тарунтаєва та К. Щербакова.
Власне логіко-математичний розвиток дошкільників став предметом досліджень Н.
Баглаєвої, І. Газіної, А. Єрменчук, В. Старченко, Л. Тихомирової. Методиці
використання різноманітних дидактичних ігор, вправ та логічних завдань в процесі
формування основі логіко-математичного мислення дітей дошкільного віку
присвятили свої дослідження Л. Артемова, Н. Баглаєва, А. Бурова, І. Газіна, В.
Крушинська, І. Стародубцева.
Звичайно, проблема використання нових методичних прийомів, інноваційних
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку залишається актуальною, а відтак –
такою, що потребує уваги дослідників.
У даній статті здійснено спробу проаналізувати можливості використання
спеціальних логічних ігор та вправ з метою формування логічного мислення дітей
дошкільного віку.
Особливе місце серед математичних розваг займають спеціальні логічні ігри.
Це ігри, спрямовані на вирішення певних дидактичних завдань, розробленні для
максимального забезпечення їх виконання. До таких відносяться ігри на складання
площинних зображень предметів, тварин, птахів, будинків та ін. зі спеціальних
наборів геометричних фігур. Набори фігур при цьому підбираються не довільно, а є
частинами фігури, розрізаної певним чином: квадрата, прямокутника, круга чи
овалу. Вони цікаві дітям і дорослим.
Дітей захоплює результат – скласти побачене на зразку або задумане. Вони
включаються в активну практичну діяльність з підбору способів розташування фігур з
метою створення силуету.
Найвідомішими з таких спеціальних логічних ігор є «Танграм»,
«Могольська гра», «Колумбове яйце», «Чарівний круг», «В`єтнамська гра»,
«Пентаміно». Власне, звернемо увагу саме на роботу з цими логічними
наборами.
Танграм – це відома у всьому світі китайська гра (з китайської – «сім дощечок
майстерності»), яка передбачає
складання різноманітних фігур із частинок
розрізаного квадрата. Називають її і «головоломкою з картону», і «геометричним
конструктором» тощо. Гра проста у виготовленні. Квадрат розміром 8х8 см з
картону, пластику, однаково забарвлений з обох боків, розрізають на 7 частин. У
результаті виходить 2 великих, 1 середній і 2 маленьких трикутники, квадрат і
паралелограм. Використовуючи усі 7 частин, щільно приєднуючи їх одну до іншої,
можна скласти дуже багато різних зображень за зразками і за власним задумом [5].
Успішність освоєння гри в дошкільному віці залежить від рівня сенсорного
розвитку дітей. Діти повинні знати не тільки назви геометричних фігур, але й їх
властивості, відмітні ознаки, володіти способами обстеження форм зоровим і
дотиково-руховим шляхом, вільно переміщати їх з метою отримання нової фігури. У
них повинне бути розвинене уміння аналізувати прості зображення, виділяти в них і
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в навколишніх предметах геометричні форми, практично видозмінювати фігури
шляхом розрізання і складати їх з частин [4].
О своєння гри «Танграм» в групі дітей шостого року життя проходить
поетапно:
Перший етап – це ознайомлення з самим набором фігур до гри та спроби
їх перетворення з метою складання з наявних 2 – 3 нових фігур. На цьому етапі
освоєння гри «Танграм» проводиться ряд вправ, спрямованих на розвиток у дітей
просторової уяви, елементів геометричної уяви, на вироблення практичних умінь в
складанні нових фігур шляхом приєднання однієї з них до іншої. При цьому доцільно
завдання дещо видозмінювати, спрямовуючи дітей складати нові фігури за зразком,
відповідно усному завданню та відповідно свого задуму. Їм пропонують виконати
завдання подумки, а потім на практиці: «Яку фігуру можна скласти з 2 трикутників і 1
квадрата? Спочатку скажіть, а потім складіть». Ці вправи є підготовчими до другого
етапу освоєння гри – складання фігур-силуетів за розчленованими зразками.
(Фігурою-силуетом називають наочне плоске зображення, складене з частин гри [1, с.
118].
Другий етап роботи з дітьми є найважливішим для засвоєння ними дедалі
складніших способів складання фігур.
Для успішного відтворення фігур-силуетів необхідне уміння за допомогою
зору аналізувати форму площинної фігури і її частин. Окрім цього, при відтворенні
фігури на площині дуже важливим є уміння подумки уявляти зміни в розташуванні
фігур, які відбуваються в результаті їх трансфігурації. Найпростішим видом аналізу
зразка є зоровий, але він неможливий без розвиненого уміння бачити пропорційне
співвідношення частин фігури. Спосіб складання (розташування складових частин)
фігури-силуету з геометричних фігур гравець змушений шукати, спираючись на дані
аналізу, шляхом апробації намічених варіантів складання [1, с. 118].
Ігри на складання фігур-силуетів за розчленованими зразками (другий етап
роботи) повинні бути використані вихователем з метою тренування дітей не лише в
розташуванні частин фігури, що складається, але й з метою залучення дітей до
зорового і уявного аналізу зразка. Дітям показують розчленований зразок (силует
зайця) і пояснюють мету: скласти такий же. Не дивлячись на уявну легкість
«копіювання» способу просторового розташування частин, діти допускають помилки
в з'єднанні фігур по сторонах, в пропорційному співвідношенні. Помилки пояснюються
тим, що в цьому віці їм ще недоступний самостійний аналіз розташування частин.
Дітям важко у визначенні і назві відносної величини складових частин, розмірних
співвідношень. Так, діти можуть замість великого трикутника помістити середній за
розміром і помітити помилку тільки після вказівки дорослого. Таким чином,
виходячи з особливостей аналізу і практичних дій дітей, можна визначити зміст
роботи на другому етапі розгортання ігор: це навчання дітей аналізу наданого зразка і
словесному виразу способу з'єднання і просторового розташування частин [4].
За аналізом слідує тренування в складанні фігур. Зразок не забирається,
діти можуть знов звертатися до нього у разі виникнення труднощів. Він повинен
бути виготовлений у вигляді таблиці на листі паперу і розміром відповідати фігурісилуету, отримуваній у результаті складання набору фігур, що є у дітей. Це
полегшує на перших заняттях аналіз і зіставлення (перевірку) відтвореного
зображення зі зразком. На наступних заняттях по мірі накопичення досвіду в
складанні фігур відпадає необхідність дотримуватися цього правила.
Складнішою і цікавішою для дітей діяльністю є відтворення фігур згідно
зразків контурного характеру (нерозділені) – третій етап освоєння гри, який вимагає
зорового розчленування форми тієї чи іншої площинної фігури на складові частини,
тобто на ті геометричні фігури, з яких вона складена. Така операція можлива за
умови правильного розташування одних складових частин щодо інших, дотримання
їх пропорційного співвідношення за величиною. Відтворення здійснюється в ході
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вибору (пошуків) способу складання на основі попереднього аналізу і подальших
практичних дій, спрямованих на перевірку різних способів взаємного розташування
окремих частин. На цьому етапі навчання одне з головних завдань полягає у
розвитку в дітей уміння аналізувати форму площинної фігури за контурним її
зображенням, тобто комбінаторних здібностей [5].
При переході від складання фігур-силуетів за розчленованими зразками до
складання за зразками без вказівки частин важливо показати дітям, що без
попереднього ретельного розгляду зразка скласти фігуру на площині дуже важко.
Для цього дітям слід запропонувати скласти 1 – 2 фігури силуетів згідно контурних
зразків з числа тих, що складалися ними раніше. Процес складання фігури при цьому
проходить на основі сформованого уявлення й здійсненого на початку заняття
зорового аналізу зразка. Такі вправи забезпечують перехід до відтворення фігур за
складнішими зразками [1, с. 119].
Враховуючи те, що безпомилково вказати розташування складових частин
в нерозчленованому зразку дітям складно, необхідно пропонувати їм провести
заданий його аналіз. При цьому кожен аналізує зразок самостійно, після чого
пропонує декілька варіантів розташування частин, правильність або помилковість
яких вихователь не підтверджує. Це спонукає до практичної перевірки результатів
попереднього аналізу, пошуку нових способів просторового розташування складових
елементів.
Розвитку логічного мислення, дитячої уяви, здатності до аналізу сприяють
також вправи з іншими, аналогічними «Танграму» іграми. Зокрема, цікавою та
афективною є робота з грою «Колумбове яйце».
Головна її відмінність від гри «Танграм» полягає в тому, що вона містить
елементи заокругленої форми (яйце), що дає зайвий простір для уяви та
можливості створення силуетів (птахів, тварин, людей).
Як і у роботі з грою «Танграм», на початковому етапі освоєння гри
«Колумбове яйце» діти мають розглянути окремі частини, назвати їх, визначити
форму та розмір. Дітям слід запропонувати знайти схожість за формою її частин і
комбінацій з них з реальними предметами та їх зображеннями. У результаті
з'ясовується, що фігури трикутної форми із закругленням мають схожість формою з
крилами птахів, великі за розміром фігури (трикутники із закругленою стороною)
схожі на тулуб птахів, звірів, морських тварин. Таке співвідношення і порівняння
частин гри з предметами розвивають у дітей уяву, уміння аналізувати предмети і
зображення складної форми, виділяти складники.
Надалі діти мають подумати, що можна скласти з набору фігур. Вони
пропонують зобразити птахів у польоті, пінгвінів, людей. Вихователь показує зразки
(з вказівкою частин і без них), пропонує скласти фігуру-силует за зразком або
відтворити задумане зображення. Це переважно фігури птахів: пелікан, лебідь,
півень.
Але діти не повинні обмежуватися виконанням рекомендацій інструкції
вихователя. Вони мають самостійно придумувати й складати фігури. Це можуть бути
лицарі, воїни, балерини, коні тощо [1, с. 124-125].
Призначення даних ігор («Танграм», «Колумбове яйце» та ін.) – розвиток
сенсорних здібностей, просторової уяви, образного і логічного мислення, кмітливості
дітей дошкільного віку. Працюючи з даними наборами, дошкільники оволодівають
практичними й розумовими діями, спрямованими на аналіз складної форми та
відтворення її з частин на основі сприйняття і сформованого уявлення. У дітей
формуються навики розумової праці.
Важливо те, що дані ігри прості у виготовленні. Їх можна самостійно
виготовити з однаково забарвленого з 2 сторін картону, пластику, чи інших
матеріалів. Усі частини гри – геометричні фігури, комбінуючи які можна отримати
багато нових силуетів.
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Працюючи з даними іграми , слід дотримуватися методичних
рекомендацій, послідовності в ускладненні завдань, враховувати індивідуальні та
вікові можливості дітей.
Ще однією грою, спрямованою на активізацію логічного сислення дітей, є гра
«Пентаміно» (від доавньогрецького – п'ять, і доміно). Це поліміно, яке складається з
п'яти однакових квадратів, сполучених між собою сторонами («ходом тури») [1, с.
129-131].
Слід відзначити, що дана гра є дещо складнішою, ніж «Колумбове яйце», чи
«Танграм». Тут складнішими є аналіз, розчленовування форми предмету, що
складається, на частини, а також способи з'єднання однієї частини з іншою.
Складання силуетів згідно контурних зразків поки що є недосяжним для дошкільників,
тому на малюнку представлені зразки фігур з вказівкою складових частин.
У роботі з «Пентаміно» також слід дотримуватися чіткої послідовності.
На першому етапі відбувається розгляд частин гри. Діти шукають їх
схожість з наочними зображеннями, називають частини: буква «т», буква «г», хрест,
драбинка, сходинка, пістолет, смужка, ворота. Після цього частини укладаються в
коробку прямокутної форми згідно креслення.
Другий етап – засвоєння загальних способів приєднання однієї частини до
іншої.
З цією метою дітям пропонують вибрати 2 – 3 частини, з яких можна скласти,
наприклад, машину. Поступово збільшується кількість частин для складання
силуету. Діти засвоюють способи з’єднання частин, що найчастіше зустрічаються,
орієнтуються на образ предмету, що складається, згідно задуманого відбирають
потрібні частини й реалізують свій задум.
На третьому етапі діти вже розподіляють декілька частин на зразку з
вказівкою 3 – 4 деталей гри. Обов'язковою умовою при цьому є наявність зразка,
виконаного в тому ж масштабі, що й частини гри. Дитина накладає частини прямо
на зразок [3].
Призначення гри «Пентаміно» – розвиток у дітей образного мислення,
комбінаторних здібностей, практичних та розумових дій, виховання етично-вольових
якостей (наполегливості, цілеспрямованості, бажання думати, шукати шлях рішення
і добиватися позитивного результату).
У ході роботи з логічними іграми слід надавати дитині можливість
розглянути зразки, вибрати вподобані або скласти щось своє. Вихователь показує
зразки й вказує, що з даної гри можна скласти (перераховує), але при цьому
наголошує, що з даних елементів можна скласти й багато чого іншого. Він уточнює,
які фігури діти хочуть скласти з даного набору, надає допомогу в здійсненні
дитячого задуму, використовуючи для цього різні прийоми: фіксує увагу дітей на
напрямі ліній на зразку, пропорційному співвідношенні їх за довжиною; спільно з
дитиною подумки розчленовує фігуру на складники; підказує місця розташування
декількох частин або використовує зразки з частковою вказівкою складових частин;
застосовує зразки з цифровим або колірним позначенням місця розташування
частин; стимулює творчі прояви, бажання придумати і скласти своє, то, чого немає
на зразках.
Добираючи гру для роботи з дітьми дошкільного віку, слід обов’язково
враховувати два моменти – пізнавальний та ігровий. Створюючи ігрову ситуацію
згідно змісту програми, вихователь має чітко спланувати діяльність дітей, спрямувати
її на досягнення поставленої мети. Коли визначено певне завдання, педагог надає
йому ігрового задуму, накреслює ігрові дії. Власне ігровий задум, який спонукає
вихованців до гри, і є основою ігрової ситуації. Через ігровий задум виникає інтерес
до гри. А коли з'являється особиста зацікавленість, виникає й активність.
Дані ігри слід використовувати систематично й цілеспрямовано на кожному
занятті. Починати необхідно з елементарних ситуацій, поступово ускладнюючи й
407

урізноманітнюючи їх в міру нагромадження в дітей знань, вироблення вмінь і
навичок, розвитку пам'яті.
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Яржемська Лілія Олександрівна,
музичний керівник
ЗДО №1 «Перлинка»
м. Шепетівка
СУЧАСНЕ МУЗИЧНЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ
Анотація: Музичні заняття займають особливе місце у ряді інших занять, так
як тільки на підставі музики, у спілкуванні з нею розвиток дитини йде по якісно
новому шляху. На сучасному етапі, поряд з класичними заняттями, більшу
актуальність набувають домінантні, тематичні, комплексні заняття. Та
особливе місце серед них належить інтегрованим заняття.
Ключові слова: підхід до музичного розвитку дошкільника, інноваційні
технології, інтегровані заняття, розумові та творчі здібності, соціальні та
естетичні якості.
Відомий американський психолог Абрахам Маслоу вважав, що « ми повинні
навчати дітей бути творчими особистостями, здатними до сприйняття новизни, з
вміннями імпровізувати».
Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення
занять у ДНЗ. Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої
пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Позитивним є те, що більшість
занять, які є по суті навчально-пізнавальними, дозволяє формувати в дошкільників
чітку систему уявлень, знань, певні вміння й навички в межах окремих освітніх
галузей. Для дошкільника, який тільки починає знайомитись із світом, це є життєво
необхідним.
Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу
принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. У
ланцюгу всіх проблем, що мають істотний вплив на підвищення якості навчання дітей
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дошкільного віку, виконання Державних стандартів дошкільної освіти найголовніше
місце посідає інтегроване заняття, як основна форма організації навчальнопізнавальної діяльності, його правильна побудова та структура.
Інтегроване заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує блоки
знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного
збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне
явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного
впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників,
збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання.
Ідея інтеграції мене, як музичного керівника, приваблює. Тим паче, що на музичному
занятті я поєдную декілька видів діяльності. Зокрема, на традиційному занятті
використовую всі передбачені чинними програмами види музичної діяльності – співи,
слухання й сприймання музики, інструментальне музикування тощо.
Інтегроване музичне заняття передбачає активну взаємодію дітей та педагога, їх
співпрацю з метою різнобічного розгляду певного тематичного матеріалу.
Музичне мистецтво за своєю сутністю є інтегрованим, пронизаним
міжпредметними зв’язками, у ньому пересікаються та взаємодіють багато галузей
мистецтва, культури, науки та техніки. Наприклад, у таких темах, як “Музична
культура повсякдення», «Будова музичних інструментів», «Музика в кіно» тощо.
Коли я організовую інтегроване музичне заняття, я можу поєднати в його структурі
елементи з різних галузей знань, а не лише з різних видів мистецтва, як у
комплексному музичному занятті.
Такий взаємозв’язок я використовую майже на кожному занятті, доповнюючи
музичний матеріал художнім словом або ілюстраціями, залучаючи дітей до
виконання музичних композицій по ролях тощо. Позахудожній рівень передбачає
взаємозв’язок музики з іншими сферами знань (природа, мова, математика, родина,
спорт та ін.). Яскравим прикладом такого взаємозв’язку є інтегровані музичні заняття,
що об’єднуються спільною темою з іншими заняттями.
Внутрішньоінтегративні зв’язки в музичному мистецтві виникають на рівні
взаємодії різножанрової музики і способів її виконання (наприклад, сполучення
вокальної та інструментальної музики об’єднує спів та гру на інструментах,
сполучення маршової та вокальної музики – рухи та спів, сполучення
інструментальної і танцювальної музики – гру на інструментах і рухи тощо). Ця
взаємодія зумовлюється цілісною природою музичного мистецтва
Отже, внутрішньопредметна інтеграція в музичному мистецтві може бути
представлена як зв’язність опанування мови музики: від окремих видів музичної
діяльності до їх органічного поєднання.
Головне завдання музичного виховання – навчити дошкільнят сприймати
музичні явища цілісно, активно й усвідомлено. Досягти цього можна за допомогою
інтеграції різних видів музично-виконавської діяльності, що забезпечує сприймання
музики в усіх можливих проявах. А поєднання музичних елементів в різноманітних
комбінаціях сприяє накопиченню нового досвіду на основі раніше засвоєних знань,
умінь і навичок.
В організаційному аспекті інтегративний підхід створює передумови
для ущільнення змісту заняття за рахунок посилення взаємодоповнюючих
функцій різних видів музичної діяльності. Таким чином, вирішується проблема
оптимального використання часу заняття.
Інтеграція надає музичному керівникові можливість застосовувати традиційний
репертуар у новому прочитанні. Творчість педагога-музиканта, його оригінальне
бачення варіантів виконання музичного твору в контексті сюжету заняття (або
сценарію свята) значно підвищує інтерес дітей до виконавської діяльності.
В умовах інтегративного підходу засвоєння окремих видів музично-виконавської
діяльності доповнюється використанням прикладів їх взаємодії. Результати дитячого
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музичного виконавства втілюються в музичних композиціях, які за способами
виконання можна розподілити на однорідні та мішані. Якщо однорідна
композиція передбачає один, окремо взятий спосіб виконання (або спів, або гра на
інструментах, або танець), то в мішаній композиції інтегруються різні способи
виконання (спів із рухами або спів із грою на інструменті, або рухи із грою на
інструменті тощо). Прикладом мішаних композицій можуть бути хороводи, в яких спів
сполучається із рухами. Такі комбінації варіюються відповідно до поставлених
художніх завдань (будь-яку пісню можна доповнити інструментальним супроводом,
танок – підспівуванням, інструментальну п’єсу – виразними рухами тощо).
У дошкільній музично-виховній практиці, поряд з виконанням мішаних
композицій, на заняттях використовую інтегративні музично-ігрові комплекси, що
передбачають об’єднання різних видів музично-виконавської діяльності в умовах
спільної гри. В музично-ігрових комплексах педагогічний вплив здійснюється
непрямим шляхом: через правила гри, сюжет, ролі та ін. Це підвищує розвивальну
цінність музичних творів, навіть найпростіших, оскільки діти з більшим задоволенням
виконують завдання, емоційніше реагують на зміни в музиці, частіше проявляють
творчу ініціативу.
Здійснюючи інтегрований підхід, створюю умови для активності дитини , її
емоційно-морального здоров`я, вихід на творчу продуктивну діяльність дошкільника.
У цьому допомагає: складання розповідей, танцювальні, музично-ігрові,
інструментальні імпровізації, творче експериментування, в інтегрованих заняттях
використовую не тільки синтез мистецтв і художньої діяльності, а доповнюю їх й
іншими видами діяльності: трудової, пізнавальної (розвиток мовлення, ознайомлення
з навколишнім середовищем, фізичний розвиток).
Інтегровані заняття збагачують знання дітей, допомагають у розкритті
креативних здібностей дитини, формують яскраві позитивні емоції у процесі
взаємодії та спілкуванні з дорослими та однолітками.
Таким чином, можна визначити алгоритм інтеґрованого заняття:
• емоційне збадьорення й інтелектуальна стимуляція навчальної діяльності;
• виявлення причино-наслідкових зв’язків та розкриття закономірностей
різноманітних процесів і явищ світу;
• уміння робити висновки;
• спонукання до активного пошуку, який виявляється в ініціативності й
самостійності дитини;
• надання схеми для самостійного розв’язання пізнавальних завдань;
• уміння аналізувати й синтезувати інформацію;
• уміння схоплювати ідеї;
• високий рівень допитливості;
• використання різноманітних джерел у самостійному пізнанні навколишнього
світу;
• уміння міркувати;
• побудова гіпотез;
• застосування ідей на практиці.
Таким чином, сучасний підхід до музичного розвитку дошкільника, інноваційні
технології та використання інтегрованих занять допомагають дитині вільно увійти в
світ прекрасного, зробити процес навчання й виховання прогнозованим – і тому
більш ефективним. Інтеґровані заняття впливають на креативний розвиток
дитини, дозволяють їй вдосконалювати свої розумові та творчі здібності, а також
формувати творче уявлення, навчають мистецтву бачити, слухати, почувати й
відчувати. Вони дають можливість розвинути комунікабельність дитини, її соціальні
та естетичні якості, навчають прийомам мислення, самовдосконалення,
налаштовують на прагнення пізнавати, експериментувати, відкривати.
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Конспект інтегрованого музичного заняття для дітей старшого дошкільного віку
Тема: "Феєрія води"
ПРОГРАМОВИЙ ЗАВДАННЯ: ознайомити дітей із дослідженням впливу музики на
структуру води, формуючи цілісні уявлення про взаємозв'язок музики і води на
прикладах музичних творів, спонукати до творчості за допомогою інтерактивних
ігрових технологій. Розвивати співоче дихання, навички інструментального
музикування, чистого інтонування, творчу активність, уяву, фантазію. Виховувати
слухову увагу, музично-естетичний смак.
ОБЛАДНАННЯ:
* мультимедійний екран;
* ноутбук;
* флеш-накопичувач із мультимедійними презентаціями «Як реагують кристали води
на різну музику», «Вода».
РЕКВІЗИТ:
* ширма;
* різнокольорові мушлі;
* беджі з кольоровими перлинками;
* пазли із зображеннями явищ природи.
МУЗИЧНИЙ МАТЕРІАЛ:
* аудіозапис «Гроза» із циклу «Чотири пори року» Антоніо Вівальді (Antonio Vivaldi);
* аудіозапис «Танець маленьких лебедів» із балету «Лебедине озеро» Петра
Чайковського;
* аудіозапис «Лебідь» із сюїти «Карнавал тварин» К. Сен-Санса;
* аудіозапис «Звуки океану»;
* аудіозапис «Симфонія морських хвиль».
ХІД ЗАНЯТТЯ:
Діти заходять до музичної зали і вітаються під музику. У кожної дитини на одязі
прикріплений бедж із кольоровою перлинкою.
Музичний керівник: Добрий день, дітки, вам!
Діти:
Добрий день!
На екрані з'являється зображення Королеви Води
Музичний керівник: До нас у гості завітала сама Королева Аква, що в перекладі
означає «вода»! І сьогодні в її королівстві день відкритих дверей, і вона люб'язно
запрошує вас у гості.
Музичний керівник: Діти, ви коли-небудь чули про таке королівство? Ні? Я теж.
Як цікаво. То, може, приймемо запрошення від Королеви Акви? (Відповіді дітей.)
Музичний керівник: Щоб потрапити до її королівства, вам, потрібно вигадати
музично-ритмічні рухи мешканців води, з якими ви під музику пройдете до її
королівства.
Кожен із дітей по черзі вигадує та виконує власні музично-ритмічні рухи.
Музичний керівник: Чудово! Проте, щоб далі вирушати до королівства, ви маєте
відгадати, які музичні твори заховалися у чарівних мушлях.
Погляньте, діти, а ось і мушлі — у них доволі знайомі кольори, я десь уже такі
бачила.
Звертаю увагу дітей на їхні беджі.
Музичний керівник: Так-так, мушлі мають такі самі кольори, як і перлинки на ваших
бейджах. Нумо, швидше підходьте до мушель кольору перлинок на ваших беджах, та
подивіться, що ж вони приховують.
Діти підходять до мушель відповідного кольору, беруть і відкривають їх, знаходять
у них фрагменти пазлів із зображеннями явищ природи.
Музичний керівник: Погляньте, це ж фрагменти картинок, які потрібно скласти і
відгадати, назви яких музичних творів у них приховані.
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Діти групами збирають пазли.
Пропоную дітям послухати низку фрагментів відомих їм музичних творів і дібрати до
них відповідні картинки. Звучать фрагменти музичних творів «Гроза» з циклу «Чотири
пори року» Антоніо Вівальді, «Танець маленьких лебедів» із балету «Лебедине
озеро» Петра Чайковського, п'єса «Лебідь» К. Сен-Санса.
Діти добирають до них відповідні картинки — «гроза в полі», «плаваючі лебеді»,
«танок лебедят» (балет). Бажано, щоб кожна група дітей аргументувала, чому до тієї
чи тієї музики підходить та чи та картинка
Музичний керівник: Молодці! Ви чудово впоралися із завданням. Вітаю, ви
потрапили до Королівства Води.
Погляньте, діти, який у цьому королівстві незвичайний акваріум. На відміну від
акваріуму, що знаходиться у вас в групі, у ньому живуть не вода, водорості та рибки,
а чарівні кристали, які реагують на музику. Хочете дізнатися, як саме? (Відповіді
дітей.)
Діти сідають на стільці перед екраном. На екрані спочатку
з'являється мультимедійна презентація «Вода», а потім — «Як реагують кристали
води на різну музику». Діти уважно переглядають презентації, я час від часу
коментую те, що діти бачать на екрані, а потім проводжу із ними бесіду.
Музичний керівник: Діти, згадайте, під який музичний супровід були найкрасивіші
кристали? Які кристали вам найбільш сподобалися? Як ви гадаєте, чому, коли
звучала дуже гучна й немелодійна музика, кристали мали не такі красиві форми, як,
скажімо, у кристалів води, що «реагували» на лагідну, спокійну, мелодійну музику?
(Відповіді дітей)
Пісня «Осінній дощик» А. Грицай
По закінченні пісні чути звук дощу. Діти слухають звуки дощу.
Музичний керівник: Як ви гадаєте, це звучить природній звук дощу чи ні?
А чи можна відтворити звук дощу і яким чином? Хто це може відтворити? (Відповіді
дітей) Пропоную поглянути, як у нас виник звук дощу.
На екрані діти бачать відеозапис гурту людей, які за допомогою рук та ніг
відтворюють звук дощу із наростаннями та спаданнями звучності.
Музичний керівник: Діти, ви здивовані? Я теж. Вам сподобалось слухати
такий дощ? Чи схожий він на справжній? (Відповіді дітей.) Як ви гадаєте, це був хор
чи оркестр? Чи хотіли б ви, щоб і у ваших долоньках зазвучав дощ? (Відповіді дітей.)
Діти повторно переглядають відеозапис із гуртом людей, які наслідують звуки дощу,
намагаються повторювати відповідні рухи та оплески.
Музичний керівник: Діти, а ви знаєте, що краплинка до краплинки
утворюють струмочок, а струмочок до струмочка — це вже буде річка? Спробуймо
продемонструвати у рухах, як з'єднується водичка від краплі до річки, і навіть до
цілого океану.
Рухлива вправа «Краплинки»
Стиха звучить весела рухлива музика. Декламую поетичний текст, діти виконують
відповідні до нього рухи:
Попадали з хмаринки маленькі краплинки. діти бігають урозтіч залою
Ось краплинки зустрічаються —
з'єднуються по троє,
У струмочки всі єднаються.
беручись за руки
Струмочки в річечку злилися
з'єднуються в один ланцюжок
І течією понеслися.
бігають змійкою
Річка швидко поспішала —
стають в коло
В синє море завітала.
біжать навшпиньки по колу
Море з океаном поєдналось,
зупиняються у колі, тримаючись
Й хвилі величезні в нім піднялись.
за руки, гойдають ними
Тут краплиночки зустрілись
І швиденько подружились!
обіймають одне одного,
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Одна одній усміхнулась —
усміхаються, стають навшпиньки,
Всі до сонця потягнулись.
потягуються, руки підіймають угору
На закінчення гри звучить аудіозапис «Звуки океану».
Музичний керівник: Діти, чуєте, як шумить океан? Це справжній природній звук. Це
симфонія води звучить. Ви б хотіли цю симфонію відтворити?
Під аудіо запис «Симфонія морських хвиль» діти імпровізують у «водяному»
оркестрі.
Музичний керівник: От і закінчується наша подорож Королівством Води. Наостанок
пропоную всім сісти на наш чарівний килим і уважно послухати свої краплинки – вони
допоможуть нам повернутися до дитячого садка.
Діти заплющують очі і здійснюють релаксацію.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анотація. В статті подано покроковий алгоритм організації роботи
інклюзивних груп. Розкрито інтеграційні підходи щодо соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО в ході здійснення
освітнього процесу. Зокрема, розкрито особливості роботи інклюзивних груп в
ЗДО. Як діти з особливими освітніми потребами залучені до навчального процесу.
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Завдяки інклюзивним групам діти з ООП спілкуються з однолітками, знаходять
друзів, стають відкритими та почуваються впевненіше. Долучаються до спільних
ігор та творчих занять. Це все сприяє мовному, когнітивному, соціальному та
емоційному розвитку. Діти з типовим розвитком навчаються толерантності,
вмінню співчувати, допомагати, підтримувати. А вихователі та фахівці краще
розуміють потреби та особливості дітей, отримують новий досвід,
оволодівають різними педагогічними методиками. Переваги є для всіх. Успішне
перебування в інклюзивних групах є чудовим початком для подальшої освіти.
Ключові слова: інклюзивна група, команда психолого-педагогічного супроводу,
інтеграція, соціалізація.
Необхідність повноцінного розвитку і соціалізації дітей з особливими
освітніми процесами потребує
запровадження інтеграційних підходів в
освітньому процесі ЗДО.
Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальні освітні заклади це світова тенденція . Розвинені суспільства, які мають належний рівень
економічного, культурного, правового розвитку , в яких встановлені високі
соціально-гуманітарні стандарти життя, здійснюють саме такі підходи до освіти
дітей з ООП
Україна – європейська держава, що запроваджує
міжнародні стандарти в
галузі освіти і прав людини, які
ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в
суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації. Тому поширення в Україні
процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного
та/або психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє собою
ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами
на якісну освіту, в тому числі – дошкільну.
В Україні понад 1 млн
дітей, які потребують корекції фізичного та(або)
розумового розвитку, що становить 12% від загальної кількості дітей у країні. І
кількість таких дітей не зменшується, а, навпаки, зростає… Саме тому
державна політика сьогодні спрямовується
на
інклюзивне навчання як
інноваційну форму організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.
На реалізацію життєвих потреб громади міста у Шепетівському ЗДО №2
«Сонечко» вже впродовж кількох років функціонують інклюзивні групи для дітей
дошкільного віку з розладами аутистичного спектру, гіперактивними розладами
поведінки, тощо.
Зокрема, в даний час працює 3 таких групи. Природно, що у нас склався
певний досвід роботи, зокрема, в здійсненні організаційних процесів.
Пропонуємо покроковий алгоритм дій щодо організації роботи інклюзивних груп
в закладі дошкільної освіти.
1. По –перше, опрацювали нормативно-правову базу з даного питання.
Вітчизняне законодавство врегульовує
інклюзивну освіту в Україні цілою
низкою законів та інших нормативно-правових актів, якими ми керуємося у
своїй роботі.
Так, інклюзивні групи функціонують відповідно до одного з основних документівПостанови КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організації
діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти",
А також:
- наказу МОН України від 08 червня 2018 Р. № 609 "Про затвердження примірного
положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти",
- наказу МОН України від 01.04.2019 №423 «Про затвердження Типового переліку
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми
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потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної
освіти»,
- листа
МОН України №1/9-498 від 05.08.2019 «Методичні рекомендації щодо
організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»,
- листа
МОН України №1/9-691 від 13.11.2018 «Щодо організації діяльності
інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти» та інших.
Зазначаємо, що відбувається систематизація українського законодавства щодо
дітей з особливими потребами відповідно до міжнародних норм і стандартів.
2. По-друге, створюючи інклюзивну групу ( групи) в ЗДО, працюємо у тісному
контакті з Шепетівською міською радою (засновником), управлінням освіти,
міським ІРЦ та батьківською громадськістю .
Так, приймають рішення про необхідність для дитини з ООП отримувати,
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в ЗДО, насамперед, батьки
або інші законні представники дитини
разом
із фахівцями ІРЦ, які на
основі проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх
потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними
психологами інклюзивно-ресурсного центру),
надають
рекомендації щодо
освітньої програми, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
відповідно до потенційних можливостей дитини . На руки батьки отримують
відповідний «Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку
дитини…».
Інклюзивна група утворюється засновником (Шепетівською міською радою)
в обов’язковому порядку у разі звернення батьків або інших законних представників
дитини з особливими освітніми потребами у ЗДО.
Треба відзначити, що Шепетівська міська рада, утворюючи інклюзивні
групи у нашому ЗДО, забезпечила в установленному законодавством порядку
приведення території закладу, будівлі та приміщень у відповідність із вимогами
державних будівельних норм щодо закладів дошкільної освіти та інклюзивності;
створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, у тому
числі необхідні навчально-методичні і навчально-наочні посібники, навчальнодидактичне та ігрове обладнання;
утримання відповідного штату працівників,
зокрема асистентів вихователя інклюзивних
групи;
облаштування ресурсної
кімнати для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять,
на що виділено необхідні кошти з міського бюджету.
Інклюзивні групи формуються, як правило, станом на перше вересня поточного
року. Якщо батьки звертаються в інший термін, рішення щодо відкриття таких груп
може прийматися засновником окремо.
Зарахування дітей до інклюзивних груп здійснюється завідувачем
закладу
дошкільної освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про
народження дитини, медичної довідки лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу
охорони здоров'я, в якому спостерігається дитина, із зазначенням того, що вона
здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти, "Карти профілактичних
щеплень»,
висновку
інклюзивно-ресурсного центру
( ІРЦ) про комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
На підставі цих документів керівником ЗДО видається наказ «Про
інклюзивну форму навчання в ЗДО у 2020-2021 навчальному році» , яким
утворюється інклюзивна група, наприклад, старшого дошкільного віку для
забезпечення умов для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками ( ПІБ
дитини, дата народження) дитини з особливими освітніми потребами.
В наказі
також
прописано, за якою програмою (програмами)
здійснюватиметься освітня діяльність з кожною дитиною з ООП, відповідно до
висновку інклюзивно-ресурсного центру ( ІРЦ)
415

Під час формування груп враховуємо наступні вимоги:
Наповнюваність інклюзивної групи в ЗДО становить до 20 осіб, з них - 1-3 дитини з
особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, зокрема:
одна - три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, із
затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними
порушеннями тощо;
не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями
мовлення тощо;
не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку.
За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою одного з
батьків або іншого законного представника дитини заклад дошкільної освіти
забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми
потребами, яка потребує індивідуального догляду. Асистент дитини з особливими
освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства. (
Дану функцію на волонтерських засадах можуть виконувати і батьки дитини).
3.По-третє, формуємо
команду
психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в умовах навчання в
інклюзивній групі ЗДО, адже їхнє навчання в умовах масової групи обов’язково
має супроводжуватися корекційною допомогою відповідних фахівців.
Тож на підставі
власного « Положення про Команду психолого-педагогічного
супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗДО №2 «Сонечко»
створюємо таку Команду та організовуємо її роботу.
Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника
«Про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в ЗДО у
2020-2021 навчальному році», яким визначено коло її
постійних учасників
(вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог,
вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки дитини з
ООП) та залучених за потреби фахівців
(сестра медична старша, сестра
медична лікувального кабінету, лікар, асистент дитини і ін.).
Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами в ЗДО №2 «Сонечко» окреслено основні функції учасників
Команди супроводу.
Так, загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на
вихователя-методиста ЗДО, який несе відповідальність за виконання покладених на
Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.
Вихователь інклюзивної групи забезпечує
освітній процес дитини з ООП з
урахуванням особливостей її розвитку та ІПР, готує
інформації для учасників
Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з
ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною освітнього плану;
Практичний психолог виконує такі основні функції, як
вивчення та
моніторинг психічного розвитку дитини з ООП; психологічний супровід дитини з
ООП; надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР, тощо.
Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, забезпечують надання корекційнорозвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПР; здійснюють моніторинг досягнень у
відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР; надають рекомендацій педагогічним
працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації
корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання,
та застосування адаптацій
(модифікацій) тощо.
Асистент вихователя інклюзивної групи бере участь в організації освітнього
процесу дитини з ООП; здійснює адаптацію освітнього середовища, навчальних
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матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних
особливостей розвитку дитини з ООП, тощо.
Організовуючи надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових
послуг дітям з особливими освітніми потребами, Команда супроводу впродовж 2х тижнів з моменту початку освітнього процесу складає індивідуальну програму
розвитку дитини з ООП (ІПР), орієнтуючись на
висновки ІРЦ, індивідуальну
програму реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результати психологопедагогічного вивчення дитини. ІПР погоджується з батьками та затверджується
завідувачем ЗДО
Важливою організаційною формою діяльності Команди супроводу є засідання її
учасників, які проводимо не менше трьох разів протягом навчального року, в ході
роботи яких відстежуємо динаміку розвитку дітей з ООП, що здобувають освіту
в інклюзивних групах, переглядаємо ІПР з метою їх коригування, тощо.. Рішення
засідань Команди супроводу оформляємо протоколами.
Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє
також індивідуальний освітній план дитини з ООП та визначає способи адаптації
(модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до
потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку
дитини з ООП.
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у ЗДО
здійснюємо шляхом проведення індивідуальних і групових занять педагогічними
працівниками ЗДО. За потреби можемо також залучати фахівців ІРЦ, інших
освітніх закладів, фізичних осіб, які мають право здійснювати освітню діяльність у
сфері освіти.
Наші педагоги переконані, що створення інклюзивних груп у ЗДО - це
ефективний крок назустріч дитині через нові підходи до її виховання та навчання,
адже тут
не дитина
підлаштовується під систему, а система враховує її
потреби.
В чому ж полягають ці нові підходи? Насамперед, хотілося б зупинитися на
здійсненні інтеграційних підходів до соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти.
Інтеграція розглядається нами як зусилля, спрямовані на введення дітей з ООП у
регулярний освітній простір.
Інтегроване навчання в інклюзивних групах забезпечує вирішення проблеми
соціалізації дітей - процесу входження індивіда в суспільство, активного засвоєння
ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної
життєдіяльності в даному суспільстві.
У нашому ЗДО використовуються такі моделі інтеграції:
– повна інтеграція, за якою діти з ООП по 1-3 особи включаються до
інклюзивних груп ; при цьому вони отримують корекційну допомогу
фахівців за місцем навчання , тобто, у ЗДО і, за потреби, якщо ЗДО не
надає певну корекційну послугу, то за місцем проживання, в ІРЦ ; у
процесі навчання у ЗДО вони постійно одержують допомогу асистента
вихователя;
– часткова інтеграція, за якою діти з ООП, які на даний час неспроможні
разом зі здоровими однолітками отримувати освітні послуги, які надає ЗДО,
в повній мірі, вливаються лише на частину дня до інклюзивної групи по
1–3 особи;
– тимчасова інтеграція, за якої діти з ООП об’єднуються зі здоровими
однолітками кілька разів на місяць для проведення спільних виховних
заходів.
Інтеграційні
підходи
в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти
виявляються також і у використанні наукових розробок. Мова йде
про
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застосування у нашій практиці роботи з дітьми з ООП поряд з Базовим
компонентом дошкільної освіти, комплексною освітньою програмою «Українське
дошкілля» комплексних програм ранньої медико-психолого- педагогічної корекції
порушених функцій, які дають можливість вивести дитину з ООП на такий рівень
психофізичного розвитку, який надасть їй можливість максимально рано влитися
в суспільне життя. Зокрема, у нашому ЗДО з урахуванням вищезазначених
програм у роботі з дітьми з ООП використовуються:
– Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
від 3 до 7 років «Віконечко»/ за ред. Л.І. Прохоренко;
– Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» /
Наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник;
– Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю і ін..
Ефективність у здійсненні інтеграційних підходів щодо соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти.
залежить від наявності підготовлених кадрів. Маємо на увазі оволодіння не
тільки вузькими спеціалістами (вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом,
практичним психологом), а й вихователями, асистентами вихователів певними
дефектологічними знаннями, спеціальними педагогічними технологіями, які
сприятимуть соціалізації малюків.
У нашому ЗДО є така команда підготовлених фахівців. Про використання
ними
ефективних
педагогічних технологій, спрямованих
на
соціалізацію
вихованців інклюзивних груп зупинимось детальніше.
Так, усі педагоги, що працюють в інклюзивних групах ( вихователі Дмитрук
О.О, Рибачук Т.А, вчитель – дефектолог Щука Н.С, вчитель-логопед Колесник Ю.М,
практичний психолог Вакалюк І.М.), успішно застосовують різноманітні електронні
освітні ігрові ресурси.( такі, що мають гриф МОН і створені, адаптовані,
модифіковані до особливостей дітей самими педагогами ЗДО). Усі діти, і ,
особливо, діти з особливими освітніми потребами виявляють неабиякий інтерес
до комп»ютерної техніки, різноманітних гаджетів.
У нашому закладі до послуг дітей і педагогів – мультимедійний комплекс
(інтерактивна дошка, діапроектор, ноутбук), комп»ютери, планшети з тим, щоб
здобувачі освіти могли користуватися усіма надбаннями сучасності. Залучення
електронних освітніх ресурсів (ігор, вправ, різноманітних відео, тощо) протягом
заняття становить 5-7 хвилин, що підходить і для гіперактивних діток, і для дітей, у
яких синдром дефіциту уваги, і для всіх інших діток, що відвідують інклюзивну
групу.
Загальні переваги використання електронних освітніх ресурсів в роботі
інклюзивних груп такі:
- усі завдання озвучені, кожне з них можна прослухати декілька разів;
- завдання адаптовані до сенсорних екранів, виконувати їх можна як
пальчиками, так і мишкою;
- промальовка об’єктів контрастна, зображення великі, але кольори не занадто
яскраві, що дозволяє привернути увагу і не відволікатись від навчального
процессу;
- звуковий супровід лагідний, без подразників та занадто гучних звуків;
- Індивідуальний темп проходження завдань – кожна дитина в групі може
проходити завдання у власному темпі.
- проходження завдань мають цікаву візуалізацію, при правильному виконанні«призи» у вигляді оплесків, яскравих кульок, радісних вигуків, а якщо є
неправильні відповіді – то сумні смайлики, сумні вигуки, тощо.
Використання електронних освітніх ресурсів у освітньому процесі мають
дуже великий розвивальний ефект, а особливо сприяють соціалізації дітей з
ООП
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Інноваційну технологію з піскової терапії впроваджує в роботу практичний
психолог Вакалюк І.М. З метою корекції та розвитку емоційно-вольової, пізнавальної
сфер у дітей, педагог використовує різні види піску: сухий, мокрий, кінетичний,
кольоровий. Особливо ефективною є робота на світловій пісочниці, де практичний
психолог застосовує метод пісочної анімації – один з найефективніших методів у
розвитку дітей. Він підходить для усіх дітей, з ООП і цілком здорових, з різними
темпераментами. Займаючись пісковою
анімацією, гіперактивні дітки стають
врівноваженими, скуті розслабляються, агресивні втихомирюються, тривожні
заспокоюються. Діти в інклюзивній групі набувають вміння працювати не окремо в
своєму куточку, а всім разом, на одному просторі. Діти вчаться доповнювати один
одного, працювати в команді, що також сприяє їхній соціалізації.
Вчитель – логопед Колесник Ю.М. широко використовує метод сенсорної
інтеграції в корекційно - розвивальній роботі з подолання порушень мовленнєвого
розвитку в дітей з особливими освітніми потребами. Педагог враховує, що у даної
категорії дітей відзначається недостатність процесу переробки сенсорної інформації,
часто діти не можуть цілісно сприйняти навколишні об'єкти, вони сприймають їх
фрагментарно, виділяючи лише окремі ознаки. Все це ускладнює процеси корекції
та соціалізації. Задіюючи сенсорні системи в ході логопедичної роботи з дітьми,
педагог використовує «гастрономічну» артикуляційну гімнастику, ігри з водяними
міні-басейнами, сухими басейнами, ігри з кольоровими фарбами, звуками тощо.
Одночасне використання даної технології в роботі з інклюзивною групою на
заняттях, під час режимних моментів, у різних видах діяльності дітей сприяє не
тільки корекції мовних порушень, формуванню уявлень про предмети і явища.
Кожне заняття з використанням елементів сенсорної інтеграції викликає у дітей
емоційний підйом, навіть малоактивні діти (а такими часто є діти з ООП) беруть
активну участь в занятті, що сприяє їхній соціалізації.
Методика «Ранкові зустрічі» впроваджується в роботу вихователями
інклюзивних груп (Дмитрук О.О, Рибачук Т.А., Габінет С.І.) з метою допомоги дітям з
особливими освітніми потребами відчути себе рівноцінними учасниками освітнього
процесу, створення рівних можливостей для всіх дітей та формування позитивного
ставлення до оточуючого, забезпечення умов для того, щоб кожна дитина почувала
себе комфортно, щоб її думки визнавали і цінували.
Вважаємо, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються в інклюзивних групах ЗДО, стають успішнішими за умови
використання усіма педагогами, що працюють з дітьми, саме таких педагогічних
технологій , які сприяють соціалізації малюків.
Досвід ЗДО щодо ефективної
організації роботи інклюзивних груп,
здійснення інтеграційних підходів до соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти
висвітлено
у
методичних розробках, напрацюваннях з даної проблеми. Так, вихователемметодистом Шевчук Н.І. створений путівник для педагогів дошкільних навчальних
закладів «Інклюзивна група в ДНЗ», творчою групою ЗДО під її керівництвом
видано методичну збірку «Мистецтво працювати разом».
Педагоги Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)
комбінованого типу №2 «Сонечко» впевнені, що саме інклюзивна система
забезпечує кращу якість освіти для всіх дітей та є корінним фактором у ліквідації
дискримінаційних підходів. Середовище ЗДО, у якому відбуваються активні
взаємодії дитини з навколишнім світом за межами їхніх родин, дозволяє розвивати
соціальні відносини і навички формування відносин та спільних дій. Повага та
розуміння зростають, коли діти з різними освітніми можливостями граються,
спілкуються і вчаться разом в інклюзивній групі, де кожна дитина почуває себе
безпечно та має відчуття приналежності до колективу.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО.
Анотація. В даній статті розкриваються три головні питання про
інклюзивну освіту в країні. По-перше, розглянемо, які можливості нам надає
держава і як сприяє розвитку інклюзивної освіти. По-друге, проаналізуємо основні
питання, які часто виникають у батьків, стосовно здатності дошкільного
навчального закладу та його персоналу до ефективного управління поведінкою
дітей із розладами аутистичного спектру, освіти педагогів та розуміння
інвалідності, ефективності спілкування та співпраця між батьками та закладом,
задоволення батьків освітою, яку отримують їх діти. По-третє, визначимо
основні кроки, які необхідно зробити у дошкільному закладі, для ефективної
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, сприйняття
батьків, освіта, інтеграція.
На даний час Закон України «Про освіту», відкриває широке поле впровадження
інклюзії у системі освіти. Одним з ключових напрямків спільної ініціативи є експертна
підтримка розробки та впровадження ефективної державної політики в сфері
інклюзивної освіти в Україні.
Цим законом особам з особливими освітніми потребами створюються умови для
здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового,
матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну
та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості
таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. Навчання, виховання та
розвиток осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти
здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
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У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків заклад
освіти утворює інклюзивний групу в обов’язковому порядку. Відповідно до
законодавства організовує та/або забезпечує надання особам з особливими
освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. З
метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей,
надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також
забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні
центри. [1 ст.19, ст.20.]
Державою зроблені значні кроки. Але виникає друге головне питання, чи
задоволенні батьки? Що необхідно на думку батьків покращити для освіти
їхніх дітей?
Головна незадоволеність батьків – це відсутність знань педагогів про природу
хвороб дітей з особливими потребами, зокрема РАС. Основними причинами
домашнього навчання дітей з особливими освітніми потребами, є уявлення про те,
що у дошкільному навчальному закладі не передбачено відповідної програми, або
через певний негативний досвід дитини, наприклад, батьки думають, що
відбуватиметься глузування над дитиною.
Тому батьки вважають, що для забезпечення відповідної освіти для своїх дітей,
необхідна спеціалізована підготовка педагогів, щоб персонал міг керувати
поведінкою дитини, прогресом дитини з точки зору соціальних навичок. Батьки
почуваються більш спокійними коли персонал ознайомлений і усвідомлює діагноз
дитини, це впливає на те, як сприймають цю дитину в дошкільному закладі однолітки
і персонал. Наприклад, коли персонал закладу знає про діагноз і має розуміння його,
вони будуть більш толерантними до дитячої поведінки та будуть розуміти, як
створювати сприятливе середовище. З іншого боку, якщо діагноз не відомий, то
батьки відчувають, що на дитину покладаються «надмірно великі сподівання» через
невидимість інвалідності. [2]
Але поряд з відкритістю батьків стоїть їхній страх, щодо ставлення інших до їхньої
дитини. Вони відчувають образу або упередження щодо своїх дітей з боку персоналу
або інших батьків. Часто це через кількість часу та затребуваних ресурсів
витраченим педагогом на дану дитину. Вона зароджується у педагога, а потім
відчувається від інших батьків та дітей.
Тому адміністрації необхідно усвідомлювати те, що батьки хочуть, щоб для їхньої
дитини була створена атмосфера підтримки і розуміння навіть у тих закладах де діти
з особливими освітніми потребами ніколи не зустрічалися. Така підтримка та
взаєморозуміння є корисними не тільки для дитини, а й для відносин у співпраці між
домом та закладом.
За своєю сутністю співробітництво ДНЗ з батьками вихованців може бути
визначене як процес, що передбачає рівність партнерів, поважне взаємоставлення
взаємодіючих сторін з урахуванням індивідуальних можливостей одна одної.
Співробітництво передбачає не лише взаємні дії, а й взаєморозуміння, взаємодовіру,
взаємопізнання, взаємовплив, «відкритість серця назустріч один одному, тобто
наявність емпатії». [4, с. 72].
На погляд М. Машовець, педагогічне співробітництво із сім’єю полегшує
досягнення цілей, що висуваються перед дошкільним закладом (практичний стимул),
робить важливий внесок в єдиний процес виховання дитини в сімейному та
освітньому середовищі (педагогічний стимул); участь батьків є також певною формою
демократизації та культурної взаємодії, що особливо важливо в умовах
полікультурного простору (соціальний стимул). [3].
Ще одним з джерел невдоволення батьків є той факт, що педагогічний персонал,
має низькі очікування щодо їхньої дитини, тим самим роблячи програми розвитку
дитини недієвими, не ефективними та демонструє відсутність співпраці.
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Для цих дітей призупинення освітнього процесу є великою проблемою, оскільки
навчання та виховання їм дається з більшими зусиллями ніж для іншим дітям.
Складна поведінка цих дітей часто виконує комунікативну функцію, коли
особистість не має усних засобів вимагати або протестувати. Педагоги часто цього
не розуміють, що може призвести до конфліктних ситуацій.
Дітей з особливими освітніми потребами не можна відсторонювати від навчання,
коли порушення стосується їхньої інвалідності. Хоча, всі розуміють, що надзвичайно
важко контролювати їхню поведінку, вгамувати їхню роздратованість, оскільки вона
спровокована та безпосередньо пов’язана з інвалідністю.
Щоб задовільнити потреби батьків та, головне, сприяти забезпеченню якісною
освітою дітей з особливими освітніми потребами, необхідно розробити інклюзивну
модель навчання у кожному навчальному закладі.
Тому, переходимо до третього і, напевно, головного питання. Як створити та
розробити інклюзивну модель освітнього процесу у вашому дошкільному
закладі?
Для розробки інклюзивної моделі у вашому дошкільному закладі, інтегруйте дітей з
особливими освітніми потребами. Інтеграція стосується виняткових дітей, яких
частково або повністю навчають у інклюзивній групі. Діяльність має бути адаптована
таким чином, щоб вихованець міг «вписатися» у рівень своїх однолітків, навчаючись
навичкам, які можна краще практикувати в спеціально обладнаній групі або кімнаті з
більш відповідними критеріями для дітей цього віку.
Щоб досягнути успішної інтеграції необхідно зрозуміти, які основні кроки потрібно
зробити для досягнення успіху.
Я виділила п’ять основних кроків для інтеграції дітей:
Перший і основний крок – це розробка цілей.
Важливо зрозуміти для чого дитині необхідна інтеграція. Деякі батьки бажають,
щоб їхні діти інтегрувалися для знань навчальних програм на рівні дітей групи, а
деякі – виключно для соціалізації. Відповідно до цілей потрібно зібрати необхідні
матеріали, які допоможуть у освітньо-виховному процесі, підібрати групу, з якою
можна працювати та підготувати дитину, розробити певні правила для неї, які могли
б допомогти їй сигналізувати про її стан та свої враження та почуття.
Також варто продумати рівень підтримки, який потрібен для того, щоб ця дитина
мала успіх – їй може знадобитися підтримка асистента вихователя або асистента
дитини.
Якщо мати конкретні цілі – це допоможе розробити ефективну програму для
дитини та її потреб.
Другий крок. Встановіть рівень оцінки.
Можливо, дитина навчається у старшій групі, але пізнавальні здібності на рівні
молодшої групи. Використовуючи рекомендації ІРЦ, свої судження та співпрацюючи з
командою психолого-педагогічного супроводу вашого закладу, ви можете вирішити,
яка група буде доречнішою для інтеграції.
Враховуйте всі фактори, щоб визначити рівень розвитку дитини, включаючи
зрілість основних однолітків, конкретну програму, над якою вони працюють, або їх
власну фізичну та емоційну зрілість. Тримайте дітей з особливими потребами на
рівні, наскільки це можливо, для того, щоб розвивати стосунки з однолітками. Якщо у
вас дитина старшої групи, яка має рівень молодшій групи, і вашою метою є
соціалізація з однолітками, можливо необхідно зменшити інтеграцію математики та
приділяти більшу увагу фізичному вихованню, музиці, де ви знаєте, що більшу
частину займає робота у групах, що сприятиме соціалізації даної дитини. Співпраця
є критично важливою – включайте своїх колег, батьків та одногрупників у процес
інтеграції.
Третій крок – співпраця з усіма спеціалістами дошкільного закладу.
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Коли ви врахували свої цілі та рівень оцінки, настав час розпочати співпрацю з
вихователем, асистентом вихователя, практичним психологом, вчителем-логопедом,
дефектологом, реабілітологом (якщо у штаті вашого закладу є дані спеціалісти).
Спільними зусиллями складіть індивідуальну програму для даної дитини, яка, ширше
відображатиме інтереси дитини. Поділіться спостереженнями, сильними сторонами,
потребами, умовами та модифікаціями для успіху дитини.
Найголовніше – розкрити лінії спілкування, щоб дозволити обмін матеріалами, та
розробити систему для всіх спеціалістів закладу, щоб вони були в курсі того, що
відбувається в групі. Даним дітям необхідно надавати «Інтеграційний зв’язок», який
включає візуальні матеріали, засоби підтримки поведінки та умови, які допоможуть їм
отримати доступ до навчальної програми.
Необхідно, щоб дана дитина мала спеціально відведений робочий простір у групі
серед своїх однолітків і була включена у всі заходи, які відбуваються у групі.
Четвертий крок. Співпрацюйте з дітьми групи.
Якщо дитина відчуває прихильність своїх однолітків, коли заходить у групу, вона
буде більш мотивована соціально взаємодіяти зі своїми однолітками, виконувати
завдання, приймати участь у житі групи. Інтеграція допомагає звичайним дітям
дізнатися про толерантність, прийняття різних дітей та колективну роботу на різних
рівнях їхніх здібностей. Розповідайте дітям про ваших виняткових дітей, про їхні
симпатії та антипатії та щодо особливостей та способів їхнього навчання та
виховання. З перших днів знаходження особливої дитини у вашій групі починайте
розвивати стосунки через приятельську систему, де діти складають пари під час
кожного заняття. Навчіть дітей, як привітати приятеля, як себе поводити, коли
«особливі діти» їхньої групи вважають, що засмучені, або як використовувати різні
матеріали в групі, щоб допомогти їм.
П’ятий крок. Що необхідно змінити?
Після того, як ви створили відповідну групу для інтеграції та навчили одногрупників
та співробітників, настав час влаштовувати та модифікувати, щоб діти з особливими
потребами мали успіх. Варто продумати, що необхідно змінити або що можна додати
задля досягнення максимальних результатів дитиною. Ви можете надавати більше
часу на виконання завдань, можливо, це буде додатковий дидактичний матеріал або
необхідно придбати інтерактивну дошку і т. д.
Модифікації – це зміни реальних очікувань навчальної програми, які зроблять
завдання більш досяжним для дитини. Можливо замість звукового аналізу слів та
виділення голосних та приголосних звуків, ви запропонуєте промовити тільки голосні,
вивчати не відтінки кольорів а основні кольори, не кидати у ціль м’ячем, а просто в
повітря. І, головне: записуйте, що вдалося досягнути і чт вже можна ускладнювати
завдання, а над чим ще необхідно попрацювати. [5]
Приділяйте час спілкуванню з колегами, спеціалістами та батьками даної дитини,
навіть з дітьми, щоб отримати максимальну кількість даних, ці знання в процесі
навчання допоможуть корегувати роботу та бачити прогрес у дітей.
Вкладаючи свої сили в роботу з дітьми з особливими освітніми потребами,
необхідно пам’ятати, що надії батьків даних дітей дуже схожі на ті, які покладають усі
без винятку батьки – максимальна незалежність і щастя для своєї дитини.
Досягнення незалежності та щастя залежить від проходження певного рівня освіти
та набуття багатьох навичок дитиною: спілкування, навички самообслуговування,
здатність до встановлення соціальних відносин. Саме для цього дітям необхідна
соціалізація.
Багато людей з особливими освітніми потребами мають труднощі зі встановлення
та підтримки дружніх стосунків. Численні батьки сподіваються, що їхні діти
соціалізуються, їхня поведінка стане відповідною до «стандартів» і вони навіть
одружаться. Зрештою, батьки хочуть, щоб їхні діти розкрили свій потенціал на
максимум.
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Чи правильно ми все виконуємо і чи достатньо цього для дітей з особливими
потребами? Відповіді на ці питання ми зможемо дізнатися через місяці або навіть
роки. Наразі створюються і удосконалюються різноманітні програми, методики,
форми навчання з такими дітьми, реалізація та впровадження яких залежить саме
від нас.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті розкрито організаційні аспекти навчання осіб з
особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти, подано основні
нормативно-правові документи з організації інклюзивної освіти в ЗДО,
проаналізовані необхідні умови якісного інклюзивного навчання та розвитку дітей з
ООП в ЗДО, а також умови доступності закладу дошкільної освіти для дітей з
ООП, розроблена покрокова інструкція порядку зарахування дітей з ООП до
закладів дошкільної освіти та алгоритм впровадження інклюзивного навчання.
Ключові слова: ˮінклюзіяˮ, ˮінклюзивний підхід ˮ,
ˮінклюзивна освітаˮ,
ˮінклюзивне навчанняˮ, ˮінклюзивна групаˮ, ˮуніверсальний дизайнˮ, ˮдоступністьˮ,
ˮінклюзивне освітнє середовищеˮ.
Одним із пріоритетів розвитку держави сьогодення Національною радою
реформ визнано інклюзивне навчання, що є одним із основних чинників
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реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні.
Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов'язана із щорічними невтішними
статистичними даними щодо збільшення дітей з ООП в закладах освіти, які
потребують корекційного навчання, а також психолого-педагогічного супроводу
професійних фахівців.
Питання організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти
регламентується статтями 19 і 20 Закону України «Про освіту» від. 05.09.2017р. та
«Порядком організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»
від.10.04.2019р. №530.
Мета статті полягає у визначенні основних організаційних моментів
інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в ЗДО, необхідних
умов якісного інклюзивного навчання та розвитку дітей з ООП.
Поняття інклюзії (від англ.inclusion – включення) означає процес активного
включення в суспільні стосунки всіх громадян, а також дітей з ООП в процес здобуття
освіти, зокрема дошкільної, у навчальних закладах загального типу[7, с. 10].
Саме тому інклюзивний підхід покликаний не лише забезпечити навчання,
виховання й успішну соціалізацію цих дітей, а й сформувати також педагогічно
толерантну свідомість у педагогів, батьків дітей із нормотиповим розвитком, яких
виховують і навчають разом із дитиною з вказаними особливостями, стерти негативні
стереотипи й установки, що подекуди заважають сприймати таку дитину як цілісну
особистість, повноцінного члена суспільства[9, с.9].
Інклюзивна освіта в закладі дошкільної освіти (ЗДО) – це система
освітньо-виховних послуг, що грунтується на принципі забезпечення основного права
всіх дітей на освіту й права виховуватися та навчатися в умовах звичайного
(масового) навчального закладу [9, с.6].
Процес інклюзивного навчання в ЗДО передбачає ефективне залучення й
включення до освітнього процесу всіх його учасників і створює таке освітнє
середовище, що грунтується на принципах недискримінації, відповідає потребам і
можливостям кожної дитини дошкільного віку незалежно від її соціальної чи сімейної
ситуації, умінь і навичок, обдарованості чи таланту, особливостей її розвитку[9, с.6].
До основних нормативно-правових документів з організації інклюзивної
освіти в ЗДО належать:
- Закон України «Про освіту» від 5.09.2017р. №2145-VIII;
- Закон України «Про дошкільну освіту»;
- Концепція розвитку інклюзивної освіти затверджена Наказом МОН України від
01.10.2010 №912.
- Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку
комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
- Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності
інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
- Додаток 1 до листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 Інструктивнометодичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної
освіти в 2018\2019 навчальному році» .
- Наказ МОН «Про затвердження примірного положення про команду психологопедагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої та дошкільної
освіти» від 08.06. 2018р. № 609.
- Лист МОН від 13.11.2018р. №1\9-691 «Індивідуальна програма розвитку в
закладах дошкільної освіти».
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- Лист МОН від 13.11.2018р. №1\9-691 «Інструктивно-методичні рекомендації
щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».
- Посадова інструкція асистента вихователя відповідно до класифікатора
професій від 2 вересня 2015 року за кодом КП 3340.
- Постанова КабМіну України «Порядок організації діяльності інклюзивних груп в
закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019р. №530.
- Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими
освітніми потребами в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році. Додаток до
листа від 05.08.2019р. № 1/9 – 498.
- Лист МОН «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах
дошкільної освіти» від. 26.06.2020р. №1/9-548.
Керуючись вищезазначеними нормативними документами, до необхідних умов
якісного інклюзивного навчання та розвитку дітей з ООП віднесено наступні:
- визначення особливих освітніх потреб дитини;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- створення інклюзивного освітнього середовища;
- надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
- забезпечення вихованців спеціальними засобами корекції психофізичного
розвитку;
- здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього періоду
навчання із обов'язковим залученням батьків до освітнього процесу[6, с.4].
Засновник ЗДО, за умови утворення інклюзивної групи також має забезпечити в
установленому законодавством порядку:
- приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність із
вимогами ДБН щодо ЗДО та інклюзивності;
- створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, у
тому числі необхідні навчально-методичні і навчально-наочні посібники, навчальнодидактичне та ігрове обладнання;
- утримання відповідного штату працівників, зокрема асистента вихователя
інклюзивної групи;
- облаштування ресурсної кімнати для проведення психолого- педагогічних та
корекційно-розвиткових занять[5, с.1].
Розглянемо порядок зарахування осіб з ООП до закладів дошкільної освіти
покроково.
Крок 1. Звернення батьків до інклюзивно-ресурсного центру.
Якщо батьки занепокоєні розвитком дитини, незалежно від наявності у неї
інвалідності або встановленого діагнозу, вони можуть звернутися до
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. ІРЦ забезпечують право на освіту для дітей
з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.
Основні функції інклюзивно-ресурсних центрів:
• проведення комплексної оцінки осіб, що потребують особливих умов під час
здобуття освіти;
• консультування батьків щодо виховання дітей з особливими освітніми
потребами;
• консультування педагогічних працівників щодо організації навчання на
формування індивідуальної освітньої програми дитини.
Для того, щоб отримати консультацію фахівців необхідно подати запит до
представників інклюзивно-ресурсного центру. Для зручності запущено систему
автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: http://ircenter.gov.ua. Тож батьки
та представники дитини з особливими освітніми потребами зможуть знайти
найближчий ІРЦ та, в режимі онлайн, подати заявку на отримання послуг. Послуги
інклюзивно-ресурсних центрів для користувачів є безкоштовними.
Крок 2. Первинна зустріч з батьками або представниками дитини.
426

Первинне знайомство відбувається з психологом інклюзивно-ресурсного центру,
який ознайомлюється з пакетом документів батьків та дитини, зокрема з:
• документом, що посвідчують особу одного з батьків, обох батьків або законних
представників дитини;
• свідоцтвом про народження дитини;
• індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю (у разі
інвалідності);
• формою первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини»,
затвердженої МОЗ;
• довідкою від психіатра (у разі потреби).
Після опрацювання документації, фахівець інклюзивно-ресурсного центру
визначає час та дату проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дитини. Представник ІРЦ також надішле запрошення на проходження комплексного
оцінювання (адреса, дата, час) на сторінку користувача порталу.
Крок 3.Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини.
Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів під час проведення комплексної
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини визначають її особливі освітні
потреби. Далі формується спеціальний висновок (він має виключно рекомендаційний
характер), який надалі допоможе педагогічним працівникам розробити коректну
освітню траєкторію розвитку для дитини.
Висновок фахівців інклюзивно-ресурсного центру також буде доступним в
електронному форматі на офіційному сайті ІРЦ України.
Оцінку розвитку дитини фахівці можуть проводити виключно за ініціативою
батьків дитини або рекомендацією педагогічних працівників (та лише на підставі
заяви батьків). Комплексна психолого-педагогічна діагностика не можу відбуватися
примусово.
Крок 4. Звернення батьків до закладу освіти.
Відповідно до закону, батьки дитини мають право на вибір закладу освіти,
освітньої програми, виду і форми здобуття освіти відповідного рівня. Саме тому,
якщо батьки або особа з особливими освітніми потребами звертається до закладу
освіти, то у школі в обов’язковому порядку утворюється інклюзивний клас, у закладах
дошкільної освіти – інклюзивна група, якщо такої не було створено до цього (згідно
зі ст. 20 Закону України «Про освіту»).
На підставі комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами
органи управління не мають права скерувати учня до спеціальної школи чи
навчально-реабілітаційного центру.
Крок 5.Створення інклюзивної групи.
У 2020/2021 навчальному році, відповідно до офіційних рекомендацій МОН,
інклюзивні групи утворюються на підставі заяви батьків дитини з особливими
освітніми потребами. До заяви обов’язково додається висновок спеціалістів
інклюзивно-ресурсного центру та, за потреби, інші документи, визначені Порядком
зарахування, відрахування та переведення учнів.
Крок 6. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами.
Згідно з Порядком організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної
освіти, є певне обмеження щодо числа дітей з особливими освітніми потребами в
інклюзивній групі:
• від 1 до 3 вихованців з-поміж дітей з порушеннями опорно-рухового апарату,
із затримкою психічного розвитку, порушеннями зору, слуху, легкими порушеннями
інтелектуального розвитку;
• не більше 2 вихованців з-поміж сліпих, глухих та дітей з тяжкими
порушеннями мовлення;
• не більше 1 вихованця зі складними порушеннями розвитку.
Крок 7. Організація інклюзивного навчання командою супроводу.
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У закладах загальної середньої освіти інклюзивне навчання організовується
командою психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами. Впродовж двох тижнів з початку освітнього процесу дитини з
особливими освітніми потребами, команда закладу освіти, відповідальна за
інклюзивне навчання, складає індивідуальну програму розвитку дитини. Розробка
освітньої програми базується на висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру,
індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності),
результатах психолого-педагогічного вивчення дитини. Індивідуальна програма в
обов’язковому порядку погоджується з батьками та затверджується керівником
закладу освіти. Без узгодження освітяни не можуть приступити до реалізації
програми.
Команда супроводу, згідно з рекомендаціями МОН, може запросити фахівця
інклюзивно-ресурсного центру на перше організаційне засідання, аби отримати
детальні пояснення щодо розроблення індивідуальної програми розвитку дитини та
особливостей організації інклюзивного навчання.
Заклад дошкільної освіти на підставі «Примірного положення про команду
психолого- педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої та
дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 08.06.2018р. №609,
розробляє власне положення про Команду супроводу.
До постійних учасників Команди супроводу в ДНЗ належать: директор або
вихователь-методист, вихователь, асистент-вихователя, практичний психолог,
соціальний педагог, вчитель-дефектолог ( з урахуванням освітніх потреб дитини з
ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
Залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини,
спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.
Крок 8. Адаптація освітнього середовища до потреб дітей.
Команда закладу освіти, відповідальна за інклюзивне навчання, визначає
способи адаптації освітнього середовища та навчальних матеріалів до майбутніх
потреб учня, який навчатиметься за інклюзивною програмою:
- пристосування середовища;
- адаптація навчальних підходів;
- адаптація матеріалів.
За потреби, у закладі освіти організовуються індивідуальні та групові заняття
корекційно-розвиткового характеру. Вони можуть надаватися як штатними
працівниками, так і залученими фахівцями.
Оплата праці фахівців, які проводять корекційно-розвиткові заняття матиме
характер нарахувань за ставкою погодинної оплати праці. Така робота принципово
відрізнятиметься від праці за сумісництвом способом нарахування коштів. На відміну
від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час,
педагогічна праця з погодинною оплатою може виконуватися в межах основного
робочого часу. Щоправда, такої роботи має бути не більше 240 годин на рік. Обсяги
фінансової оплати спеціалістам за проведення психолого-педагогічних і корекційнорозвиткових занять ґрунтуватиметься на ставці погодинної оплати праці у розмірах,
передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з
учнями шкіл з додатковою 20% надбавкою за роботу з особами з особливими
освітніми потребами.
Крок 9. Коригування траєкторії учнів з особливими освітніми потребами.
Команда супроводу періодично переглядає індивідуальну програму дітей з
особливими освітніми потребами задля коригування та визначення прогресу дитини:
• для вихованців закладів дошкільної освіти – тричі упродовж навчального
року (за потреби – частіше).
Оцінювання ґрунтується не лише на набутих дитиною знаннях, але і на прогресії
розвитку.
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Крок 10. Повторне комплексне оцінювання в інклюзивно-ресурсному
центрі.
Цей етап є необов’язковим і виконується у разі виникнення ряду причин.
Повторна оцінка розвитку дитини проводиться якщо:
• дитина з особливими освітніми потребами переходить із закладу дошкільної
освіти до закладу загальної середньої освіти;
• дитину переводять зі спеціального закладу дошкільної освіти до інклюзивної
групи закладу дошкільної освіти;
• дитину переводять зі спеціального закладу загальної середньої освіти до
інклюзивного класу закладу загальної середньої освіти;
• команда психолого-педагогічного супроводу дитини рекомендує зміни до
переліку освітніх потреб дитини, виявлених в процесі навчання;
• під час навчання дитини з’явились труднощі у засвоєнні освітньої програми;
• дитина з особливими освітніми потребами досягає успіхів у навчанні[10] .
Узагальнюючи інформацію 10 кроків, можна визначити основні складові
алгоритму впровадження інклюзивної освіти в ЗДО:
1. Заява батьків.
2. Комплексна оцінка ІРЦ (вивчення дитини).
3. Створення умов доступності середовища.
4. Створення команди психолого-педагогічного
супроводу.
5. Написання ІПР.
6. Перегляд ІПР.
Отже, визначені необхідні умови організації успішного інклюзивного навчання та
розвитку дітей з ООП в ЗДО, забезпечені в установленому законодавством порядку
засновником ЗДО умови доступності закладу дошкільної освіти для дітей з ООП,
вивчена та дотримана покрокова інструкція порядку зарахування дітей з ООП до
закладів дошкільної освіти та врахування алгоритму впровадження інклюзивної
освіти в ЗДО допоможе керівникам ЗДО та педагогічним працівникам успішно
організувати інклюзивне навчання для дітей з ООП у своєму освітньому закладі.
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КОМАНДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ ЗДО
Анотація. У статті розкрито питання про основні принципи організації
діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими
освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в умовах інклюзивного
навчання в ЗДО, що відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти та
Концепції Нової української школи.
Ключові слова: команда, психолого-педагогічний супровід, діти з ООП, ІПР
Ми маємо справу з найскладнішим,
неоціненним, найдорожчим,
що є в житті, – з дитиною.
Від нас, від нашого вміння, майстерності,
мистецтва, мудрості залежить її життя,
здоров’я, розум, характер, її місце і роль у житті.
В.Сухомлинський
Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних
прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми
потребами. Реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується численними
змінами в законодавстві України, зокрема зі статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН
«Про права осіб з інвалідністю». Організація інклюзивного навчання у закладі
дошкільної освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами. «Примірне положення про команду психологопедагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі
дошкільної освіти» затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
08.06.2018 № 609.
Психолого-педагогічний супровід
дитини з особливими освітніми
потребами в закладі дошкільної освіти з інклюзивним навчанням – це
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взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини,
спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості
дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, її
самореалізації та інтеграції в соціум. Психолого-педагогічний супровід — це
комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини,
передбачена індивідуальною програмою розвитку[1].
Відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного
вивчення дитини команда супроводу впродовж 2-х тижнів з моменту початку
освітнього процесу складає індивідуальну програму розвитку дитини з особливими
освітніми потребами (далі - ІПР), яка погоджується батьками та затверджується
керівником закладу освіти. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі
необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно
до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей
розвитку дитини. У разі потреби розробляє індивідуальний освітній план. З метою
коригування та визначення прогресу розвитку дитини команда супроводу переглядає
ІПР – тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше). Діяльність дитини оцінюється
не лише з позиції набутих знань, а перш за все – з позиції прогресивного розвитку[2].
Взаємодія фахівців команди психолого-педагогічного супроводу ґрунтується
на таких принципах:
•
•
•

•

•
•

повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
дотримання інтересів дитини з OOП, недопущення дискримінації та порушення
її прав;
командний підхід – комплексність психолого-педагогічного супроводу (супровід
дитини з особливими освітніми потребами має здійснюватися на основі
комплексного підходу: аналізу порушень функцій розвитку дитини);
системність роботи (робота фахівців має відбуватись в системі, за якої кожна
дія і стратегія члена команди відповідають не лише меті окремого спеціаліста,
а й є засобом реалізації загальної мети психолого-педагогічного супроводу
дитини);
конфіденційність та дотримання етичних принципів;
активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
процесу та розроблення IПP.

Команда супроводу виконує такі завдання:
•
•
•
•
•
•
•
•

збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні
потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і
здібностей, формування інтересів і потреб;
збереження і зміцнення здоров’я дітей;
надання у процесі навчання і виховання комплексної психолого-педагогічної
допомоги дитині з урахуванням стану її здоров’я,
розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою
коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
консультування родини з питань виховання і розвитку дитини з ООП;
надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу дошкільної
освіти з організації інклюзивного навчання.
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До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:
•

•

постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент
вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог
(з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки
або законні представники дитини з ООП тощо;
залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини,
спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей.

Перебування дитини з особливими освітніми потребами в закладі без
психолого-педагогічного супроводу є стихійною або формальною інклюзією, яка
приносить лише шкоду і гальмує процес реального впровадження справжнього
інклюзивного навчання[3]. Особливістю психолого-педагогічного супроводу в умовах
інклюзії є індивідуальний підхід до вирішення завдань особистісного розвитку,
навчання і виховання дитини. Результативність психолого-педагогічного супроводу
залежить від координованості дій усіх фахівців. Батьки – важлива частина команди
супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Для досягнення якнайкращого
результату соціалізації та навчання дитини надзвичайно важливо сформувати
позитивні стосунки між членами цієї команди.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПО
ПОДОЛАННЮ ВАД МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація: У статті розкрито особливості партнерської взаємодії вчителялогопеда з батьками на сучасному етапі. Взаємодія педагогів та батьків є
необхідною умовою ефективного корекційного процесу та повноцінного
мовленнєвого розвитку дошкільників, адже найкращі результати спостерігаються
там, де вчителі-логопеди та батьки діють узгоджено.
Ключові слова: партнерська взаємодія, порушення мовлення, корекція
мовленнєвих порушень.
Вступ. Провідна роль у здійсненні цілеспрямованого навчання, всебічного та
гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, а також у роботі щодо встановлення
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контактів між педагогами і батьками належить закладу дошкільної освіти. Реальні
контакти педагогів і батьків передбачають організацію такого корекційнорозвивального процесу, за якого вони впроваджують у практику найбільш оптимальні
прийоми логопедичного впливу на дітей, корекції вторинних порушень розвитку та
вдосконалення психологічних процесів. Сім'я та дошкільний навчальний заклад –
два важливих інститути соціалізації дитини, де відбувається становлення та
формування повноцінної гармонійної особистості. Саме потребами сьогодення
продиктована необхідність якомога тісніше поєднувати родинне й суспільне
дошкільне виховання. [3] Корекційно-розвивальна робота, спрямована на ефективне
та швидке подолання дефекті мовлення, неможлива без свідомої та активної участі в
ній батьків, тому питання взаємовідносин і співробітництва вчителя-логопеда і
батьків особливо актуальні для педагогіки та логопедії. Необхідним є вдосконалення
наявних та пошук нових форм і прийомів організації партнерської взаємодії учителялогопеда з сім’єю дитини, яка має порушення мовлення.
Вступ. Актуальність питання взаємодії вчителя-логопеда дошкільного
навчального закладу з сім’єю дитини зумовлена концептуальними змінами в системі
дошкільної освіти. Нова система передбачає поглиблене залучення родини до
побудови освітньо-професійної траєкторії дитини. В корекційній роботі батьки мають
бути не просто союзниками, а грамотними помічниками. Особливе значення в роботі
з батьками має формування мотивованого ставлення до корекційних занять дитини,
оскільки лише в тому випадку, коли батьки самі переконані у важливості і
необхідності занять дитини з фахівцем, можна говорити про значне підвищення
ефективності корекційної роботи й скорочення її строків. Мотивовані батьки –
мотивовані та успішні діти.
Ю.В. Рібцун виділяє такі основні форми роботи з батьками: індивідуальні,
групові, колективні та масові. [3]
В.А. Кисличенко вважає, що ефективно співпрацювати з сімєю дитинилогопата дають змогу такі особистісні цінності, як доброта, цінність, великодушність,
вміння співчувати, готовність допомогти людям. [1]. Створення співробітництва
вихователів і сім'ї на думку Т.М. Валентьєвої можлива на основі низки принципів, а
саме: принципу узгодження дій, принцип гуманізму, принцип відкритості принцип
індивідуального підходу до кожної сім'ї, принципу доцільності форм і методів
співробітництва сім'ї та дошкільного навчального закладу. О.Л. Корнєєва та О.Ю.
Хартман зауважують, що процес взаємодії педагогічного колективу з батьками дітей
дошкільного віку потребує постійного вдосконалення та пошуку нових дієвих форм
співпраці, вимагає формування у вихователів готовності правильно реагувати на
виклики часу, адже кожне нове покоління дітей виховує нове покоління батьків [2].
Сучасні соціально-економічні умови життя призвели до появи нових проблем у
вихованні. Ринкові відносини вносять корективи в умови життя сімей, що
відбивається на реалізації їхніх виховних функцій. Виховний потенціал сім’ї
багаторазово знижується, коли всі думки й турботи батьків зосереджені на тому як
одягти та прогодувати дитину в умовах економічної кризи, безробіття та інфляції;
коли батькам бракує знань з педагогіки та психології сімейного виховання, а від
більшості програм телебачення дітей необхідно берегти.
За даними П. М. Щербаня понад 65% молодих батьків, народжуючи дітей, не
мають уявлення про мету, завдання, форми та методи виховання дітей у сім’ї; 20%
керуються досвідом народної педагогіки, виховуючи дітей так, як виховували їх.
Лише 15% мають належні психолого-педагогічні знання, ознайомлені з науковопедагогічною літературою, з досвідом виховання дітей в сім’ї та різних типах
навчально-виховних закладах.
Наше наукове дослідження свідчить про те, що сучасні батьки, які мають
дитину з тяжким порушенням мовлення первинного і вторинного генезу, виявляють
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недостатній рівень психолого-педагогічної підготовки, що перешкоджає своєчасному
початку корекційних заходів, знижує їх ефективність та динаміку, обмежує
можливість включення сім’ї в реабілітаційну діяльність.
Аналіз нашого вивчення педагогічної освіченості батьків показав значні
розбіжності та недостатність саме педагогічних знань та вмінь у батьків дітей з
мовленнєвими порушеннями. Отримані дані виявили невідповідність доволі високого
соціального статусу батьків, їх високого рівня освіти і низького рівня їх готовності до
включення у корекційний процес.
Більшість батьків, не зважаючи на доволі високий рівень загальної
поінформованості, абсолютно не зважала на наявність порушень мовлення, не
робила спроб шукати логопедичної допомоги. Батьки не знали причин, що можуть
призвести до порушень мовлення, норм вікового мовленнєвого розвитку. Той факт,
що надзвичайно низький відсоток батьків усвідомлюють необхідність логопедичної
допомоги дитині є надзвичайно небезпечним показником. Про можливі наслідки
мовленнєвих порушень, їх вплив на загальний розвиток дитини батьки мають
уявлення, але не розуміють їх значення. Наслідком є незмінність традиційних
уявлень батьків про передумови успішного навчання: вміння читати і писати. Тільки
незначна кількість батьків розуміє значення розвитку фонематичних процесів для
дитини у шкільному навчанні.
Батькам важко зрозуміти, що від їх ставлення до проблем у ранньому віці
залежить майбутнє дитини. Вони говорять про те, що ними особливо ніхто не
переймався, і всі виросли, і всі говорять. Але батьки при цьому не усвідомлюють те,
що надзвичайно змінилося мовне оточення дітей. Ще 10 – 15 років тому в житті
кожної людини не було такої великої кількості ґаджетів. І повсякчас виникали ситуації
для мовленнєвого розвитку.
Наявність ґаджетів зменшує потребу в спілкуванні дітей між собою, а також
батьків з дітьми. Батькам важко зрозуміти, що якщо вони розвивались ніби «самі по
собі», то сучасним дітям треба створювати певні умови розвитку, особливо щодо
розвитку мовлення. Недостатній розвиток мовлення може позначатися на інтелекті
дитини. Та частина мозку, що відповідає за розвиток мовлення, водночас відповідає
за розвиток мислення. Тобто мовлення і мислення взаємно доповнюють одне одного.
Окрім того, переживання дитиною свого дефекту позначається на розвиткові її
особистості, поведінці, соціалізації. Крім порушення емоційно-вольової сфери, у
багатьох дітей з порушеннями мовлення проявляються ще й такі симптоми: низький
розвиток дрібної моторики рук, нерозвиненість почуття ритму, знижений рівень
розвитку пам’яті, уваги, сприйняття, більш пізнє формування словесно-логічного
мислення, ніж у дітей того ж віку без мовленнєвих порушень. Усе це вимагає
особливої уваги з боку дорослих до таких дітей.
Важливою і невід'ємною частиною роботи з усунення мовних порушень у дітей
є тісна взаємодія логопеда і батьків. Мала поінформованість батьків у питаннях
патології та корекції мови, недооцінка ними раннього виявлення мовних дефектів і
своєчасного впливу на них, помилкові, а часом і шкідливі установки щодо мовлення
дітей, говорять про необхідність спільної роботи на всіх етапах корекції. Тому в своїй
роботі приділяю велику увагу співпраці з батьками. Допомога батьків обов'язкова і
надзвичайно цінна. Тому що, по-перше, батьківська думка найбільш авторитетна для
дитини, і, по-друге, тільки у батьків є можливість щодня закріплювати мовленнєві
навички в процесі живого, безпосереднього спілкування зі своєю дитиною. Тому
важливо свідома участь в цьому процесі батьків.
Сучасна система дошкільної освіти приділяє велику увагу необхідності саме
партнерських відносин між педагогом, і зокрема вчителем – логопедом, дитиною та
батьками. Така педагогіка співробітництва ґрунтується на принципах гуманізму й
творчого підходу до розвитку особистості дитини. Метою педагогіки є організація
якісно нового рівня взаємовідносин між учасниками освітнього процесу і передбачає
434

взаєморозуміння та поєднання інтересів всіх сторін для найкращого розвитку дитини.
Принципи партнерства в педагогіці є такими:
• повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
нього, горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
Хочу зауважити, що корекційна робота в основі своїй передбачає довірливі та
досить дружні стосунки дитини з вчителем-логопедом, що засновані на взаємоповазі,
доброзичливості та позитивному ставленні. Тому більшу увагу я звертаю на
співпрацю вчителя – логопеда та батьків. Тим більше, що дошкільний заклад ініціює
поглиблене залучення родини до побудови траєкторії дитини.
В корекційній роботі батьки мають бути не просто союзниками, а грамотними
помічниками. Особливе значення в роботі з батьками має формування мотивованого
ставлення до корекційних занять дитини, оскільки лише в тому випадку, коли батьки
самі переконані у важливості і необхідності занять дитини з фахівцем, можна
говорити про значне підвищення ефективності корекційної роботи й скорочення її
строків. Мотивовані батьки – мотивовані та успішні діти.
Специфіка професійної діяльності вчителя - логопеда полягає в тому, що
корекційний процес є результативним лише у тісній взаємодії з батьками дитини.
Отож, логопед має володіти прийомами роботи з батьками дітей - логопатів.
Правильна та вчасна організація логопедичної роботи є запорукою усунення
мовленнєвих недоліків, що, в свою чергу, впливає на підвищення успішності дітей.
Виходячи з цього, я поставила мету спільної роботи: формування активної
позиції батьків, залучення їх уваги до процесу корекційно-виховної роботи з дітьми з
мовленнєвими порушеннями.
Завдання, які я ставлю, працюючи з батьками протягом навчального року:
• Встановити партнерські стосунки з родиною кожного вихованця, створити
атмосферу спільності інтересів і емоційної взаємопідтримки.
• Підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків у питаннях
мовленнєвого розвитку, пробудити в них інтерес і бажання брати участь у вихованні
та розвитку дитини.
• Формувати у батьків навички спостереження за дитиною і уміння робити
правильні висновки з цих спостережень.
• Допомогти батькам виробити впевнений і спокійний стиль виховання, щоб
створити для дитини комфортність і захищеність у родині.
• Навчати батьків конкретним прийомам логопедичної роботи.
Для дітей старшого дошкільного віку найбільш значущими суб'єктами є батьки.
Однак не кожен батько здатний надати необхідну вплив на дитину. Це залежить від
його позиції по відношенню до дитини, яка має дефект мови. Тому проводжу роботу з
батьками в наступних напрямках:
• Вивчення особливостей батьків вихованців, рівня їх педагогічної
спостережливості.
• Визначення особливостей внутрішньосімейних відносин, що впливають на
особистісні характеристики дитини.
• Залучення батьків до участі в корекційно-логопедичному процесі.
Участь батьків у вихованні, розвитку дитини не тільки вдома, але і в ДНЗ
допоможе їм:
• Подолати авторитаризм і побачити світ з позиції дитини.
• Ставитися до дитини як до рівного.
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• Зрозуміти, що неприпустимо порівнювати його з іншими дітьми, завжди
радіти його успіхам і підтримувати в разі невдачі.
• Знати сильні і слабкі сторони дитини і враховувати їх.
• Проявляти щиру зацікавленість у його діях і бути готовим до емоційної
підтримки, спільного переживання його радощів та смутку.
• Встановити добрі, довірчі відносини з дитиною.
Розглянемо складові успішної взаємодії логопеда і батьків.
Перший фактор - інформованість.
Мається на увазі теоретична підготовка логопеда, який може дати чітку
відповідь на будь-яке питання батьків про мовні порушення і їх корекцію взагалі і про
конкретну дитину. Компетентність фахівця, звичайно ж, викличе довіру батьків. Не
менше значення грає інформованість батьків про логопеда як фахівця, про напрямки
його роботи. Цьому сприяють інформаційні матеріали зі статтями про різні мовні
порушення, про рекомендовані дітям з мовним порушенням оздоровчі заходи і,
звичайно, розкладом консультацій логопеда. Зміст папок міняю 1 раз в місяць/статті
фахівців з журналів, книг, конкретні поради з розвитку мовлення, актуальні для
батьків, рекомендації з розвитку артикуляційної моторики, дрібної моторики.
Якщо говорити про інформацію, яка передається під час консультації, то вона
сприймається батьками краще, якщо буде відрізнятися лаконічністю і відсутністю
великої кількості термінів.
Також повідомляю батькам можливу тривалість корекційного процесу - півроку,
рік, два. Якщо заняття з дітьми вже йдуть, розповідаю про подальші етапи роботи.
Батьки виявляють велику зацікавленість, якщо розуміють, для чого роблять
«лопатку» і «дмуть на метелика».
Організую виставку книг, методичних напрацювань, вивчення яких могло б
допомогти батькам стати більш інформованими про дану проблему, розробляю
буклети для батьків.
Наступний фактор - часовий.
Основа взаємовідносин логопеда з батьками закладається в ході знайомства
на першому організаційному засіданні у вересні. На таких зборах я зазначаю цілі і
завдання нашої спільної роботи, розповідаю про систему логопедичних занять з
дітьми (щоденні, індивідуальні, підгрупові, фронтальні), про можливості особистої
консультації, де батьки можуть отримати відповіді на всі запитання, що цікавлять їх.
Акцентую увагу на важливість участі сім'ї в логопедичній роботі і значущості їх
допомоги у цій справі. Доводжу до відома батьків результати логопедичного
обстеження, яке проводилося на початку місяця. Проводжу практикум по
ознайомленню з органами артикуляції. На ньому батьки перед дзеркалом
намагаються виконати кілька основних вправ для губ, язика, переконуючись, що це
нелегко, тим більше для дитини. Тому їм (батькам) потрібно колосальне терпіння при
виконанні з дитиною домашнього завдання, а дитині - допомога і похвала за працю. В
кінці першої зустрічі батьки заповнюють невелику анкету, що включає запитання
мовної картки, яка характеризує ранній психомоторний та мовленнєвий розвиток їх
дитини.
Аналогічні збори організовую 3 рази протягом навчального року: у вересні,
січні і травні. У кожному наступному підводяться підсумки роботи, обов'язково
відзначаю не тільки успіхи дітей, але і активність тих батьків, які займаються зі своєю
дитиною. У травні даю батькам рекомендації на літній період. Проведення
батьківських зборів з батьками економить сили, час як логопеда так і батьків (їм не
треба йти на індивідуальну консультацію, можуть задати усі питання).
Завдання логопеда - проінформувати батьків про години консультацій і
необхідність логопедичної допомоги їх дитині. Але батьки самі роблять вибір,
приходити на консультацію чи ні.
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Можна виділити ще один фактор успішної взаємодії логопеда і батьків позитивний емоційний настрій логопеда.
Очевидно, що батьки охочіше будуть взаємодіяти з відкритим, привітним,
оптимістично налаштованим фахівцем. Потрібно пам'ятати, що дитина змагається не
з іншими дітьми, а з собою «вчорашнім», і завжди можна буде знайти привід для
похвали дитини і схвалення намагань батьків.
Інший аспект цього фактору - позитивне ставлення логопеда до виникаючих в
ході роботи проблем. Виникнення професійних проблем, складних ситуацій абсолютно нормальне явище. Якщо розглянути конкретний приклад, то це може бути
ситуація, коли корекційна робота з дитиною не дає позитивної динаміки, або вона
відсутня взагалі. Всі ми знаємо, що таке явище спостерігається частіше, ніж нам
хотілося б. Чесний аналіз причин виниклої проблеми буде конструктивніший
звинувачень себе або кого-небудь іншого (наприклад, батьків) у невдачі. Взаємодія з
батьками залишиться позитивною, якщо логопед попереджає про зміну методу
впливу на мовну проблему, про необхідність тривалішого часу на корекцію, ніж
передбачалося раніше, направити дитину на консультацію до іншого фахівця або,
врешті-решт, відкрито визнає, що він зробив для дитини все, що міг. Професійна
сумлінність, чесність, повага до себе і іншим стане основою для позитивного
емоційного настрою логопеда.
Перераховані фактори взаємодії логопеда з батьками є не єдиними, але
основними. Належна увага до цих чинників здатна внести істотний внесок в успішну
взаємодію логопеда і батьків, а, отже, сприяти колекційному процесу в цілому.
Щоб партнерська взаємодія з батьками в ДНЗ була успішною, їх треба
«впустити» в нього. Керуючись цим принципом і девізом «Батько - не гість, а
повноправний член команди ДНЗ» учитель-логопед повинен будувати своє
спілкування з батьками. Зараз немає суворої регламентації роботи з батьками, тому
кожен логопед може вибирати самостійно проблеми, які цікавлять батьків і
висвітлювати їх у зручній для нього формі. Тим не менш, робота вчителя-логопеда з
батьками дітей визначена як обов'язкова і є складовою частиною програми навчання
і виховання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Спільна робота логопеда з батьками є невід'ємною частиною всього
педагогічного процесу і здійснюється в наступних традиційних і нетрадиційних
формах і методах:
• Анкетування.
• Оформлення мовленнєвих куточків у групах старшого віку «Розмовляйко».
• Оформлення папок-пересувок з консультаціями.
• Індивідуальні консультації, бесіди. В індивідуальних бесідах звертаю увагу
батьків на успіхи і маленькі досягнення дітей, як до подолання мовних проблем, так і
їх взаємозв'язку з успіхами на інших заняттях.
• Проведення семінарів-практикумів.
• Виступ на батьківських зборах.
• Ведення зошита взаємозв'язку з батьками - спільна робота логопеда,
дитини і батьків. Виконання дитиною завдань дозволяє батькам стежити за ходом
розвитку дитини протягом всього навчального року. Пропоную завдання на
автоматизацію поставленого звуку, а також вправи на розвитку дрібної моторики,
слухового і зорового уваги, логічного мислення та інші. Завдання підбираю
диференційовано, з урахуванням можливостей кожної дитини. Виконання завдань
дозволяє закріпити знання, отримані дитиною на заняттях.
•
Проведення відкритих занять.
•
Спільна підготовка до свят.
Оскільки робота з батьками значно впливає на успішність корекційно-виховної
роботи, я вирішила більш детально розглянути та проаналізувати деякі її
особливості.
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Намагаюся залучити батьків до спільної роботи, пояснити, яку допомогу від
них чекаю у вихованні та навчанні, в цілях досягнення успіхів у корекційній роботі.
Показую батькам фрагменти занять з дітьми, запрошую на відкриті
індивідуальні, підгрупові заняття, щоб батьки познайомилися з вимогами, прийомами
і змістом моєї роботи, поспостерігали за своєю дитиною під час навчальної
діяльності у формі логопедичних занять.
Часто батьки не мають уявлення про те, яку величезну роботу проводить
логопед, які завдання виховного та освітнього процесу він вирішує.
Неадекватне ставлення батьків до дитини виникає як наслідок нерозуміння
причини мовного порушення. Основне завдання логопеда - орієнтуватися на дитину,
його інтереси, допомогти батькам правильно сприймати свою дитину.
На практиці доводиться стикатися з різними за соціальним статусом і
вимогами сім'ями. Знайти ж контакт необхідно з усіма. Для одних необхідно повне
роз'яснення, участь і підбадьорювання. Для інших - твердість, уміння наполягти на
певних вимогах, невиконання яких утруднить або віддалить досягнення бажаних
результатів.
Кожного з батьків націлюю на систематичну, тривалу роботу з дитиною.
На консультаціях та семінарах-практикумах батькам демонструю логопедичні
прийоми (артикуляційна гімнастика, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика та
ін.), максимально зрозумілі для подальшого відтворення. На етапі автоматизації
звуків особливо звертаю увагу батьків на необхідність постійного контролю над
поставленими звуками, тому що тонус артикуляційної мускулатури все ще
ослаблений, і «зламати» старий стереотип буває дуже важко.
Особливого значення набуває організація роботи за домашніми
логопедичними зошитами, завдання в яких мають бути наповненні конкретним
змістом. Домашні логопедичні зошити «Нумо звуки, відгукніться!» для дітей 5-го та 6го'року життя, поява яких зумовлена необхідністю реалізації наступності батьків та
учителів-логопедів, місять завдання зі збагачення та активізації словника дітей,
формування та вдосконалення граматичних категорій мовлення, корекції фонетикофонематичних процесів, розвитку зв'язного мовлення артикуляційних та тонких рухів
пальців, фізіологічного та мовленнєвого дихання. [4; 5]
Отже, можна зробити висновок, що саме педагогіка партнерства, яка
популяризується та запроваджується на сучасному етапі, є однією з найнеобхідніших
умов для проведення ефективної та результативної корекційної роботи. Діти, батьки
та вчителі - логопеди, стають добровільними та зацікавленими однодумцями,
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. При
такій плідній взаємодії, батьки отримують
знання, що дозволяють зрозуміти
особливості своєї дитини та визначити конкретні напрямки роботи по розвитку
мовлення дитини. Окрім того, вчитель – логопед пропонує певний інструментарій
для ефективної корекційної роботи, яку починає вчитель – логопед безпосередньо на
заняттях, а батьки мають можливість закріплювати та продовжувати в домашніх
умовах. Допомога батьків обов'язкова і надзвичайно цінна. Тому що, по-перше,
батьківська думка є найбільш значимою для дитини, і, по-друге, тільки у батьків є
можливість щодня закріплювати певні мовленнєві навички в процесі живого,
безпосереднього спілкування зі своєю дитиною.
Як показує практика, результативність, ефективність та швидкість подолання
мовленнєвих вад тільки прогресує при застосуванні партнерських взаємовідносин.
Проходячи крок за кроком поряд з дитиною, спостерігаючи за її невеличкими
перемогами щодня, батьки вчаться вірити у свою дитину, це спонукає їх правильніше
організовувати навчання і виховання, ігрову діяльність, формувати партнерські,
довірливі стосунки з дитиною. Крім того, батьки вчаться більш уважно відноситись
до своєї дитини, не на рівні, чого дитина хоче, а на рівні – чого вона дійсно потребує
для подальшого розвитку.
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Звичайно, така перебудова взаємовідносин потребує певного часу та зусиль,
але результати такої співпраці будуть задовольняти всі сторони: дитину, яка
позбудеться мовленнєвих вад та стане більш впевненою у собі; батьків, які будуть
відчувати радість від того, що допомогли своїй дитині та внесли вагомий вклад в її
майбутнє; вчителів – логопедів, які отримають задоволення від процесу праці та від
результатів спільних зусиль.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ
ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
Анотація. Організація корекційно-розвиткової роботи дає змогу вибудувати
чітку систему непереривної корекції дітей із затримкою психічного розвитку.
Вирішення завдань з урахуванням особливостей кожної дитини окремо, та
створення найсприятливіших умов для її розвитку.
Ключові слова: корекційно-розвиткова робота, інтеграційні підходи,
соціалізація дітей з особливими освітніми потребами, комплексний підхід,
затримка психічного розвитку.
Філософський енциклопедичний словник визначає інтеграцію ( від лат. Integet –
повний, цілісний, непорушний) як процес, або дію, що має своїм результатом
цілісність з’єднання, відновлення єдності.
Більше того, інтеграція дає можливість у рамках тих же компонентів без
збільшення їх кількості отримувати нові результати.
Так, педагогічну інтеграцію в узагальненому вигляді розглядають як різновид
наукової інтеграції, яка передбачає взаємозв’язок та взаємодоповнення, забезпечує
єдність раніше диференційованих компонентів педагогічного явища, надає йому
цілісність та виводить на якісно новий рівень.
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Багато українських науковців останнім часом працюють над питанням інтеграції в
дошкільній освіті.
Так, науковець К.Белая розглядає інтеграцію як інструмент створення нової
моделі дошкільного закладу й акумулює увагу на системі інтегрованих занять, як
засіб особистісного розвитку дитини.
Реалії життя ставлять систему освіти в такі умови, коли вона має бути готовою
до адекватної відповіді всім викликам сьогодення. А воно випробовує нас на міцність,
витривалість і винахідливість. Одним із таких викликів сучасності є тенденція до
збільшення кількості дітей із психічними вадами та відхиленнями у розвитку, які
зумовлені біологічними, соціально-психологічними, екологічними та іншими
чинниками, а також їх комплексними поєднаннями.
Курс на формування європейського, толерантного за своїми цінностями
суспільства вимагає від нас цінувати кожну особистість з усіма її особливостями,
дбати про її розвиток і можливість самореалізації.
На сучасному етапі розвитку суспільства, проведення комплексних заходів щодо
соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами та залучення їх до
активного життя – один із пріоритетних напрямків соціальної політики. Їх соціальний
статус є важливим показником як рівня прогресивності суспільства в цілому.
Одними із важливих завдань учителя-дефектолога є визначення структури
дефекту при різноманітних порушеннях та потенційних можливостей розвитку різних
сторін особистості кожної категорії аномальних осіб. Тому проведення ранніх
діагностичних досліджень дітей, формування моделі корекційно-розвиткової роботи
за принципом інтеграції має бути нагальним в роботі педагога. Фахівцями в системі
освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, визначено, що корекційно педагогічна робота в закладі дошкільної освіти побудована на основі інтеграції та
особистісно орієнтованого підходу, на принципах науковості, системності, аналізу
компенсаторних можливостей кожної дитини, відстежує якісну динаміку та
результативність.
Інтеграція – це перспективна форма навчання дітей з особливими освітніми
потребами у роботі корекційного педагога .
Дошкільне дитинство - період найбільш інтенсивного формування пізнавальної
діяльності й особистості загалом. Якщо розумовий та емоційний потенціал дитини не
отримує належного розвитку в дошкільному віці, то згодом не вдається реалізувати
його сповна. Особливо це стосується дітей із затримкою психічного розвитку.
На сьогодні діти із затримкою психічного розвитку становлять найчисленнішу
групу серед тих, які потребують спеціальної допомоги у процесі виховання, навчання,
розвитку та соціально-трудової адаптації. Відставання від вікових норм щодо
сформованості пізнавальних функцій, соціально-комунікативних навичок, довільної
поведінки, обізнаності з навколишнім світом є ознаками затримки психічного розвитку
дитини. Такі діти потребують спеціальної педагогічної, корекційної роботи, щоб
надалі мати змогу включитися в освітній процес.
Нині в теорії і на практиці корекційної педагогіки постає питання про те, що
рівень розвитку дитини залежить не лише від якості корекційно-методичних засобів,
а й від стану її внутрішнього світу, від відкритості чи замкненості щодо соціального
оточення, від тих суперечностей, які призводять до відчуття неповноцінності. Тому
корекційно-виховний процес у спеціальних закладах має передбачати грамотну
інтеграцію дітей, пізнання власного «Я», формування вміння встановлювати
правильні взаємини з іншими людьми, досягнення власне освітніх, педагогічних і
корекційно-розвиткових цілей, які розглядаються у взаємозв’язку на теоретичному та
практичному рівнях.
Корекційно-розвивальний вплив є необхідною умовою запобігання можливих
ускладнень розвитку та умовою ефективного освітнього впливу, завдяки якому
дитина набуває знань, умінь і навичок. Зважаючи на те, що затримка психічного
440

розвитку дитини охоплює всю психічну сферу дитини і є системною вадою,
виховання і розвиток повинні будуватися з позиції системного підходу. Потрібно
сформувати повноцінний базис для становлення вищих психічних функцій і
забезпечити спеціальні психолого-педагогічні умови, необхідні для їх формування.
Уся робота має здійснюватися у тісній співпраці, забезпечувати наступність і
взаємозв’язок усіх педагогів-фахівців ( учитель-дефектолог, учитель-логопед,
психолог, соціальний педагог, вихователь, музичний керівник, інструктор з фізичного
виховання), що гарантує ефективність і комплексність супроводу дитини.
Враховуючи висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
інклюзивно-ресурсного центру, команда супроводу дитини розширює інтеграційні
зв’язки у мовленнєвому, пізнавальному, художньо-естетичному, музичному,
моторному розвитку дитини. Що дає можливість подолати роздробленість у системі
планування та побудови корекційного процесу, а на засадах інтеграції здійснювати
комплексний підхід.
Проаналізувавши систему планування корекційно-розвиткової роботи у
методичній літературі, ознайомившись з різними моделями побудови індивідуальної
корекційної роботи з дітьми дошкільного віку педагогів практиків, найбільш
практичним та дієвим для реалізації розвиткових завдань у закладі особливого типу
підібрано посібники перспективного планування корекційно-розвиткової роботи з
дітьми дошкільного віку із ЗПР.
План корекційно-розвиткової роботи для дітей з ЗПР розроблений згідно з
програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» О.І.Білан;
комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного
розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» за ред. Прохоренко з урахуванням сучасних
тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також новітніх
підходів до навчання та розвитку дітей із ЗПР.
Корекційно-розвиткова робота містить такі освіті лінії: «Особистість дитини»,
«Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра
дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,
розрахований на 4-річний термін корекційно-розвиткової роботи (від 3 до 7 років ).
Матеріал у плані розподілений за роками навчання і поданий з поступовим
ускладненням змістової наповненості на кожному віковому етапі.
У плані визначені найефективніші методи, прийоми та засоби, спрямовані на
реалізацію розвиткових, навчальних та виховних завдань. Розвиток відбувається з
поступовим отриманням знань і набуттям умінь від простого до складного.
Поданий матеріал за лексичними темами відповідно до вікових особливостей
розвитку дітей, а також з врахуванням різних можливостей дітей, тобто як для дітей з
низьким рівнем розвитку пізнавальних процесів, так і для дітей із достатнім рівнем
розвитку.
Усі фахівці-педагоги працюють одночасно над одним завданням – формують
навички та вміння закріплюють вивчений матеріал. Відбувається тісна співпраця
спеціалістів з дитиною. Така робота дає ефективний результат корекційного впливу
на дитину, адже робота з дитиною з особливими потребами потребує командного
підходу, бо об’єднує фахівців різного профілю і забезпечує обмін інформацією.
Кожен учасник команди є незамінним, а його думка і досвід – цінні і важливі.
Навколо дитини формується команда підтримки, яка забезпечує дитині соціальну
адаптацію, підтримку в навчанні та фізичну реабілітацію.
Основні завдання корекційно-розвиткової роботи
• Допомогти дітям із ЗПР оволодіти різноманітними знаннями про навколишній
світ, розвивати в них спостереження та досвід практичного навчання,
формувати вміння самостійно здобувати знання та користуватись ними.
• Шукати такі види завдань, які максимально стимулюватимуть активність
дитини.
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Проводити лікувально-оздоровчі заходи.
Змінювати види діяльності на заняттях для відпочинку.
Шукати індивідуальний підхід, надавати індивідуальну допомогу.
Давати завдання з опорою на зразки.
Проводити докладний інструктаж щодо виконання завдань.
Для закріплення нового матеріалу давати багаторазові вказівки та вправи.
Проводити динамічне спостереження за успіхами кожної дитини.
Під час навчання дитини звертати уваги на стан різних аспектів її психічної
діяльності (пам'ять, увага, мислення, мовлення, темп роботи, вміння долати
перешкоди).
• Проводити індивідуальні корекційні заняття, використовувати на заняттях
різноманітні види практичної діяльності.
Визначена мета виховання і навчання дошкільників із затримкою психічного
розвитку реалізується такими загальними освітніми завданнями.
Загальні завдання:
• Дати дитині можливості для здійснення змістовної діяльності в умовах,
оптимальних для його всебічного і своєчасного психічного розвитку.
• Забезпечити охорону та зміцнення здоров’я.
• Корекція (виправлення або послаблення) негативних тенденцій розвитку.
• Стимулювати і забезпечити розвиток в усіх видах діяльності (пізнавальної,
ігрової, продуктивної, трудової).
• Профілактика (попередження) вторинних відхилень у розвитку і труднощів у
навчанні на початковому етапі.
• Розвиток психічних процесів (увага, мислення, сприймання, уява, пам'ять,
мовлення).
Начальні завдання:
• Формувати пізнавальні уміння (аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати, уявляти матеріал).
• Формувати
мовленнєві
уміння
(культуру
слухання,
запитування,
висловлювання, налагодження спілкування).
• Формувати контрольно-оцінні дії (здійснення найпростіших форм контролю
власної діяльності, перевірки зробленого внесення потрібних корективів,
виправлення помилок, оцінювання зробленого).
Розвивальні завдання:
• Формувати уявлення про природу, рукотворний світ, людей, що оточують
самого себе.
• Формувати довільність поведінки, самостійність у різних видах діяльності;
вміння адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності,
власні вчинки та особистісні якості в повсякденному житті.
• Формувати соціальну компетентність, уміння налагоджувати доброзичливі
стосунки з людьми різного віку та статі.
• Розвивати фізичні якості дитини, формувати вміння володіти власним тілом,
орієнтуватись у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках,
впливу.
Виховні завдання:
• Формувати позитивне ставлення до природи, предметів, людей, себе.
• Виховувати культуру поведінки.
• Виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність,
людяність, справедливість, самовладання, відповідальність).
• Залучати дитину засобами мистецтв до національної та світової культур.
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Реалізація завдань здійснюється у комплексі заходів та системному психологопедагогічному супроводі, що спрямований на корекцію порушень через розвиток
пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини.
Супровід дітей з особливими освітніми потребами - це комплекс спеціальних
занять і вправ, що спрямовані на підвищення пізнавального інтересу, формування
довільних форм поведінки, розвиток психологічних основ освітньої діяльності.
Кожен фахівець, що працює з дитиною з особливими освітніми потребами,
будує заняття за певною усталеною схемою:
- гімнастика (для створення гарного настрою) сприяє поліпшенню кровообігу в
мозку, підвищує енергійність і активність дитини;
- основна частина - вправи на розвиток психічного процесу(2-3 завдання), а також
1-2 вправи на розвиток психічних функції. Пропоновані вправи обов’язково мають
бути різноманітні за способом виконання, матеріалу, тощо;
- заключна частина - продуктивна діяльність.
У нашому закладі (що має свої особливості роботи з вихованцями), при
розробленні тактики корекційно-розвиткової роботи, педагогічні та медичним
працівники дотримуються певної стратегії:
• Використовують моральне позитивне підкріплення.
• Звертають увагу на зусилля, а не на результат.
• Дають чіткі вказівки.
• Дають змогу діяти самостійно.
• Використовують творчий підхід до організація завдань та активностей дітей.
• Роблять все можливе, щоб кожна дитина долала бар’єр, що заважає
розвиткові.
Кожен корекційний педагог використовує комплекс вправ, які допомагають
дитині впоратись з тим, що заважає вибудовувати стосунки з оточуючими, поліпшити
соціальний, когнітивний, психоемоційний стан, сформувати почуття довіри, чуттєвий
досвід, самостійне виконання цілеспрямованих дій. Запроваджена на практиці теорія
сенсорної інтеграції, дає якісні результати корекційно-розвиткової роботи, про що
свідчать численні спостереження та відгуки про ефективність методу.
Учитель-логопед, учитель-дефектолог та інструктор з фізичного виховання
впроваджують у своїй роботі методику доктора Френка Белгау (вправи із
баламетрики на балансуючій дошці) та сенсомоторну інтеграцію (лікувальна
фізкультура за класичною теорією американського ерготерапевта та психолога Анни
Жан Ейрс). Розроблена в закладі система кожної зустрічі з дитиною для розгортання
активностей щоб сприяли розвитку. Підібрані вправи спрямовані на стимуляцію
роботи мозочка та міжкульової взаємодії, розвиток сенсомоторних здібностей,
урегулювання відчуття свого тіла, що в свою чергу поліпшує розвиток пізнавальних
процесів, мовлення, сприяє розвитку особистості та входження дитини в соціум. У
процесі індивідуальної роботи на балансуючій дошці дитина навчається одночасно
утримувати рівновагу та увагу; паралельно використовувати вправи з різними
предметами (мішечками біні, м’ячем -стрибунцем та ін.) та виконувати завдання на
розвиток
слухового сприймання (мовлення, математики). Тобто, коли дитина
виконує вправи на балансуючій дошці водночас двома руками, відповідаючи на
запитання або щось розказуючи, відбувається вплив на міжпівкульну взаємодію та на
розвиток роботи мозочка. Це забезпечує одночасно вплив на декілька ділянок мозку
та стимулює розвиток фізичних розумових здібностей дитини, стабілізує емоційну
сферу. Корекція та розвиток відбуваються за умови системного проведення занять,
поступового збільшення навантаження, правильних взаємоузгоджених дій між
корекційними педагогами. За нашими спостереженнями важливу роль відіграє
емоційна сторона таких корекційних занять з вкрапленням елементів новизни,
підбору цікавих засобів, побудова структури заняття. Такі дидактичні системи, які
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забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на
спеціальних заняттях в результаті допомагають дитині збалансовано розвиватись.
Отже, в умовах модернізації української освіти особливу актуальність для
навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку є створення
оптимальних умов для таких осіб у закладі. Використання педагогами компетентнісно
й особистісно-розвиткової діяльності, як визначальної технології, що дає вагомі
результати в роботі з дітьми. У статті 23 Конвенції про права дитини зазначено, що
розумово чи фізично обмежена дитина має вести повноцінне і достойне життя в
умовах, які забезпечили б її гідність, сприяли б почуттю впевненості в собі та
полегшували б її активну участь у житті суспільства. Згідно з цим документом для
здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвиткові дітей з
особливими освітніми потребами має здійснюватися відповідна корекційнопедагогічна діяльність, яка є складним психофізіологічним і соціально-педагогічним
явищем, що охоплює весь освітній процес. Одна з основних функцій системи освіти
полягає в підготовці молодого покоління до самостійного життя. Однак підготувати до
самостійного життя здорову дитину і дитину з особливими потребами – різні речі.
Потрібне комплексне розв’язання проблеми зусиллями мультидисциплінарної
команди (медики, реабілітологи, дефектологи, логопеди, психологи, педагоги) на
основі партнерської співпраці. Тісна взаємодія команди фахівців, дотримання
спільних вимог і методів роботи з дитиною забезпечать наступність і безперервність
освітньо-виховної роботи. Координовані дії такої міждисциплінарної команди дадуть
змогу сформувати відповідний навчальний простір для дітей з особливими освітніми
потребами для реалізації освітньо-виховного та корекційно-розвиткової роботи, які є
взаємозумовленими та взаємопов’язаними.
Створення умов для забезпечення отримання якісної освіти, максимальної
реалізації природних здібностей, формування особистісних якостей дитини
допоможуть розв’язати проблему соціальної інтеграції. Це і є актуальними
завданнями, які стоять перед нашим суспільством.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
Анотація. Суспільство складається з різних категорій маленьких
громадян, певна частина з яких має проблеми в розвитку, із здоров'ям. І,
на привеликий жаль, характерною рисою сьогодення є тенденція до
зростання кількості дітей, які потребують соціальної адаптації,
корекційно-реабілітаційної допомоги. Конституція України, Закони
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» гарантують їм усім право
на освіту, а отже, і можливість реалізувати це право в усіх державних
навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності,
соціального та майнового стану, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Діти з особливими освітніми потребами мають таке ж
право на їх задоволення, як і всі інші члени суспільства.
Ключові слова: інтеграція, інклюзія, інклюзивне навчання, діти з
особливими потребами, соціалізація.
У сучасних умовах одним із напрямів вирішення проблеми
якнайбільшої охопленості дошкільнят освітою є розвиток варіативних,
цікавих форм роботи з ними на основі короткотривалого (неповного)
безкоштовного перебування дітей у закладах дошкільної освіти. Одним із
шляхів удосконалення системи спеціальної освіти є впровадження нових
ефективних форм інтеграції дітей з особливими потребами в освітнє та
соціальне середовище.
Тривалий
час
домінувала
тенденція
соціальної,
психологічної ізоляції дітей з певними обмеженнями. Сьогодні, без
перебільшень, можна визнати зміни психологічних стереотипів щодо
сприйняття осіб з особливими потребами як неповноцінних.
Особливістю організації інклюзивної групи в закладі дошкільної
освіти є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з
особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
Освітній процес здійснюється на основі застосування особистісноорієнтованих
методів
навчання
з
урахуванням
індивідуальних
особливостей освітньо-виховної діяльності таких дітей.
Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у закладі дошкільної
освіти незалежно від підпорядкування та форми власності, приймається
керівником закладу за погодженням із засновником (власником) на підставі
заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з
інвалідністю, або особи, яка їх замінює.
Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів,
визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком
комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах,
санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної
освіти з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та
особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх
замінюють. Для забезпечення ефективності освітнього процесу,
наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них 1 - 3
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дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в
залежності від складності порушення.
Освітня робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому
числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування
позитивної самооцінки тощо. Особливістю освітнього процесу інклюзивної
групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється освітній процес
в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в
установленому порядку МОН України, з урахуванням індивідуальних
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
Відповідно до висновку та рекомендацій ІРЦ, група фахівців закладу
дошкільної освіти (група фахівців індивідуального супроводу дитини)
(вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний
психолог, вчитель-логопед, медична сестра та інші) із обов’язковим
залученням батьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють
індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми
потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний
психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Залучення батьків до
написання програми забезпечить їх інформування про потенційні
можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих
питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в освітньому
процесі. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини
визначається керівником закладу дошкільної освіти і затверджується
відповідним наказом.
У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми
потребами та планування роботи з нею можуть залучатися інші фахівці
інших навчальних закладів, інклюзивно-ресурсних центрів, навчальнореабілітаційних центрів, тощо.
У документі «Міжнародні консультації з питань навчання дітей з
особливими освітніми потребами» зазначає, що «...інтеграція визначається
як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір.
Інклюзія – це політика та процес, який дає змогу всім дітям брати участь у
всіх програмах».
Інтеграція в освіті – це одна з форм навчання, при якій дітей з
особливими освітніми потребами основний час проводять у звичайних
групах разом з іншими дітьми і якийсь час – окремо, в умовах особливим
чином організованого освітнього процесу, де їм надаються встановлені
освітні
послуги,
медична,
психолого-педагогічна
та
соціальна
індивідуалізована допомога.
Модель інтегративного навчання обґрунтовується тим, що кожна
дитина, з будь-якими порушеннями психофізичного розвитку має такі ж
потреби, як і всі члени суспільства і повинна вести життя, максимально
наближене до звичайного. Найкращим місцем для розвитку дитини з
особливими потребами є рідний дім, тому їй повинна бути надана
можливість виховуватися в сім'ї та отримати гідну освіту, незалежно від її
психофізичного стану.
Мета інтеграції в освіті – залучити дітей з різними можливостями у
вже сформоване дошкільне життя і дошкільну структуру, допомогти
вписатися у вже існуючу модель навчання. При цьому успішність
інтегрованого навчання визначається, головним чином, готовністю дитини
до навчання в умовах дошкільного закладу, тобто наявністю в неї
відповідного віковій нормі або близького до неї рівня психофізичного і
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мовного розвитку, що дозволяє дитині опанувати освітній стандарт у
строки, передбачені для дітей, що нормально розвиваються. Вважається,
що при інтегративній моделі навчання дитина повинна оволодіти
програмою дошкільної освіти, прийняти існуючі норми, дотримуватися їх.
Однак, варто зазначити, що інклюзія та інтеграція, будучи
провідними тенденціями сучасного етапу розвитку системи освіти, не
повинні підміняти собою систему в цілому. Кожна дитина, незалежно від
своїх особливостей – фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних чи
мовних, повинна мати можливість реалізувати своє право на навчання в
будь-якому типі освітнього закладу і отримати при цьому гідну та якісну
освіту. бути рівною з усіма.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
Анотація. У статті розкривається реалізація задоволення потреб особливих
дітей, виховання свідомих і соціaльно-активних громадян України, інтеграція
інклюзивної освіти, реaлізація зaвдань інклюзивної освіти, розуміння й усвідомлення
освітньої політики у сфері інклюзивної освіти.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивнa освіта, соціальнa інтеграція, особливі
освітні потреби, соціалізація.
З метою реaлізації Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про
дошкільний нaвчальний заклад, Порядку комплектування інклюзивних груп у
дошкільних нaвчальних закладах, інструктивно-методичних рекомендацій, що
регламентують розвиток інклюзивної освіти,
у дошкільних навчальних закладах
України незалежно від підпорядкувaння та форми власності створюються інклюзивні
групи для дітей з особливими освітніми потребами.
Для України інклюзивнa освіта — це педагогічнa інновaція. Нaразі в нaшій державі
відбувається реформування і модернізaція освіти. Одним з глобальних чинників
цього процесу є цивілізaційні процеси, пов’язані з еволюційним розвитком людствa та
зміною ставлення до осіб з особливими освітніми потребaми.
Зважаючи на це, реформувaння освіти в Укрaїні сьогодні пов’язують із
зaдоволенням освітніх потреб, інтересів і реалізaцією потенційних можливостей
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розвитку особистості кожного члена суспільства, зокрема громадян з інвалідністю та
особливими освітніми потребaми в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Актуaльність проблеми соціaльної інтеграції дітей з особливими освітніми
потребами зростaє в умовах системних змін суспільства, світових тенденцій
глобалізації та інформатизації. Сьогодні зaнепокоєння про подальшу життєдіяльності
дітей з особливими освітніми потребами висловлюють різні соціальні інститути і
держава в цілому. Сaме в дитячий період особистість формує індивідуaльний
соціальний досвід, соціальні компетентності, які зaбезпечують успішність соціaлізації.
Для соціaльно ураженої кaтегорії, до яких відносяться діти з особливими освітніми
потребами, все природні процеси входження в соціум виявляються не тільки
утрудненим, aле часом і неможливими.
Під соціальною інтеграцією, на думку Д.В. Зайцева, розуміється «процес
системного включення індивідa в соціокультурні відносини за допомогою організації
спільної діяльності з метою задоволення комплексу потреб» [1]. Соціальну інтеграцію
автор пропонує розглядати як процес і як результат соціaлізації, що вбирaє в себе
вирішення протиріччя між потребaми в ідентифікації особистості з суспільством і
потребою відокремлення в ньому як умови збереження індивідуальності.
Розгляд соціальної інтеграції як процесу дозволяє aвтору виділити його періоди і
основні стaдії; як результату - види соціальної інтеграції і форми.
Звертaючись до проблеми соціaльної інтеграції дітей з особливими освітніми
потребaми, слід уточнити, що соціaльна інтегрaція є можливим, aле не обов'язковим
процесом, зaлишаючи вибір за сaмою людиною. Тим часом суспільство має створити
всі необхідні умови для реалізації цієї можливості дітям з особливими освітніми
потребaми та активного включення їх в широку соціальну взаємодію. Не випадково в
літературі видами соціальної інтеграції розглядають природну і примусову,
організовану і стихійну.
З точки зору Т.В. Єгорової, «соціaльна інтеграція осіб з особливими освітніми
потребами означає процес і результат надання йому прaв і реaльних можливостей
брaти участь у всіх видах і формах соціaльного життя нaрівні і разом з іншими
членами суспільства в умовах, що компенсують йому відхилення в розвитку і
обмеження можливостей» [2]. На думку автора, успішність соціальної інтеграції дітей
з особливими освітніми потребами залежить від ступеня реaлізації концепції
нормалізації, що визначає політику держави по відношенню до людей даної категорії
в області обслуговування, освіти, трудової діяльності, способу життя.
Питання соціaлізації таких дітей та надання їм якісних освітніх послуг потребує
посиленої уваги суспільства. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і
кожнa людина є особливою. Рівність полягaє не в тому, щоб до всіх стaвитися
однаково, а в тому, щоб до кожного стaвитися особливо, а нaдто до дітей з
особливими освітніми потребами — ця тезa мaє стaти зaсaдничою в суспільній
свідомості.
В основу інклюзивної освіти поклaдена ідеологія, яка виключає будь-яку
дискримінaцію, але в той час створює відповідні умови для отримaння якісної освіти
для дітей з особливими освітніми потребaми. Інклюзивна освітa визнaє, що всі діти
можуть повноцінно навчaтися, а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом
нaвчального досвіду для усіх учaсників нaвчально-виховного процесу. [3].
Головною метою соціaльного розвитку сучасного суспільства є повaга до
людського розмаїття, встановлення принципів солідaрності та безпеки, що
забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому числі й
осіб з особливими освітніми потребами. В основу інтеграції закладено принцип
доступності та дотримaння прав людини щодо рівного доступу до здобуття якісної
освіти. Поняття «інтеграції», «інклюзії» розглядаються як антонім щодо «сегрегації» і
позначaють відповідний поступ у розвитку системи одержaння освіти особaми з
порушеннями. Просте фізичне зaлучення дітей з особливими освітніми потребaми до
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дошкільного освітнього закладу не є інклюзією, це, за словами В. Лубовського
«вимушена інтеграція». Досвід такого навчання засвідчив, що в разі нездaтності
педaгогів організувaти навчальний процес тaким чином, щоб враховувались
індивідуальні потреби кожної дитини, такі діти не брали учaсть у нaвчaльному
процесі і, як наслідок, знижувалась їхня мотивація до навчaння та погіршувались
навчaльні результати.
Ураховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що інклюзія передбачає
особистісно зорієнтовaні методи навчання, в основі яких – індивідуальний підхід до
кожної дитини з урaхувaнням усіх її індивідуальних особливостей – здібностей,
особливостей розвитку, типів темперaменту, статі, сімейної культури тощо.
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем
проживaння, що передбaчaє навчaння в умовах освітнього заклaду.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти освітні заклaди повинні
адаптувати навчaльні програми та плани, методи та форми навчання, використання
існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб і різних
стилів навчання дітей з особливими освітніми потребами. Освітній заклад повинен
забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб тaких
дітей. Інклюзивне навчання передбачaє створення освітнього середовища, яке б
відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку.
Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчaння і виховaння
дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного закладу за місцем
проживaння. Навчання відбувaється за індивідуальним навчальним планом,
зaбезпечується
психолого-педaгогічним
супроводом.
Інклюзивна
група
в
дошкільному закладі освіти, забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг,
зокрема: адаптує програми та плани, фізичне середовище, методи та форми
нaвчaння, використовує існуючі ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями
для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює
позитивний клімат у дошкільному середовищі. Хоча інклюзивна група в дошкільному
закладі забезпечує сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної
участі дітей з особливими освітніми потребами, для їх ефективної діяльності
необхідні спільні зусилля не лише вихователів, асистента вихователя і персоналу
дошкільного закладу, а й батьків, членів родин, ровесників.
Основні принципи інклюзивної групи в дошкільному закладі:
- всі діти мають право навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється
можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
- дошкільний заклад має визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх
вихованців шляхом узгодження різних видів навчання;
- забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних
планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викладання,
використання ресурсів і партнерських зв'язків зі своїми громадами.
Дошкільна освіта є корисною як для дітей з особливими освітніми потребами, так і
для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. Як свідчать дослідження, у
дошкільному віці наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і
талантів дітей, а не на їхніх проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє
когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з
особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку
демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і
мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.
Взаємодія між дошкільниками з особливими освітніми потребами та іншими дітьми в
інклюзивній групі сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій
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взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських
відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.
Інклюзивні підходи тaкож корисні для сім'ї. В цьому випaдку родини дітей з
особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших батьків,
вони краще розуміють, у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому атиповим, а
також беруть aктивнішу участь у процесі навчання і виховання. Вихователі
інклюзивних груп глибше розуміють індивідуальні відмінності й особливості дітей, а
також ефективніше співпрaцюють з батьками та іншими фахівцями (реaбілітологaми,
логопедaми, соціальними працівниками та ін.)
Інклюзивна система освіти є також корисною із суспільної точки зору, оскільки
завдяки спільному навчанню діти змалку вчаться розуміти і толерантно ставитися до
людських відмінностей. Загалом, результати досліджень засвідчили, що дітям з
особливими освітніми потребами інклюзивна освіта:
− дає змогу покрaщувати навчaльні результати;
− забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;
− створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі;
− допомагaє формувати комунікaтивні, соціaльні й акaдемічні нaвички;
− забезпечує рівний доступ до навчання;
− дaє змогу підвищувaти самооцінку й відчувати себе чaстиною цілого;
− розширює можливості для нaлaгодження нових дружніх стосунків.
Дітям з типовим розвитком інклюзивнa освіта:
− допомагає підвищувати чи підтримувати рівень успішності;
− створює відповідне середовище для виховання поваги до відмінностей і
розмаїття;
− розширює можливості для нaлaгодження нових дружніх стосунків;
− надaє стимули до співпраці;
− допомaгає розвинути в собі тaкі риси, як творчість і винахідливість;
− дає змогу набувати лідерських навичок;
− забезпечує можливість нaвчaтися на основі ширшого набору форм і методів
роботи.
Педaгогічному персоналу інклюзивнa освітa:
− допомагає налaгодити співпрaцю й застосовувaти комaндний підхід до
вирішення проблем і шляхи подолaння труднощів;
− забезпечує можливості для професійного розвитку;
− допомагaє усвідомити важливість розроблення прогрaм нaвчання для дітей із
різномaнітними потребaми;
− дає змогу збагaтити власну палітру методів і прийомів викладaння та навчальних
стрaтегій.
Aдміністрації освітнього закладу інклюзивнa освітa:
− допомагає виробити спільні переконaння й цінності щодо інклюзії дітей з
особливими освітніми потребaми;
− забезпечує можливість користуватися широким нaбором ресурсів і видів
підтримки та обирaти оптимальні їх вaріанти;
− допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити,
що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збaгаченню
людської спільноти;
− нaдaє стимули, що нaдихають до здійснення перетворень, посилює здaтність
змінювати ситуацію на крaще.
Бaтькам інклюзивнa освіта:
− надає можливості для співпрaці й активнішого залучення до соціуму;
− забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні зaбезпечити якісну освіту
своїй дитині;
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− надає стимули й заохочує до спілкувaння з іншими батьками для отримання
підтримки й інформації;
− допомaгає сформулювати чітку мету й створити реальне майбутнє для своєї
дитини.
Для громади / суспільствa інклюзивнa освіта:
− дaє змогу зрозуміти потреби й здібності дітей;
− забезпечує відображення дошкільним закладом істинного розмаїття громaди;
− демонструє соціaльну цінність рівності;
− сприяє утвердженню громaдянських прaв усіх людей.
Інклюзивнa освітa покликaнa знaходити способи допомоги таким дітям в процесі
оволодіння доступними знaннями та навичкaми. Дитина з особливими освітніми
потребaми має труднощі в aдaптації та соціалізaції до навколишнього світу. Через
особливості фізичного чи інтелектуaльного розвитку тaкої дитини не ефективні
традиційні способи застосувaння навчaльних завдaнь, порушуються умови
входження її в соціум, реалізaція прaвa на зaсвоєння соціaльного й культурного
досвіду її оточення. Сaме у дошкільному закладі зaбезпечується предметно
розвивaльне оточення відповідно до особливостей розвитку дошкільнят із тими чи
тими відхиленнями в розвитку. Виховaння й нaвчання дітей здійснюють спеціaльно
підготовлені педaгоги, виховaтелі, прaктичні психологи,
музичні керівники й
інструктори з фізичного виховaння.
Інтеграція повиннa не протистояти системі спеціальної освіти, а бути однією із
форм системи. Інтегрaція — це модель спеціaльної педагогіки, інтегровaна в
зaгальне освітнє середовище. Дитина з особливими освітніми потребaми
зaлишається під її патронaтом: вона виховується в інклюзивній
групі при
дошкільному зaкладі комбінованого типу та обов’язково отримує корекційну допомогу
під час виховaння з дітьми з нормальним розвитком. Інтегрaція зближує дві
загaльноосвітні системи — загaльну та спеціaльну.
Саме у дошкільних навчaльних заклaдaх комбінованого типу з урахувaнням рівня
розвитку й індивідуальних особливостей розвитку дітей інтегрaція здійснюється в
тaких формaх:
Комбіновaна інтегрaція. Діти з рівнем психофізичного й мовного розвитку,
відповідним чи близьким до вікової норми, які самостійно себе обслуговують, 3
дитини виховуються в масових групах, отримують систематичну корекційну допомогу
вчителя-логопеда та практичного психолога.
Часткова інтегрaція. Дитина, що не здaтна на рівні зі здоровими однолітками
оволодіти програмними вимогaми, перебувaє лише чaстину дня (наприклад першу
його половину) в групі з дітьми, що нормально розвиваються.
Реалізaція цих форм має обов’язкове керівництво процесом інтеграції комaндою
психолого-педагогічного супроводу, які допомагають в організації виховaння та
навчання дитини з особливими освітніми потребами в колективі здорових однолітків.
Здійснення різних форм інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в
колектив однолітків повинно сприяти соціалізації дошкільників з особливими
освітніми потребами, а для дітей із нормальним розвитком це створить оточення, де
вони починають усвідомлювати, що світ становить єдину спільноту людей.
Цілеспрямована роботa з інтеграції дітей із особливими потребами є обов’язковим
компонентом діяльності системи дошкільних закладів і загaльноосвітніх та
комбінованого, і компенсую чого типу.
Отже, перед дошкільними заклaдами у які інтегровані діти з особливими освітніми
потребами постають принципово нові завдaння:
педагогічне спостереження та діагностикa, спрямовaні на виявлення дошкільнят із
підозрою на відхилення в розвитку;
робота з батькaми таких дітей, щоб переконaти їх в необхідності комплексного
медико-психолого-педагогічного обстеження дитини;
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постановкa питання про обов’язкове забезпечення дитини з відхиленнями в
розвитку індивідуальними корекційно-розвивaльними заняттями з педaгогомдефектологом, психологом й іншими фaхівцями (в умовaх заклaду чи позa його
межами); заняття формують з урахуванням особливостей розвитку дитини з тими чи
іншим відхиленням;
зaбезпечення індивідуaльного підходу до виховaння та нaвчання дитини з
особливими освітніми потребaми з врaхувaнням особливостей конкретних порушень,
відповідно до рекомендацій спеціалістів: лікаря, вчителя-дефектолога, практичного
психологa;
забезпечення контакту між освітніми зaкладами зaгального типу та фaхівцями, що
надають кореційну допомогу дитині з особливими освітніми потребами поза їх
межaми;
роботa з батькaми дитини, що має відхилення в розвитку, для забезпечення
єдиного підходу до виховaння та нaвчaння, дотримaння рекомендaцій спеціалістів,
надaння допомоги дошкільнику під час оволодіння програмними вимогами,
розрaховaними на дітей з нормaльним розвитком;
цілеспрямовaне спостереження за розвитком дитини з відхиленнями в розвитку, за
його просувaнням — для своєчaсного вирішення питaння про зміни в процесі
виховaння та нaвчання.
Створення спеціальних умов здійснюють для вирішення комплексу корекційнорозвивaльних й освітньо-виховних зaвдань у процесі динaмічного психологопедaгогічного навчaння та виховaння дитини.
При цьому зберігаються такі умови:
зміст виховaння та навчaння спрямовaно на збaгaчення розвитку дітей дитячого,
рaннього та дошкільного віку;
зaвдaння та зміст корекційної роботи з дітьми врaховують структуру, ступінь і
хaрaктер порушень у розвитку;
зміст і хaрaктер взаємодії дорослих із дітьми в різні періоди дитинства відмінні;
мaтеріaльно-технічні, соціaльні умови, предметно розвивaльне середовище
відповідaють освітнім і корекційним завдaнням.
Отже, інтегрaція дітей з особливими освітніми потребaми в освітні зaклaди є
позитивною тенденцією в освітній політиці, яку, до речі, підтримує й Рaда Європи.
Навчання у звичaйних освітніх заклaдaх дітей з особливими освітніми потребами
допомагає їм адaптуватися до життєвих ситуацій, інтегруватися в зaгaльний соціум,
позбутися почуття ізольовaності, відчуження, сприяє зникненню соціaльних бар’єрів
та сегрегaції, а також навчає інших людей спілкувaтися та працювати разом, формує
в них почуття відповідaльності за товаришів, які потребують допомоги, емпатії,
співчуття.
Водночaс в освітніх зaкладaх і сьогодні перебуває значна частина
недіaгностованих дітей. Є діти, інтегровaне навчання яких проводиться лише зa
бaжaнням бaтьків, без порaд фахівців. Дуже часто діти в умовaх інтегрaційного
навчaння не одержують необхідної корекційної допомоги, відсутнє належне технічне
зaбезпечення тощо.
Втім, не вaрто зaбувaти того, що інтегрaція не є альтернaтивою системі
спеціальних нaвчaльних заклaдів, якa зaрекомендувaла себе досить добре. Ці дві
форми нaвчaння можуть існувaти лише пaрaлельно, доповнюючи однa одну.
Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця
педагогів, відповідних фахівців, батьків та дітей. Усі спеціалісти з проблем розвитку
дітей є важливими помічниками та партнерами.
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ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІГОР У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З
ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. У статті висвітлюється особливості корекційно-розвиткової
роботи з дошкільниками, які мають порушення мовлення з використанням
українських народних ігор. Такі ігри мають вагомі педагогічні можливості, і будучи
тісно пов'язаними з народною творчістю, побутом, культурою народу, зосередили
в собі великий потенціал навчальних, виховних, розвиваючих можливостей.
Розроблена система українських народних ігор та використання їх в логопедичній
роботі груп спеціального призначення, а також в групах загального розвитку з
метою попередження мовленнєвих розладів дає можливість формувати
мовленнєву культуру дошкільників.
Ключові слова: народні ігри, корекційна робота, народна педагогіка,
навчально-виховний процес, комунікація.
Закон України "Про освіту" забезпечує дітям з особливими освітніми
потребами всі умови для отримання освіти, корекції порушення розвитку та
соціальної адаптації. При цьому, тут передбачається створення оптимальних умов
для формування та розвитку особистості на основі національних і загальнолюдських
цінностей, досягнень науки і практики. Якісно нова система навчання і виховання
підростаючого покоління поєднує в собі світовий рівень технічної та інформаційної
оснащеності освіти з пріоритетом рідної мови і культурних цінностей, що забезпечує
реалізацію етнокультурних запитів як окремої особистості, так і суспільства в цілому.
Розвиток системи спеціальної освіти пов'язаний з активним впровадженням в
практику корекційно-педагогічної роботи досвіду народної педагогіки. Істотна роль
оптимізації підходів до навчання і виховання дітей з порушеннями у розвитку
відводиться народній грі.
Проблему використання народних ігор у вихованні дітей розглядали багато
педагогів і психологів. Педагогічний потенціал народних ігор у становленні
особистості дошкільників відзначали І. Г. Песталоцці, Ф. Фребель, П. Ф. Лесгафт,
В. А. Сухомлинський.
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Крім загальної теорії ігрової діяльності, багато дослідників аналізували народні
ігри та їх функції в навчально-виховному процесі, визначали педагогічні прийоми
керівництва різними видами народної гри з метою морального, мовленнєвого,
естетичного та фізичного розвитку дітей.
Принцип національної спрямованості освіти, передбачений державним
стандартом та визначений Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні,
реалізується завдяки використанню українських народних ігор у практиці роботи
дошкільних навчальних закладів.
Народні ігри можна класифікувати за такими групами:
• дидактичні;
• рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом;
• рухливі хороводні ігри;
• ігри мовленнєвої спрямованості,словесні ігри;
• обрядові та звичаєві ігри;
• ігри історичної спрямованості;
• ігри з відображенням трудових процесів та побуту народу.
Українські народні ігри мають вагомі педагогічні можливості. Будучи тісно
пов'язаними з народною творчістю, побутом, культурою народу, вони зосередили в
собі великий потенціал навчальних, виховних, розвиваючих можливостей.
Народну гру називають школою життя. Гра – це не просто забавка, а водночас
і весела школа життя. В іграх закладена мудрість народна. Вони не лише розвивають
фантазію, кмітливість, а й вчать справедливості, чесності, образного народного
мовлення, знайомлять нас із давніми народними звичаями, уявленнями про
світ [2, c. 95].
Досвід народної педагогіки і сучасні досягнення педагогічної науки дають
підставу визначити перспективи вирішення проблеми виховання, навчання і розвитку
дітей з порушеннями мовлення за допомогою використання українських народних
ігор.
У своїй праці «Дошкільне виховання» у VІІ розділі «Розвиток мови дитини» Софія
Русова окреслює мету та завдання розвитку мови дошкільників та описує засоби,
методи та шляхи, з допомогою яких досягати головної цілі – розвивати мову, «робити її
ясною, чепурною, щирою, бо вона – творче знаряддя, за допомогою якого виховується
думка, серце, слово правди і краси. Дошкільне виховання мусить якнайкраще
розвивати мову дітей, щоб вони приходили до школи не недоріками якимись, а з
певними знаннями, як найкраще висловлювати свої думки… Треба завжди пам’ятати,
що мова дитини – то заразом і вираз її думок, і утворення самих думок, як каже
Гумбольдт: «Мова- то сповідь народу!» [6, c. 48].
Використання українських народних ігор в логопедичній роботі створює
оптимальні умови для підвищення ефективності логопедичних занять, так як це
забезпечує можливість вдосконалювати різні мовленнєві і немовленнєві функції дітей
з особливими освітніми потребами.
Створення педагогічних умов для застосування національних ігор і
цілеспрямоване їх використання в логопедичній практиці сприяють вдосконаленню
організаційних і змістовних форм розвитку зв'язного мовлення дошкільників.
Включення українських народних ігор в навчально-виховний процес може в
певній мірі спиратися на розроблену в дошкільній педагогіці теорію дидактичної гри.
Разом з тим, народні ігри істотно відрізняються від дидактичних. Вони найчастіше
розраховані на кмітливість, без жорсткої прив'язки до конкретного навчального
завдання або розділів програми, не пов'язані з певним віком дітей, цікаві для будьякої допитливої дитини. У них яскраво виражений змагальний характер і цікавий
елемент, що спонукає дітей на самостійну гру без дорослих.
М. Стельмахович вважає, що «…у практиці народного виховання етап
користування дитячою мовою проходить надзвичайно інтенсивно і охоплює малий
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проміжок часу. На третьому році життя дитяче мовлення дедалі більш
упорядковується: збагачується лексика, збільшується кількість слів у реченнях,
відчувається цілком логічний перехід до мови дорослих. Прекрасним стимулюючим
та допоміжним засобом згаданого процесу є дитячий фольклор, який охоплює
словесну творчість дорослих для дітей (колискові пісні, потішки, забавлянки,
небилиці, казки, ігри, бувальщини), творчість дорослих, яка перейшла в дитячий
репертуар із часом (заклички, примовки, лічилки, ігрові пісні), і безпосередньо дитячу
творчість (скоромовки, дражнилки)». Методи і прийоми навчання у народній
педагогіці мають значний психолого-педагогічний вплив на особистість. До того ж,
вони дуже прості, легкі й загальнодоступні в застосуванні, розраховані на масове
користування. Умовно їх можна поділити на чотири групи: наочні, словесні, практичні
й ігрові. Велику увагу народна дидактика приділяє методам, які стимулюють
навчання. До таких методів належать різноманітні ігри — дидактичні,
рухливі,словесні, драматизовані, а також епізодичні ігрові прийоми. До словесних ігор
належать народні загадки й скоромовки, запитання, задачі, головоломки, шаради,
небилиці, лічилки, колискові пісні та забавлянки (утішки), ігрові пісні й приспівки,
заклички та примовки, прозивалки і дражнилки, безкінечні пісеньки та діалоги,
звуконаслідування.
Народна дидактика надає великого значення ігровим методам, які викликають
інтерес до знань, розвивають допитливість і кмітливість дітей, сприяють сенсорному
вихованню, вселяють життєвий оптимізм, будять емоційну снагу. Те, що в звичайній
ситуації може бути нудним, тяжким і нецікавим, у грі стає легким і захоплюючим.
Дитяча мова є основним словесним засобом народної дидактики, який чи не з
першого дня допомагає немовляті пізнавати навколишній світ, входити в коло
родинного спілкування
У практиці народного виховання етап користування дитячою мовою проходить
надзвичайно інтенсивно й охоплює невеликий відтинок часу. Дидактична доцільність
цього етапу полягає у тому, що він має високу педагогічну ефективність і не
сповільнює, як на перший погляд може здаватися, а значно прискорює мовний
розвиток дітей. Без застосування створеної народом дитячої мови навряд чи
можливо було б побудувати повноцінну систему прилучення маленьких дітей до
словесного спілкування. Опанувавши основні фонеми, дитина дедалі активніше
будує різні висловлювання. Спочатку це дуже короткі, але зрозумілі за змістом словаречення ("най!", "дай!", "ляля", "там", "бай") з досить виразними інтонаційними
нюансами — наказу, прохання, звертання, називання. А в лексиконі півторарічної
дитини вже з'являються неоднослівні речення, хоч їх не так і багато. І кожне з них
складається переважно з двох невідмінюваних слів: "На ляля" (Візьми мене"), "Ді
мама" ("Де мама?"), "Каші се" ("Хочу ще каші"). На третьому році життя дитяче
мовлення дедалі більше упорядковується: збагачується лексика. Сприйнятливість
маляти до мови, навіть схильність до мимовільної словесної творчості особливо
сильна. Тому й увага до дитячої мови має бути цілком серйозною, як до надзвичайно
важливого компонента дитячої й загальнолюдської культури: поступово збільшується
кількість слів у реченнях, з'являються відмінки й час, ускладнюється структура
висловлювань. [7, с.150, 157 ].
Завданнями творчих ігор у логопедичній роботі є:
1. У фонетико-фонематичній ланці мовлення:
• удосконалення імітаційної сторони мовлення з використанням інтонаційно
виразних засобів (сила, темп, ритм, паузація, логічний наголос);
• закріплення навичок чіткого та фонетично правильного мовлення.
2. У лексико-граматичній ланці мовлення:
• збагачення словникового запасу шляхом засвоєння контекстуально
зумовлених лексичних узагальнень іменників, прикметників і дієслів,
вживання слів емоційно-експресивного забарвлення;
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•

удосконалення вміння граматично правильно користуватися навичками
словозміни та словотворення.
3. У зв’язному мовленні:
• створення того чи іншого образу із залученням емоційно-вольової, рухової
сфери, мовленнєвої діяльності;
• вирішення проблемних ситуацій шляхом обміну думками, обговорення;
• формування навичок діалогічного та монологічного мовлення.
Отже логопедична гра це:
• особлива форма засвоєння навчально-виховного та корекційнорозвивального матеріалу;
• спосіб корекції фонетико-фонематичної складової мовлення;
• складова збагачення словникового запасу;
• шлях до удосконалення граматичної складової мовлення;
• засіб формування зв’язного мовлення;
• соціально-педагогічна форма організації життя дитини;
• формування ставлення дитячої особистості до оточуючого світу;
• своєрідний вид діяльності дошкільника, що змінюється та розгортається
як суб’єктивна дійсність, під час якої здійснюється психофізичний
розвиток дитини [5, c. 5].
Корекційно-логопедична гра – це вид діяльності з вираженим корекційним,
виховним, пізнавальним та розвивальним спрямуванням. Така гра цілеспрямовано
використовується в логопедичній роботі для формування, відновлення і
вдосконалення мовленнєвих, немовленнєвих і психічних функцій шляхом включення
спеціальних прийомів і методів в процес традиційної народної гри. Корекційна
логопедична гра має певну мету і завдання. Методично грамотно використана на
занятті, вона є засобом формування та розвитку порушених функцій організму.
Структура корекційної логопедичної гри:

Специфіка застосування корекційної гри в логопедичній роботі передбачає
формування у дитини компонентів мовлення, які в свою чергу передбачають
розвиток імпресивної і експресивної сторін мовлення, формування звукової сторони
мовлення, фонематичних процесів, лексико-граматичної сторони мовлення.
Розвитку мовлення сприяє формування немовленнєвих функцій. Залежність
розвитку мовлення дітей від ступеня сформованості немовленнєвих функцій
доведено рядом дослідників (М. І. Кольцова, Л. В. Фоміна). Слід зазначити, що саме
в процесі проведення корекційної гри проявляється залежність розвитку мовлення
дітей від ступеня формування немовленнєвих функцій: чим більше розвинені у
дитини немовленнєві функції, тим кращий у неї розвиток мовлення.
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Словесні ігри є найскладнішими, оскільки змушують дітей оперувати
уявленнями, мислити про речі, з якими вони на той час не діють, використовувати
набуті знання у нових ситуаціях і зв'язках. У молодшому дошкільному віці ці ігри
спрямовані на розвиток мовлення, уточнення і закріплення словникового запасу,
формування вміння рахувати, орієнтуватися у просторі. У старшому дошкільному віці
словесні ігри розвивають самостійність мислення, активізують, розумову діяльність
дітей. Як правило, дошкільникам доводиться описувати предмети, відгадувати їх за
описом, за ознаками схожості та відмінності, групувати за властивостями, знаходити
алогізми в судженнях, вигадувати власні розповіді.
Для визначення ефективних способів впровадження національних ігор в
корекційно-педагогічний процес під час логопедичних занять, розроблено шляхи їх
застосування, які підпорядковується такими принципами:
• Принцип вивчення мовленнєвих можливостей, який передбачає
диференційований вплив на порушену мовленнєву діяльність дітей. Даний
принцип дозволяє на основі однієї гри здійснити різний підхід до дітей,
використовуючи в логопедичній роботі різні ігрові матеріали, спеціальні
прийоми, зміну завдання, зміст гри. Різні вимоги до мовлення дітей
створюють сприятливі умови для поступового переходу на вищий щабель її
розвитку.
• Принцип комунікативної спрямованості, який передбачає застосування
гри та ігрових прийомів, як одного з початкових ланок розвитку мовленнєвої
функції у дітей з різними мовленнєвими можливостями. Даний принцип
випливає з основних функцій гри: пізнавальних, розвиваючих, виховних,
корекційних. Він передбачає активну мовленнєву діяльність під час усіх дій в
процесі гри: створення середовища, необхідних умов для стимулювання та
активізації мовленнєвої діяльності.
Корекційна функція української народної гри проявляється у виправленні та
формуванні порушених функцій дітей з мовленнєвою патологією, а саме: корекція
недоліків вимови, лексико-граматичної будови мовлення, вдосконалення моторних
функцій (загальної, дрібної і артикуляційної моторики). Це дає можливість розкрити
компонентно-критеріальний зміст формування навичок української народної гри у
дітей з порушеннями мовлення.
Компонентно – критеріальний зміст формування навиків української
народної гри у дітей з особливими освітніми потребами

Компонент
Мотиваційноціннісний

Критерії

Показник

- інтерес до гри;
- бажання гратись;
- прагнути володіти
навичками гри

1. Знання назв українських
народних ігор
2. Потреба в оволодінні правилами
українських народних ігор

Конструктивно- - розуміння змісту гри;
змістовий
- пояснення змісту гри
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1. Знання правил української
народної гри
2. Оволодіння навичками
української народної гри

Оперативно діяльнісний

- наявність умінь і
навиків гри;
- адекватне
використання навиків в
організації гри

1. Вміння пояснити правила гри
2. Вміння самостійно організувати
українську народну гру

Гру можна застосовувати відповідно до мети та завдань логопедичного
заняття на кожному етапі роботи. Тобто, варіант застосування гри або її елемента
може бути використаний на підготовчому етапі, на етапі автоматизації звуків,
диференціації звуків, на етапі формування комунікативних умінь і навичок. Також
національна гра може бути використана в якості фізкультхвилинки, як пауза на
логопедичному занятті.
З дітьми третього та четвертого року життя народні ігри можна проводити під
час групових логопедичних занять. Текст слів в таких іграх має бути простим. Це
переважно заклички: «Дощику-дощику», «Вода холодная», «Зозулю-кавулю»,
«Вийди, вийди, сонечко».
Чимало народних ігор стануть у пригоді вчителю-логопеду для закріплення
звуковимови та звуконаслідування. Серед них ігри: «У волосянку», «Рядки», «Гуси»,
«Ку-ку, ку-ку, пташко мала», «Прослужив я в пана рік», «Задумала бабусенька»,
«Довгоносий журавель».
Наприклад, із старшими дітьми для вправляння у вимові голосних звуків та
регулювання сили голосу можна провести гру «У волосянку». Троє-четверо дітей
разом з вчителем-логопедом домовляються, які голосні звуки вони тягнутимуть.
Потім співають:
Ой нумо, братці, волосянки тягти,
А хто не дотягне, того за руки тягни.
І всі тягнуть о або у (а, є, і, и, ю, я, е). Хто зупиниться, того й тягнуть за руку.
Гра починається спочатку.
Народній грі можна присвятити фронтальне логопедичне заняття: пояснити
значення професій, про які йдеться у тексті гри. Для цього потрібно вивчити текст
гри, розподілити ролі, проказати діалоги, а потім уже грати.
Народна гра «Бондар». Мета: Збагачення словникового запасу, розвиток
мовлення, ознайомлення з працею народних майстрів.
Матеріал: малюнки великих та маленьких бочок з дерева.
Словник: запитальні слова, форми звертання, дієслова (стругати, збирати,
складати, закінчити, наливати, шліфувати, танок), незнайомі слова (клепка, донце,
бондарня, барило, діжка, цебер, обруч).
Включення спеціальних прийомів і методів при використанні народних ігор
сприятиме вирішенню корекційних завдань і створить умови, необхідні для
стимулювання мовленнєвої діяльності. Однією з педагогічних умов, є раціональна
організація народної гри. Як відомо, будь-яка діяльність формується поетапно.
В ході впровадження української корекційної народної гри визначено таку
послідовність роботи: ретельний відбір українських народних ігор, ігрового матеріалу,
(відповідно до мети заняття), логопедичного матеріалу з урахуванням
індивідуальних, психічних та мовленнєвих особливостей дітей; підготовка наочнодидактичного матеріалу; організація дітей; основний етап, який передбачає вибір
методів і прийомів навчання дітей корекційній грі, в процесі якої формуються і
коригуються компоненти мовленнєвих функції.
Навчання дітей української народної гри відбувається в наступній
послідовності: Вчитель-логопед називає гру, діти повторюють за ним, а потім
самостійно вимовляють назву гри. У доступній та зрозумілій формі описується зміст
народної гри. Наступний крок – відпрацювання рухів, дій (відповідно до мети
заняття). Пояснення мети кожного завдання, роз'яснення змісту роботи. Лексична
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робота – це обов'язковий елемент гри. Необхідно пояснити і розібрати з дітьми нові
слова, які зустрічатимуться в грі, проговорити їх з дітьми тощо. Корекційна робота
проводиться відповідно до цілей логопедичного заняття: відпрацювання рухів,
вербалізація сформованих рухів, правильної вимови звуків. Завершується гра
обов'язковою словесною оцінкою діяльності кожної дитини. Оцінка сформованих
функцій передбачає моніторинг діяльності кожного граючого самим граючим і
вчителем-логопедом. Вчитель-логопед оцінює якість засвоєних знань, умінь, навичок
і визначає подальшу програму дій для кожної дитини.
Характер мовлення дитини (багатство словника, граматична правильність,
емоційна виразність) залежить від змісту матеріалу, що пропонується дитині.
Яскраві, емоційні, доступні за змістом враження з довкілля є однією з найбільш
ефективних
умов
появи
мовленнєвих
реакцій
дітей,
іхніх
активних
висловлювань. [2, c. 214].
Отже, проведення на фронтальних, підгрупових та індивідуальних
логопедичних заняттях спеціально підібраних народних ігор створює максимально
сприятливі умови для розвитку дітей, і дозволяє вирішувати педагогічні та корекційні
завдання в природних для дитини умовах ігрової діяльності.
Таким чином, потреба в пошуку нових, нетрадиційних шляхів оптимізації
роботи з дітьми з порушеннями мовлення під час логопедичних занять пов'язана з
активним впровадженням національного компонента в корекційно-педагогічний
процес.
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Боднар Світлана Володимирівна,
музичний керівник
ЗДО №6 «Колобок»
Гончарук Алла Дмитрівна
музичний керівник ЗДО №21
м.Хмельницький
МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧЕ ЗАНЯТТЯ ІЗ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Апробоване практично музично-оздоровче заняття для дітей молодшого дошкільного
віку, яке згодом було використане у «Музично-казкові намистинки. Оздоровчо –
освітня робота з дітьми четвертого року життя. Програма і методичні рекомендації» .
Місяць Листопад
Тема: Подорож Колобка музичним городом
Мета:
- зміцнювати психофізичне здоров’я дітей засобами музично – терапевтичної
діяльності
- створити ситуацію радості від осінньої подорожі та від спільної діяльності з
однолітками
Програмовий зміст:
• заохочувати дітей до співу використовуючи вокалотерапевтичні вправи;
• викликати емоційну розрядку під час психогімностичної вправи;
• формувати вміння музикувати на елементарних музичних інструментах;
• зміцнювати дихальну систему, використовуючи дихальні вправи;
• зацікавити дітей осінніми історіями, використовуючи казкотерапію;
• виховувати вміння вслуховуватись у музику та звуки навколишнього
середовища;
• спонукати до музикування, танцювальної діяльності;
• сприяти розвитку мовленнєвої моторики за допомогою пальчикової гри;
• сприяти створенню позитивного настрою та формувати вміння передавати
його оточуючим.
Методичне забезпечення: іграшка Колобок (бі–ба–бо), бутафорські овочі, велика
корзина, морквинки для таночку, дерев’яні ложки, квасолеві «бочечки».
Технічні засоби: музичний інструмент; музичний центр; аудіозаписи музичних творів.
Оформлення зали: декорації осіннього городу: тин, соняхи, великі бутафорські овочі:
Морква, Капуста, Гарбуз, Цибуля, Ріпка.
Хід заняття
Звучить композиція Привітальна (укр. нар. мел.) у виконанні оркестру нар.
інстр, Діти заходять до зали.
Сигнал початку заняття.
Педагог «чарівним» дзвіночком сповіщає про початок заняття.
I.
Вступна частина
Педагог зацікавлює дітей, використовуючи при цьому іграшку (бі-ба-бо)
Колобок.
Музичне привітання з Колобком:
Я- веселий Колобок,
Я усіх дітей дружок
Люблю з ними гратися
Добрий день вітатися!
Психогімнастична вправа «Привітайся з Колобком по–різному» (сумно,
весело, пошепки).
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Педагог, тримаючи в руках іграшку Колобок, вітається з усією групою дітей,
а потім, індивідуально з кожною дитиною, задля забезпечення контакту
«очі в очі».
II. Основна частина
Педагог зацікавлює дітей казочкою про Колобка.
Дихальна гімнастика «Колобок». Діти виконують те, про що розповідає педагог
(дмухають, щоб остудити Колобка, нюхають, облизують губки тощо).
Колобок: Мене бабуся спекла на віконці залишила, а сама пішла на город, там
мабуть так цікаво! Я ніколи не був на городі, а сам боюся туди йти.
Допоможете мені?
«Колобок» пропонує діткам відправитись разом.
Вокалотерапевтична вправа «Куди покотився Колобок?»
Педагог голосом показує як і куди рухається Колобок, діти наслідують його
спів (на голосні звуки співають glissando вгору, потім вниз, також спів
голосних на stakkato - показуєм голосом, як стрибає наш Колобок).
Рухова вправа «Подорож Колобка» (біг на носочках під музичний супровід
«Екосез» Ф. Шуберта)
Із горбочка на горбочок,
Покотився Колобочок,
Помаленьку тут котився,
Біля моркви опинився…
- О, це що, дітки? Морква? Яка вона велика і гарна! А тут ще є багато інших
морквин. Давайте з ними потанцюєм!
Довільний танок з морквою (під музичний супровід Le muse Rondo Veneziano
діти виконують довільні рухи).
Педагог пропонує допомогти бабусі зібрати морквинки всі у кошик та
продовжити подорож.
Рухова вправа «Подорож Колобка» (крокуючи під музичний супровід П.І.
Чайковського «Марш» з балету «Лускунчик»)
Із горбочка на горбочок,
Покотився колобочок,
Недалеко тут котився,
Під квасолею спинився.
Слухання і прислухання.
Педагог пропонує прислухатися до звуків сухих квасолевих стручків.
Музикування.
Педагог заохочує до музикування на саморобних музичних інструментах,
виготовлених з квасолі («квасолеві бочечки»). Діти вільно грають під
супровід української народної мелодії (на вибір педагога). По закінченні
педагог спонукає дітей скласти інструменти у кошик і далі заохочує до
подорожі.
Рухова вправа «Подорож Колобка» (змійкою).
Із горбочка на горбочок,
Покотився Колобочок,
Покотився, покрутився,
Біля Капусточки спинився (підходять до іграшки Капустини).
Колобок спонукає дітей допомогти бабусі насолити капусти у діжку.
Пальчикова гра «Січемо капусту»
Капусту січемо-січемо
Ми капусту солимо-солимо
Ми капусту тремо-тремо
Ми капусту жмемо-жмемо.
по черзі вдаряємо ребрами долонь по поверхні столу,
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«солимо» невеликими щипочками лівої і правої руки,
потираємо долоньки,
стискаємо - розтискаємо ліву і праву руки в кулачки.
Педагог хвалить дітей і спонукає покласти Капусту у кошик.
Рухова вправа «Подорож Колобка» (стрибки під музичний супровід
П.І.Чайковського «Трепак» з балету «Лускунчик»).
Із горбочка на горбочок
Покотився Колобочок,
По городі пострибав
Й до Гарбузика попав. (підходять до іграшки Гарбуза)
Колобок розповідає про те, що його Дідусь дуже полюбляє гарбузову кашу,
тому що вона дуже корисна і її потрібно їсти, щоб рости здоровим і
сильним.
Танок – музикування з дерев’яними ложками.
Педагог звертає увагу дітей на дерев’яні ложки та пропонує потанцювати з
ними та пограти на них. Діти під музичний супровід «Ой лопнув обруч»
(українська народна мелодія) виконують довільні рухи з ложками та
«грають» на них.
Педагог звертає увагу на Цибулину, яка притаїлась біля тину.
Аромотерапія «Нюхаємо цибулину».
Колобок пропонує понюхати цибулину, розповідає, що вона дуже корисна
для здоров’я. Звертає увагу, що нюхати потрібно обережно, на певній
відстані.
Збираємо Цибулину та Гарбуза у корзину.
Колобок пропонує продовжити подорож на конячці.
Рухова вправа «Подорож Колобка» (під музичний супровід П.І.Чайковського
«Гра в конячки» діти імітують їзду на конячці).
Із горбочка на горбочок,
Покотився Колобочок,
На конячці мандрував
І до Ріпки прискакав!
Підходять до іграшки Ріпки. Педагог пропонує допомогти Ріпці і витягнути
її. Діти стають в колонку за дорослим і «витягають» Ріпку за «гичку».
- А наша Ріпка не проста, вона у нас чарівна, ось погляньте що у ній
всередині. Сюрприз! (Дітки заглядають всередину іграшки і знаходять
частування – солодкі смаколики)
Педагог заохочує покласти Ріпку у кошик, звертає увагу дітей який він
повний. Колобок хвалить дітей і дякує, що вони допомогли йому та Бабусі з
Дідусем зібрати урожай з городу.
III.Заключна частина
Педагог пропонує діткам відпочити. Під релаксаційну музику Floralis
«Rondo Veneziano» діти лягають на килимок, заплющують очі та слухають
музику.
Релаксаційна вправа «Наші дітки натрудились».
Звертаємо увагу дітей на їхні ручки, які вони гарні, як вони нам допомогли
зібрати урожай. Треба подякувати їм: гладимо одну ручку, потім другу.
Звертаємо увагу дітей на їхні пальчики. Гладимо (масажуємо) кожен
пальчик. Акцентуємо увагу дітей на тому, що робимо це ніжно й лагідно.
Діти прощаються з Колобком.
Сигнал закінчення заняття.
Педагог «чарівним» дзвіночком сповіщає про закінчення заняття.

462

Вергелес Катерина Миколаївна,
практичний психолог закладу
дошкільної освіти № 18
м. Кам’янець-Подільський
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. У статті акцентовано увагу на арт-терапії як ефективному
засібі підвищення рівня соціалізації дошкільників з особливими освітніми
потребами. Описано різноманітні види арт-терапії та їх функції.
Ключові слова: арт-терапія, дошкільник з особливими освітніми
потребами, казкотерапія, арт-педагогіка, ізотерапія,
У теперішній час інтеграційних процесів в дошкільній освіті актуальним є
застосування інтеграційного підходу до соціалізації дошкільників. Особливо
значимим це є для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують
соціально-психологічної підтримки з допомогою інноваційних методів корекційної
роботи. Для вирішення цього завдання ефективним є застосування арт-терапії.
Арт-терапія – це система психологічної допомоги, заснованої на мистецтві та
творчості і побудові та розвитку психотерапевтичних стосунків [5, c. 38]. Арт-терапія
широко застосовується у корекційній роботі з дітьми і дорослими з інвалідністю, у
реабілітації та адаптації осіб з інвалідністю Арт-терапевтичні методи включають
різноманітні види мистецької діяльності, що мають корекційно-компенсаторний
вплив, тому одночасно є реабілітаційними і креативно-терапевтичними засобами.
Педагогічним напрямом арт-терапії є арт-педагогіка. О. Деркач зауважує, що
арт-педагогіка – це інноваційна, особистісно зорієнтована технологія розвитку дітей
та молоді у контексті системи «природа-особистість-культура-соціум» шляхом
організації їх конструктивного поєднання з мистецтвом у процесі сприймання вже
існуючих або створення власних мистецьких творів [5, c. 19].
Визначальною рисою арт-педагогіки, на відміну від традиційних навчальних
занять зі шкільного курсу мистецьких дисциплін, є: спонтанний характер; відсутність
оцінювання продуктів художньо-творчого прояву дітей та безумовне їх прийняття;
чітко виражений виховний та корекційний характер; терапевтична атмосфера
спонтанної та безоцінної творчості [5, c. 20].
Л. Лєбеєдєва описує, що арт-педагогіка як педагогічний напрям арт-терапії
розглядається як різновид творчої діяльності з певним «лікувальним ефектом», який
полягає в певній «соціальній терапії» особистості, корекції стереотипів її поведінки
засобами художньої творчості, використання якої в освітньому процесі сприятиме
розв’язанню арт-педагогічних задач: діагностичні (отримання даних про індивідуальні
особливості розвитку учня); корекційні (корекція образу «Я», самооцінки, емоційновольової сфери, неадекватних форм поведінки, способів взаємодії з іншими людьми,
саморегуляції); психотерапевтичні – «лікувального» ефекту можна досягти завдяки
тому, що у процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти,
доброзичливості, емпатії; виховні (виховання коректного спілкування, співчуття,
взаєморозуміння, взаємоповаги, формування морально-етичних цінностей);
розвивальні (виявлення прихованих талантів, відчуття успіху у дитини) [5, c. 25-26].
Значна кількість робіт присвячена впливу арт-терапії на дітей із особливими
потребами (А. Биков, І. Бех, В. Бондар, С. Болтівець, Г. Бондаренко, Т. Данилова, Т.
Ілляшенко, Г. Іващенко, В. Кондрашин, А. Кігічак, Л. Обухова, Л. Одинченко, А.
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Панов, В. Синьов, О. Хохліна, Т. Шульга, О. Чебикіна, М. Щибрик та ін.).
Заслуговують на увагу роботи, які розглядають альтернативні підходи до організації
реабілітаційної роботи через методи арт-терапії (Л. Алєксєєва, Т. ЗінкевичЄвстігнєєва, А. Копитін, А. Панова, Б. Шапіро, О. Холостова, Л. Рєзник, Л. Шаповал).
Проте, незважаючи на актуальність, зазначена науково-педагогічна проблема не є
достатньо дослідженою.
Дослідженнями ролі мистецтва та ефективності застосування арт-технологій
як засобів психокорекційної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби,
займались такі вчені: Л. Аксьонова, С. Андрейчин, Н. Біланик, О. Боровик, О.
Гаврілушкіна, А. Граборов, Т. Головіна, О. Декролі, М. Докторович, Л. Злочевська, В.
Кащенко, М. Киселева, А. Колупаєва, З. Ленів І. Нагорна, Л. Руденко, Е. Сеген, Т.
Скрипник, М. Федоренко, О. Чеботарьова, М. Шеремет та ін.
О. Вовк досліджувала використання арт-терапевтичних методів на арттерапевтичних заняттях з метою сприяння соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами [2, 23].
І. Садова розглядає арт-терапію як специфічну технологію соціалізації дітей з
особливими потребами, як педагогічне «лікування» засобами мистецтва з метою
формування в них активної операційно-діяльнісної життєвої позиції [9, c. 272].
Дослідниця для вирішення поставлених у своїй науковій роботі завдань використала
такі методики арт-терапії: методику «Малюнок сім’ї»; методику ізотерапію
«Лікувальна мандала»; методику казкотерапію «Несмачний колобок»; методику
пісочної терапії «Дерево життя»; методику ізотерапію «Долаємо страх».
У психолого-педагогічній практиці використовуються різні види арт-терапії,
зокрема: музикотерапія, кольоротерапія, танцювально-рухова терапія, казкотерапія,
імаготерапія ізотерапія, вокалотерапія, лялькотерапія, драмотерапія, пісочна терапія,
ігротерапія, фототерапія, фільмотерапія, глинотерапія, кольоротерапія, колаж тощо.
Застосування тієї
або іншої
арт-терапевтичної
методики визначається
особливостями і характером порушення, віком та можливостями дитини.
Один з найпоширеніших методів арттерапії є ізотерапія, що розуміється як
терапія образотворчим мистецтвом, насамперед, малюванням, застосовується також
ліплення, декоративно-прикладне мистецтво тощо. Цей вид може широко
використовуватись та показує позитивні результати у роботі з будь-якою категорією
дітей з особливими освітніми потребами, оскільки, малювання сприяє узгодженню
міжпівкульних взаємозв’язків, активізації конкретно-образного мислення, що
пов’язане з роботою правої півкулі й абстрактно-логічного, за яке відповідає ліва
півкуля.
Застосування ізотерапії в корекційній роботі з дітьми дає змогу отримати
позитивні результати – створюються сприятливі умови для розвитку спілкування
замкнутих дітей; забезпечується ефективна емоційна реакція соціально прийнятними
формами; дитиною усвідомлюються власні переживання; розвивається довільність
та здатність до саморегуляції; з’являється впевненість через соціальне визнання
цінності продукту, створеного дитиною [7, с. 9].
В ізотерапії можуть застосовувати такі методики роботи з дітьми: малювання
на мокрому папері; монотипії – на склі з допомогою густих фарб створюють
зображення, потім друкують на аркуші паперу; техніка роздування фарби - наносять
водорозчинну фарбу зі значним відсотком вмісту води на аркуш паперу за допомогою
трубочки й роздувають так, щоб вийшов малюнок.
Позитивним ефектом вирізняються такі ізотерапевтичні техніки і прийоми, як
марання – прийом нетрадиційного малювання руками, який є ефективним у роботі з
корекції агресивності і гіперактивності дітей, що дає можливість висловити власні
деструктивні прояви через фарби, крейду.
Ще однією ізотерапевтичною технікою є «Каракулі», яка полягає у тому, що
зображення створюється за допомогою олівців хаотичним нанесенням тонких ліній
464

на поверхню паперу, при цьому лінії можуть бути нерозбірливими, недбалими,
невмілими або, навпаки, чітко прокресленими і точними. Д. Віннікот вважав, що
каракулі – арт-терапевтична методика, яка у загальному полягає у тому, щоб
«дозволити» олівцям (крейді) «прогулятись, подорожувати» по аркушу паперу,
рухаючись спонтанно, без певної мети або ж задуму створити певний образ. Рука не
повинна відриватись від паперу, утворюється певний складний «клубок ліній»,
безперервна лінія. З окремих каракуль може скластися цілий образ або лише
абстрактне зображення, які допомагають активізувати дитину, дають відчути натиск
олівця, знімають м'язову напругу, сприяють розвитку таких соціальних якостей як:
стриманість, контрольованість, терпіння, уважність, повага, такт тощо.
За словами О. Молчанової, методика «Каракулі» сприяє:
- релаксації, зняттю м’язової напруги;
- створює умови для спільної творчої роботи членів групи;
- підвищує самооцінку, впевненість у собі,
- покращує концентрацію уваги;
- сприяє налагодженню міжособистісного спілкування, розвитку комунікативних
навичок, налаштовує на взаємну емоційну підтримку, сприяє груповій згуртованості
[8, с. 20].
Для розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами ефективним є
застосування методу імаготерапії, що має на меті навчити людину адекватно
реагувати у важких життєвих ситуаціях, розширити комунікативні можливості,
мобілізувати життєвий досвід. Імаготерапію засновано на театралізації
терапевтичного процесу. Методи імаготерапії успішно реалізують через
використання різних видів театру: настільний театр іграшок, театр на магнітах,
тіньовий театр, пальчиковий театр, в’язаний театр, конусний театр, театр-топотуньки,
театр масок, театр ляльок-рукавичок [4, с. 24]. Імаготерапія удосконалює мовлення,
невербальні засоби спілкування, розвиває емоційну сферу, формує досвід
соціальної поведінки.
Досить поширеним є застосування бібліотерапії – спеціальний корекційний
вплив на дитину за допомогою читання підібраної літератури для нормалізації або
оптимізації психічного стану. Різновидом бібліотерапії є казкотерапія, яка
використовує казку для інтеграції особистості й розширення свідомості людини,
розвитку її творчих здібностей, налагодження контакту із власним внутрішнім світом
та конструктивної взаємодії з оточенням [5, с. 60]. Протипоказанням до застосування
казкотерапії є знижений інтелект дитини. За визначенням М. Кисельової,
казкотерапія — метод, що застосовує казкову форму для інтеграції особистості,
розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з
оточуючим світом [c. 33]. Казкотерапія – це спосіб передачі дитині необхідних
моральних норм і правил, найдавніший спосіб соціалізації та передачі досвіду [7, с.
11].
Казкотерапія – різновид бібліотерапії, коли засобом зцілення стає казка. Казка
є цілющою за своєю суттю, тому застосування її з терапевтичною метою є
природним та необхідним. Казку з лікувальною метою можна застосовувати двома
шляхами: через сприйняття казкових образів; через створення казки самою дитиною.
Казка у психотерапевтичних цілях використовується по-різному: прослуховується,
прочитується, проглядається, пригадується, обговорюється, закінчується, можна за
мотивами казки малювати, казку використовують як метафору та ін. [5; 6]. Головною
дією є створення казки, як продуктивна форма і визначальна для креативних
можливостей дитини [5, с. 123].
Казки допомагають підвищити самооцінку дитини; сформувати активну життєву
позицію, упевненість у своїх силах; розвивати самостійність і життєтворчість; сприяти
актуалізації психічних резервних можливостей та формуванню на їх основі
адекватної поведінки за рахунок самоусвідомлення та діяльності [3, c. 44].
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Наприклад, у казкотерапії дітей з особливими освітніми потребами можна
застосувати такі казки: «Казка про маленького кротика та радощі в житті», «Казка про
парасольку догори дригом», «Про очікування від життя та образи, або що нам
заважає бути щасливими?», «Тобі ніхто нічого не винен!», «Казка про те, як маяк
повірив у себе» [3, с. 45].
У дошкільників, в тому числі і з особливими освітніми потребами, провідною
діяльністю є гра. Гра – це мимовільна, внутрішньо мотивована діяльність, що
передбачає гнучкість у вирішенні питання про те, як використати той чи інший
предмет. Гра – це засіб вираження почуттів, дослідження стосунків та самореалізації,
це спроба організувати свій досвід, свій особистий світ. Гра має сильний вплив на
розвиток особистості, сприяє створенню близьких відносин між учасниками групи,
допомагає зняти напругу, підвищує самооцінку, дозволяє повірити в себе в різних
ситуаціях спілкування, знижує небезпеку соціально значимих наслідків. Тому
застосування ігрової терапії є досить ефективною для вирішення проблем
соціалізації дитини.
М. Кисельова зауважує, що ігрова терапія – метод корекції емоційних та
поведінкових розладів у дітей, в основу якого покладено властивий дитині спосіб
взаємодії з оточуючим світом – гра [6, c. 47]. Ігротерапія – це метод
психотерапевтичного впливу на дітей і дорослих з використанням гри [7, с. 9] О.І.
Захаров описує такі правила застосування гри в дитячій психотерапії:
- вибір ігрових тем визначається інтересами дитини та важливістю її розвитку;
- керівництво грою сприяє розвитку самостійності та ініціативності дитини;
- гра не коментується терапевтом, прямі інтерпретації відсутні;
- спрямований вплив на дитину визначається особливостями характеру
персонажів;
- зміст рольових ігор змінюється від терапевтично спрямованих, застосованих
з метою подолання емоційних конфліктів в міжособистісних стосунках, до навчальних
задля успішної адаптації та соціалізації дитини [5, с. 101].
М. Кисельова описує такі основні завдання ігрової терапії:
- полегшення психологічного страждання дитини;
- зміцнення власного Я дитини, розвиток почуття самоцінності;
- розвиток здатності емоційної саморегуляції;
- відновлення довіри до дорослих і однолітків, оптимізація відносин в системах
«дитина - дорослі», «дитина - інші діти»;
- корекція і попередження деформацій у формуванні Я-концепції;
- корекція і профілактика поведінкових відхилень [6, c. 50].
Засобами ігрової терапії можуть бути ляльки, іграшки, засоби для творчості,
вода, глина, спеціальні картки із зображеннями, тканина, вовна та ін.
С.Ю. Штіль зауважує, що одним з інноваційних методів реалізації корекційнорозвивальної діяльності з дітьми, які мають психофізичні порушення, можна вважати
ігрову терапію за допомогою ґудзиків. Ігрова терапія за допомогою ґудзиків з дітьми,
які мають проблеми в розвитку, має у своєму арсеналі такі види ігор: ігри на корекцію
та розвиток сенсорно-перцептивної сфери; ігри на корекцію та розвиток
психомоторики (міміка, моторика рук, координація рухів); ігри на розвиток та корекцію
емоційно-вольової сфери; ігри на розвиток та корекцію довільної уваги; ігри на
розвиток та корекцію комунікативних навичок [11, c. 6]. Кожен вид розкриває
особистісні якості та сприяє адаптації дитини в суспільстві. Психологи рекомендують
проводити такі терапевтичні заходи з ґудзиками, як «Акваріум», «Рибалка»,
«Ґудзикове намисто», «Ґудзикове лото» тощо.
В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко ефективною для роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами вважають пальчикову ігротерапію — це ігротерапевтичний
метод, що передбачає програвання будь-яких римованих історій, казок або
зображення умовних фігур за допомогою пальців. Багато ігор потребують участі обох
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рук, що дає можливість дитині орієнтуватися в поняттях «праворуч», «ліворуч»,
«вверх», «вниз».
Лялькотерапія – метод психологічної допомоги дітям, підліткам та їхнім сім’ям,
що полягає в корекції їхньої поведінки за допомогою лялькового театру [7, с. 9]. В. Г.
Стасенко, О. А. Фоменко описують, що лялькотерапія – метод терапії, заснований на
процесах ідентифікації дитини з улюбленим героєм казки, з улюбленою іграшкою
[10]. Лялькотерапія – різновид арттерапії, що передбачає створення та використання
ляльок у психотерапії з метою психічного зцілення, розвитку та гармонізації
особистості [5, с. 167].
Як основний прийом корекційного впливу використовують ляльку як проміжний
об’єкт взаємодії дитини і дорослого. Дитина, пізнаючи реальний світ, його соціальні
зв’язки і відносини, активно проектує досвід у специфічну ігрову ситуацію.
Мета лялькотерапії: допомогти зменшити переживання; зміцнити психічне
здоров’я; поліпшити соціальну адаптацію; підвищити самосвідомість; розв’язати
конфліктну ситуацію в колективній діяльності.
Функції лялькотерапії:
- комунікативна — налагодження емоційного контакту, об’єднання дітей у
колектив;
- релаксаційна — позбавлення емоційного напруження;
- виховна — психокорекція прояв особистості в ігрових моделях життєвих
ситуацій;
- розвивальна — розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, сприйняття,
моторики).
- навчальна.
Вправи з ляльками сприяють розвитку у дітей дрібної моторики, творчої уяви
та мови. Лялькотерапія дає змогу об’єднати інтереси дитини і корекційні завдання
психолога, дає можливість природного і безболісного втручання дорослого в психіку
дитини з метою її корекції або психопрофілактики. Цей метод допомагає усунути
хворобливі переживання в дітей, посилює їх психічне здоров’я, поліпшує соціальну
адаптацію, розвиває самосвідомість, вирішує конфлікти в умовах колективної творчої
діяльності [7, с. 9].
Ляльки допомагають розвинути природні здібності, образне мислення, пам’ять,
емоційну сферу, самосвідомість і самоконтроль. Вони сприяють формуванню
позитивних настанов, емоційної та моторної адекватності, комунікативних навичок.
Ляльки лікують страхи, енурез і заїкання, допомагають у соціальній реабілітації дітей
з інвалідністю, дають змогу знайти внутрішні резерви для боротьби з хворобою.
Пісочна терапія – використання піску з метою зцілення особистості, що
включає роботу з об’єктами піску та предметну скульптуру з піску [5, с. 208]. Пісочна
терапія – це можливість спілкування зі світом і самим собою через пісок; спосіб
послаблення внутрішнього напруження, утілення його на несвідомо-символічному
рівні, що посилює впевненість і відкриває нові напрями для розвитку [7, с. 11].
В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко, описують метод sandplay (дослівно — піскова
гра) — це незвичайна техніка аналітичного процесу, під час якої дитина будує
власний світ у мініатюрі з піску і невеликих фігурок [10]. Дитина виражає на піску те,
що спонтанно виникає протягом заняття. У процесі роботи вона може змішувати
пісок з водою, якщо їй необхідно сформувати горби, гори, створити різні вологі
ландшафти, наприклад болото. Крім того, в роботі використовують безліч
мініатюрних фігур, щоб дати дитині стимул-реакцію створювати власний світ.
Завдання, які розв’язуються на заняттях піскової терапії:
- удосконалюються вміння та навички практичного спілкування;
- знижується рівень м’язової скутості, психоемоційного напруження;
- збагачується ігровий досвід і, як наслідок, творча активність та самостійність
у грі;
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- розвивається здатність до симпатії;
- формується вміння надавати підтримку, допомогу, проявляти увагу, турботу,
участь;
- розвиваються навички конструктивного розв’язання проблемних ситуацій;
- збагачується словниковий запас;
- розвиваються фантазія та образне мислення.
Інколи замість піску як засіб арт-терапії можна застосовувати манку. В. Г.
Стасенко, О. А. Фоменко, вважають, що гра з манкою — це природна і доступна для
кожної дитини форма діяльності [10]. Дитина часто словами не може висловити свої
переживання, страхи, тоді їй на допомогу приходить гра з манкою. Ігри з манкою
різноманітні: навчальні ігри забезпечують процес навчання читання, письма, лічби,
грамоти; пізнавальні — дають можливість дітям дізнатися про розмаїття
навколишнього світу; проектні — відкриють потенційні можливості дитини, розвинуть
її творчість і фантазію.
Ігри з манкою: розвивають тактильно-кінетичну чутливість і дрібну моторику
рук; позбавляють м’язового напруження; допомагають малюкові почуватися
захищеним у комфортному для нього середовищі; розвивають активність,
розширюють життєвий досвід, що передає педагог у доступній для дитини формі
(принцип доступності інформації); стабілізують емоційні стани, поглинаючи негативну
енергію; дають змогу дитині співвідносити гру з реальним життям, осмислити, що
відбувається, знайти способи розв’язання проблемної ситуації; долають комплекс
«поганого художника» (створюючи художні композиції з манки за допомогою готових
фігурок); розвивають творчі (креативні) дії, нестандартні рішення, що сприяють
успішному результату; удосконалюють зорово-просторове орієнтування, мовленнєві
можливості; y сприяють розширенню словникового запасу; допомагають засвоїти
навички звуко-складового аналізу і синтезу; сприяють розвитку фонематичного слуху
і сприйняття; сприяють розвитку зв’язного мовлення, лексико-граматичних уявлень;
допомагають у вивченні букв, засвоєнні навичок читання і письма [10, с. 8].
Використання манкотерапії дає великий корекційно-виховний і освітній ефект.
По-перше, посилюється бажання дитини пізнавати щось нове, експериментувати і
працювати самостійно. По-друге, розвивається тактильна чутливість як основа
«ручного інтелекту». По-третє, в іграх з манкою гармонійніше та інтенсивніше
розвиваються всі пізнавальні функції (сприйняття, увага, пам’ять, мислення), а
головне — мовлення і моторика дітей. По-четверте, удосконалюється предметноігрова діяльність, що сприяє розвитку сюжетно-рольової гри і комунікативних навичок
дитини.
Ефективною у роботі з дошкільниками з особливими освітніми потребами є
кольоротерапія, яка заснована на безпосередній дії кольору на нервову систему
дитини з метою зцілення. Один із способів – вплив на мозок через створення певного
кольорового цілющого середовища навколо дитини з особливими освітніми
потребами [5, с. 142]. Емпіричні факти свідчать, що при бідності кольорової гами у
середовищі виникають симптоми астенізації у дорослих та затримка
інтелектуального розвитку у дітей. Кольоротерапію здавна застосовують для
лікування соматичних захворювань в комплексній терапії як допоміжний засіб.
Завдяки взаємодії з кольором можна вирішити ряд корекційних завдань: активізації,
гармонізації емоційного стану, інтеграції конфліктних частин особистості, конфліктних
міжособистісних стосунків.
Музична терапія – вид арт-терапії, коли засобом зцілення є музика, спів та
звуки; лікувальний та психокорекційний вплив на психічний та фізичний стан людини
здійснюється засобами музичного мистецтва, вибір яких визначається конкретними
завданнями [5, с. 192]. Музикотерапія – це система психологічної корекції фізичного
та психічного здоров’я людини за допомогою музично-акустичних впливів [7, с. 5].
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Науково доведено, що легка, спокійна музика під час корекційних занять
заспокійливо діє на нервову систему, урівноважує процеси збудження і гальмування.
Найбільший ефект від музики – профілактика і лікування нервово-психічних
захворювань.
В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко вважають, що мета занять з використанням
музикотерапії – створення позитивного емоційного фону реабілітації:
Прийоми музикотерапії: прослуховування музичних творів; ритмічні рухи під
музику; поєднання музики з роботою з розвитку ручного праксису; спів чистомовок під
музичний супровід.
На думку В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко, ефективною для роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами є танцювальна терапія – вид терапії, у якій
застосовують різні види танцю [10, с. 11]. Використовують їх для вираження почуттів,
емоцій, думок, позбавлення м’язового напруження. Найбільш ефективною є групова
танцювальна терапія. Ця методика дає змогу членам групи краще усвідомлювати
власне тіло і можливості його використання. Таке усвідомлення сприяє поліпшенню
фізичного та емоційного стану учасників.
Отже, арт-терапія є ефективним засобом соціалізації дошкільників з
особливими освітніми потребами. Для вирішення цього завдання доцільними будуть
такі арт-терапевтичні методи: казкотерапія, лялькотерапія, ізотерапія, ігротерапія,
пісочна терапія та ін. Важливим є добір арт-терапевтичних методів відповідно до
віку, індивідуальних особливостей дошкільника та виду порушення психофізичного
розвитку. Перспективами подальших досліджень є складання та апробація програми
застосування арт-терапевтичних методів для соціалізації дошкільників з особливими
освітніми потребами, що передбачає активну участь батьків дітей.
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ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. У статті розкрито поняття соціальної адаптації як передумова
успішного навчання дітей з особливими освітніми проблемами в інклюзивній групі
ЗДО.
Ключові слова: соціум, адаптація, особливі освітні потреби, інклюзія.
«Нещасна, знедолена природою… маленька
людина не повинна знати про те, що вона −
малоздібна, що в неї − слабкий розум.
Виховання такої людини повинно бути в
сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим»
В. О. Сухомлинський.
Актуальність цієї теми визначена стратегічною метою інклюзивної освіти –
формування нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з
особливими освітніми потребами. Освіта дітей з особливостями психофізичного
розвитку має передбачати включення їх у загальну діяльність разом з іншими дітьми,
починаючи вже з дошкільного віку. Таким чином, саме інклюзивна дошкільна освіта
надає можливість особливим дітям навчатися із «здоровими» дітьми. Дошкільний вік
– це сензитивний період для формування особистості дитини, набуття нею першого
соціального досвіду, розвитку емоцій, почуттів. Створення для дитини дошкільного
віку з особливими освітніми потребами розвиваючого середовища, допоможе
опанувати загальними знаннями, уміннями, набути психічні якості, необхідні для
життя (оволодіння мовою, розвиток сприймання, уяви, мислення, орієнтації в
просторі й часі), завдяки чому вона зможе подолати деякі порушення, і згодом,
дитина зможе соціалізуватися та підготуватися до навчання у школі.
Дослідженнями щодо запровадження інклюзивної форми освіти займалися науковці,
які розглядали різні її аспекти: вивчення проблем інклюзивного навчання та
впровадження його в освітній простір (В. Бондар, Л.Даниленко, М. Деркач, Н.
Дятленко, С. Єфімова, Ю. Кавун, А. Колупаєва, М.Сварник, Г. Сіліна, Н. Софій, О.
Таранченко, П. Троханіс та ін.); філософія інклюзивної освіти та концептуальні
аспекти інклюзивної освіти (І. Зязюн, В.Кремінь, Ю. Найда, В. Синьов та ін.).
Навчання в інклюзивних групах допомагає дітям з особливими потребами
адаптуватися до життєвих умов, позбутися почуття відчуження, ізольованості, сприяє
зникненню соціальних бар'єрів, інтеграції в соціум. Діти отримують безперешкодний
доступ до якісної освіти. Дитячий колектив вчиться спілкуватися та працювати разом,
а дошкільники з обмеженими можливостями зможуть інтегруватися в суспільство
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відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та
фізичних особливостей, культурних потреб.
Для батьків інклюзивна освіта дає можливість побачити, що їхня дитина стає менш
ізольованою від навколишнього світу. Вони отримають можливість працювати,
спілкуватися з іншими батьками, життя родини стане наближеним до життя звичайної
сім’ї. Для інших дітей перебування в інклюзивній групі навчить природно сприймати і
толерантно ставитися до людських відмінностей. Діти вчаться налагоджувати й
підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них, вчаться
співробітництву. Інклюзивне навчання допоможе звичайним дітям поводитися
нестандартно, бути винахідливими, креативними, а також забезпечить правильне
виховання всіх дітей.
Для педагогів та фахівців, насамперед, це можливість краще розуміти індивідуальні
особливості дітей. Вихователі зможуть оволодівати різноманітними педагогічними
методиками, що дасть їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням
їхньої індивідуальності.
При виявленні дітей рекомендуємо батькам звернутися в ІРЦ для проведення
комплексної оцінки розвитку. Відповідно до висновків ІРЦ та з метою створення
оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами
створюється команда психолого-педагогічного супроводу, в яку включаються
вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, корекційні педагоги та батьки
дітей. Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з
особливими освітніми потребами, за якою працюють педагоги з дитиною.
Проблема адаптації до умов дошкільного навчального закладу виникає у всіх дітей
будь-якого віку, коли вони вперше приходять у ясла або дитячий садок. Для дитини
все незвично: відсутність близьких, незнайомі дорослі, багато дітей, новий
розпорядок дня, нове приміщення, незвичні умови. Нове життя потребує від дитини
трансформації сформованого раніше стереотипу поведінки. Як відомо, він
формується вже з перших днів життя в родині й до 2 – 3 років стає досить стійким.
Така різка зміна звичних форм життя викликає насамперед нервово-психічне
напруження, не завжди проходить без труднощів, а в деяких дітей супроводжується
важкими емоційними переживаннями. У дітей у період адаптації можуть
порушуватися сон, апетит, настрій, набуті раніше позитивні звички й навички, іноді
підвищується температура тіла, може спостерігатися тимчасова втрата мови.
У дошкільний період життя дитини формуються основи її соціальної компетентності.
Соціально компетентна дитина здатна до самовизначення у взаєминах з іншими
людьми та вирішення ситуацій моральної поведінки. В ролі основного механізму
соціалізації визначають пристосування. Більшість дослідників стверджують, що
адаптацію можна розглядати як складову соціалізації і як її механізм. Тому
розрізняється два види адаптації - психофізіологічна та соціально- психологічна, що
перебувають у взаємозв’язку.
Соціальна адаптація - пристосування людини до умов нового соціального
середовища.
Соціальна адаптація буде ефективною, якщо корекційна робота спрямовуватиметься
на виправлення й компенсацію тих психічних процесів і новоутворень, що почали
формуватися в попередньому віковому періоді, на гармонізацію особистісного
розвитку дитини на конкретному віковому етапі.
У нашому закладі дошкільної освіти проводиться систематична робота з метою
дотримання соціальних умов, які покладено в основу роботи з дітьми з
особливостями розвитку:
• доброзичливий психологічний клімат у родині;
• сімейне виховання, яке ґрунтується на підтримці дитини у прагненні подолати
порушення розвитку;
• умови виховання й розвитку дитини поза родиною (ЗДО, контакт із однолітками,
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засвоєння власного життєвого досвіду);
• формування мотивації - спонукання батьків до участі в процесі розвитку та
навчання дітей з особливостями розвитку.
Всі дорослі, дотичні до проблем виховання дітей з особливими потребами,
дотримуються правил:
• дитина - повноправний член суспільства, вона хоче, повинна і може брати участь у
всьому багатогранному житті;
• дитина, яка має особливості розвитку, може бути так само талановитою, як і її
однолітки, що не мають проблем зі здоров’ям, але знайти свої дарування, розвити їх,
приносити за їх допомогою користь суспільству їй заважає нерівність можливостей,
яку обов’язково необхідно усунути;
• дитина із особливими потребами - не пасивний об’єкт соціальної допомоги, а
людина, що розвивається, що має право на задоволення різнобічних соціальних
потреб у пізнанні, спілкуванні, творчості.
Таким чином організовуємо гуманний, особистісно зорієнтований підхід до кожного з
вихованців з особливими освітніми потребами.
Наші вихованці постійно залучаються до різних форм роботи впродовж дня. Це
дозволяє інтегрувати їх у спільну діяльність з однолітками й ефективно проводити
компенсацію можливостей, що їх бракує дитині від народження, або втрачених
унаслідок хвороби чи травми.
Загальна система корекційно-педагогічного впливу на дітей у процесі спеціально
організованих занять, робота з ними щодо розширення, поглиблення й уточнення
їхніх понять і уявлень про найближче оточення, формування навичок і вмінь
визначається в кожний конкретний момент відповідно до рівня їх розвитку. Початку
роботи обов’язково передує точний облік наявного в кожної дитини рівня
компетентності в усіх видах діяльності (аплікація, конструювання, мозаїка),
визначаємо їхню відповідність оптимальним віковим нормам. При цьому завжди
враховуються особливості індивідуального темпу й характеру засвоєння дітьми з
порушеннями психофізичного розвитку необхідного навчального матеріалу.
Будь-яке заняття (інтегроване, підгрупове або індивідуальне, гра-заняття) з метою
досягнення максимального корекційного ефекту організовуємо за умови позитивного
емоційного ставлення з боку дитини. На таких заняттях дошкільник повинен
пережити радість від переборених труднощів. З цією метою від заняття до заняття
спеціально плануємо поступове ускладнення навчально-розвиваючих завдань. Ми
максимально залучаємо всіх дітей до спільної з однолітками діяльності, навіть тих,
які не виявляють бажання брати безпосередню участь у грі. На початку будь-якого
заняття застосовуємо ігри на запам’ятовування імен, назв предметів, а потім ігри з
перебуванням у грі та вибуванням із неї, естафети з найпростішими навичками
володіння м’ячем чи палицями тощо, а наприкінці - обов’язково ігри на увагу чи такі,
що можуть емоційно врівноважити дітей. Важливо продумувати можливість заміни на
заняттях одного виду діяльності іншим, включати в план занять фізкультхвилинки.
Ми постійно стежимо за реакцією, за поведінкою кожної дитини з особливостями
розвитку і застосовують індивідуальний підхід. На заняттях також враховуються й
коректуються особливості мовного супроводу дітьми дій і операцій. Через
відставання в розвитку всіх видів і функції мовлення, діти із особливими потребами
зазнають величезних труднощів у вербальному програмуванні майбутніх дій. Тому
прагнемо до того, щоб діти будь-які дії й операції могли б виразити в слові,
розповісти про будь-яку майбутню дію.
Вихователь - головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад –
могутній фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з дітьми педагог виховує їх
не тільки словами, але й своєю особистістю. Не менш важливими є вимоги
вихователя у процесі взаємодії з дитиною з особливими потребами. Вони
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передбачають глибокі знання індивідуально-психологічних особливостей дітей з
особливими освітніми проблемами. Емоційна рівновага цієї категорії вихованців
перш за все досягається за умов, коли під час розмови вихователь сідає на одному
рівні з дитиною, щоб вона могла дивитися йому у вічі, і розмова була довірчою, та
відбулося зняття нервово-психічного напруження завдяки дотикам (вихователь
повільно та ніжно бере руки вихованця у свої руки і при потребі їх гладить). Під час
бесіди педагог не повинен говорити голосно, адже дитина здебільшого прихильно
реагує на нормальний, а не на гучний тон. Приємний голос справляє заспокійливий,
пом’якшуючий ефект на вразливу психіку дошкільника, особливо в період соціальної
адаптації.
Діти з особливими освітніми потребами дуже чутливі, емоційні і тонко
відчувають, коли педагог ставиться прихильно до їхніх почуттів, думок, ідей. Тому
вихованців заспокоюють підбадьорливі коментарі вихователя, наприклад: «Мені
подобається, як ти використав жовтий колір у своєму малюнку», «Ой, я бачу, що в
тебе багато ідей», «Молодець, добре міркує!» тощо. Водночас слід уникати запитань,
на які дитина могла б відповісти одним словом «так» або «ні».
Одним із методів досягнення емоційної рівноваги дитини є подолання її
невпевненості та відчуття страху перед навколишнім середовищем, тому ми
допомагаємо малечі у процесі малювання фарбами, олівцями, фломастерами,
крейдою звільнятися від страху, напруження, негативних переживань.
У своїй роботі дотримуємося послідовності подачі навчального матеріалу,
враховуємо індивідуальні можливості кожної дитини з особливими потребами,
допомагаємо засвоювати той чи інший матеріал. Щоб заняття були більш цікавими,
ретельно добираємо цікавий наочний та роздатковий матеріал.
Наочність — це невід’ємна складова занять, що допомагає зробити їх пізнавальними,
цікавими та емоційно насиченими. Доступним у роботі з дітьми є використання
площинних чи об’ємних зображень предметів і явищ (предметні та сюжетні навчальні
картинки, площинні фігурки на магнітах, липучках або зі зворотного боку обклеєні
байкою, фланеллю чи оксамитовим папером), фотографій, настільних ігор (лото з
трьох—шести квадратів, розрізні картинки з двох-чотирьох частин, по чотири кубики
для складання цілісного зображення, парні картинки), натуральних предметів,
муляжів, спеціальних, аудіовізуальних засобів, комп’ютера тощо.
Дошкільники з особливими потребами у процесі проведення ігор-занять, режимних
моментів, на практичному рівні оперуючи реальними предметами, засвоюють
(закріплюють) назви іграшок, одягу, посуду, овочів і фруктів тощо. Завдяки цьому
відбувається збагачення словникового запасу, уточнення уявлень дітей про знайомі
предмети та явища, їх ознаки та властивості.
Ми добираємо іграшки дуже ретельно, з урахуванням віку та можливостей дітей, для
їх різноманітної діяльності та сенсорного виховання.
Для дошкільників з особливими потребами іграшки є емоційно насиченим
позитивним чинником занять, вони спонукають до гри, і, що найголовніше,
стимулюють мовленнєву, пізнавальну активність. Проте незначний практичний
досвід оперування іграшками потребує навчання особливих дошкільників грі, тобто
участі дорослого в ігровій діяльності, де він зможе показувати можливі дії з
іграшками, коментуючи їх.
Іграшки мають бути такими, з якими можна активно діяти, зважаючи на велику
активність дітей та їх постійну потребу в русі. Конструкція іграшок, матеріал, з якого
вони виготовляються, мають бути безпечними і відповідати як гігієнічним, так і
педагогічним умовам. Іграшки повинні виготовлятись з матеріалу, який можна мити
та дезінфікувати (краще гумові, пластмасові), не мати щілин, задирок, дрібних
деталей (діаметром, меншим ЗО мм).
Для дітей з особливими потребами особливе значення мають колір і форма, тому
іграшки повинні бути насичених, контрастних кольорів або гармонійної кольорової
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гами, що взаємно доповнюють один одного, посилюють художню виразність.
Для підвищення інтересу до ігрової та навчальної діяльності, збагачення чуттєвого й
практичного досвіду іграшки у групі періодично змінюємо, але не частіше як раз на
місяць.
Для ігор-занять дітям з особливими потребами ми використовуємо такі іграшки:
1. Образні (сюжетні):
• ляльки (немовлята, хлопчики і дівчатка) завдовжки від 15 до 55 см;
• анімалістичні іграшки (собака, кішка, курка з курчатами, півник, поросята, качка з
каченятами);
• іграшкові предмети побуту та вжитку (дерев’яні та пластмасові меблі, посуд із
пластмаси та алюмінію, коляски, постільна білизна, одяг, побутова техніка);
• дерев’яні фігурки людей (мама, тато, бабуся, дідусь, хлопчики, дівчатка),
елементів рослинного світу (ялинки, дерева, гриби, квіти).
2. Технічні — різні види транспорту (дерев’яні та пластмасові легкові й вантажні
автомобілі, швидкої допомоги, автобус, літак, пароплав).
3. Ігрові будівельні матеріали, конструктори, збірні іграшки.
4. Дидактичні ігри та іграшки — трискладові мотрійки, пірамідки з 4—5 кілець,
кубики (по 4), з яких можна скласти просте зображення, крупна площинна
геометрична мозаїка основних кольорів, дидактична лялька.
5. Музичні іграшки.
6. Іграшки для рухливих і спортивних ігор — м’ячі різних розмірів, обручі, кеглі,
кубики.
7. Іграшки для театралізованої діяльності:
• персонажі казок (Колобок, Курочка, Зайчик, Ведмідь, Вовк, Лисиця);
• іграшки-бібабо, персонажі лялькового, пальчикового, настільного театрів;
• деталі одягу, наголовники, медальйони.
8. Іграшки-забави, які пищать, говорять, співають, танцюють, гойдаються (кури, що
клюють; бичок, що гойдається; сонечко-жучок, що біжить).
9. Спеціальні іграшки.
Паралельно з використанням реальних предметів та іграшок у іграх-заняттях,
зокрема у підгрупах, ми поступово вводимо яскраві малюнки середнього формату,
позбавлені невеликих деталей, що можуть відволікати дітей. Якщо предмети і явища
не можуть стати безпосереднім об’єктом спостереження дошкільників, для
ознайомлення дітей з природою використовують ілюстративні посібники. Для їх
демонстрування у пригоді можуть стати дошка, мольберт, фланелеграф розміром 90
х 60 см.
Використовуємо картини різних розмірів із реалістичними, яскравими, виразними
зображеннями, що викликають у дітей почуття, близькі до сприйняття дійсності.
Значних успіхів у соціалізації таких дітей досягаємо лише за активної участі в цьому
процесі сім’ї, і в першу чергу батьків. Успіх адаптації дітей в інклюзивне освітнє
середовище залежить також від готовності батьків до співпраці з педагогами та
реального сприйняття можливостей і потреб своєї дитини.
Сім’я - це основний стабілізуючий фактор адаптації дитини. Саме з власної сім’ї
дитина виносить у доросле життя перші уявлення про морально-людські цінності,
норми поведінки, характер взаємовідносин між людьми. В сім’ї діти не лише
наслідують близьких, вони орієнтуються на їхні соціальні та моральні установки.
Тому психологічна зрілість батьків, їхні ідеали, досвід соціального спілкування
найчастіше мають вирішальне значення в розвитку дитини.
Успіх адаптації дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному
освітньому середовищі залежить від готовності батьків до співпраці з педагогами та
реального сприйняття можливостей і потреб своєї дитини. Батьки вихованців для нас
є важливими учасниками навчально-виховного процесу, тому що вони найкраще
знають сильні та слабкі сторони свої дитини, її здібності, нахили й особливості
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розвитку, і тому саме вони можуть найефективніше скорегувати навчально-виховний
вплив на свою дитину. Їх постійна участь може значно покращити успіхи дитини.
Постійно залучаємо батьків до участі у прийнятті рішень щодо виховання та
навчання своєї дитини, бо саме вони можуть надавати важливу інформацію для
планування, впровадження й адаптації програми для найкращого задоволення
постійно змінних потреб своєї дитини .
«Батьки – педагог – дитина» – це партнерські стосунки, спрямовані на формування
нового змісту корекційної-розвивальної педагогічної діяльності.
Розвиток емоційної сфери дошкільників з особливими освітніми потребами
відбувається завдяки розширенню уявлень малюків про світ людських почуттів:
радості, інтересу, подиву, горя, презирство, страху, провини, сорому, заздрості,
жадібності, прикрості, гніву. Важливим аспектом співіснування в колективі ровесників
є вміння дітей емоційно адекватно реагувати на подію, вчинок, результат діяльності.
Вправляємо дітей в умінні правильно переживати як перемогу, так і програш,
формувати помірковане ставлення до труднощів, оптимістичне ставлення до
необхідності їх долати. Зміст педагогічної роботи, спрямованої на забезпечення
емоційної рівноваги вихованців з особливими освітніми потребами, включає
виховання сили волі дошкільників, корекцію їхніх проявів довільної поведінки. Ми
відмовилися від практики звичного оцінювання кінцевих результатів праці,
акцентуючи увагу дітей на процесі подолання труднощів.
Важливим моментом у створенні комфортних умов перебування дітей з особливими
потребами в дошкільному закладі є надання їм можливості періодично
розвантажуватися, розслаблятися. Для цього використовцємо ігри у «клякси» або
ігри з папером, які сприяють релаксації. Для зняття агресії, звільнення від негативних
емоцій дозволяємо боксувати гумову грушу. Ще можна запропонувати дитині
виконати певні фізичні вправи, танцювальні рухи.
Отже, важливим чинником соціальної адаптації дітей з особливими потребами в ЗДО
є забезпечення їх емоційної рівноваги. Пріоритетна роль у цьому питанні належить
вихователю, адже ми несемо відповідальність за ефективність педагогічної
взаємодії.
Зважаючи на те, що діти багато навчаються саме з прикладів, вихователі мають бути
пильними у власній поведінці, особливо в спілкуванні з іншими. Тому для нас
переваги демократичного підходу є значними.
Висновок. Діти з особливими потребами у колективі дітей, у спілкуванні з дорослими
не знають як правильно себе поводити - одні проявляють ласку і турботу, інші –
насильницькі дії. Діти, які не відторгнуті від соціуму, від спілкування з іншими дітьми
тільки прогресують, оскільки намагаються повторювати усе за ними в міру своїх
психофізіологічних можливостей.
Навчання в інклюзивних групах допомагає дітям з особливостями
психофізичного розвитку адаптуватися до життєвих умов, позбутися почуття
відчуження, ізольованості, сприяє зникненню соціальних бар'єрів, інтеграції соціум.
Діти отримують безперешкодний доступ до якісної освіти. Дитячий колектив вчиться
спілкуватися та працювати разом, а дошкільники з обмеженими можливостями
зможуть інтегруватися в суспільство відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей,
індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН
МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У цій статті розкривається питання організації педагогічної
взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків на засадах педагогіки
партнерства.
Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співпраця,
толерантність, співробітництво, формування взаєморозуміння, взаємодія
педагогів із батьками.
Ухвалення концепції Нової української школи перенесло поняття “Педагогіка
партнерства” зі світоглядних обширів у нормативну площину.
То що ж таке педагогіка партнерства і як її досягти у освітньому закладі. В
урядових документах Концепції дошкільного виховання в Україні, в Законі України
“Про дошкільну освіту”, державному стандарті дошкільної освіти підкреслюється
значимість родинного виховання, передбачається взаємопроникнення сімейного і
суспільного виховання. Також Нова школа працюватиме на засадах педагогіки
партнерства, в основі якої — спілкування, взаємодія та співпраця між учителем,
учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об'єднані спільними цілями та
прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними
учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.
Настанова на партнерство в освіті міцно закорінена в національній педагогічній
традиції. За системою Василя Сухомлинського виховання особистості має
здійснюватися через тріаду “школа — сім'я — громадськість”.
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У своїх працях (зокрема “Людина неповторна”, “Серце віддаю дітям”) ще в
1960-х роках класик педагогічної думки писав, що дитина — це активний
самодіяльний індивід, який не вчиться на дорослого, а живе повноцінним і цікавим
життям. Отже, до неї слід ставитися доброзичливо і з розумінням.
За ближчого розгляду виявляється, що такі ідеї у Сухомлинського виникали
тому, що він мав відкритий допитливий розум і мислив резонансно з провідними
інтелектуалами світу.
Питання взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї знаходиться в полі зору
сучасних дослідників: як теоретиків так і практиків. Виходячи з позиції, що родина і
заклад дошкільної освіти, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити
один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-дошкільника,
науковцями досліджені такі аспекти окресленої проблеми: етико-педагогічні вимоги
до взаємин із дітьми та їхніми батьками (І. Гребенніков, Т. Кирієнко, В. Сухар); умови
для спільної роботи сім’ї і педагогічного колективу ЗДО у формуванні моральних
якостей особистості дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В. Постовий); зміст і методи
педагогічної освіти батьків (Л. Островська, О. Долина, Т. Кирієнко, О. Низковська);
співробітництво вихователів закладів дошкільної освіти із сім’єю щодо виховання
дошкільників у дусі миру (Пагута Т.); педагогічні умови ефективної взаємодії закладу
дошкільної освіти і сім’ї в екологічному вихованні старших дошкільників (Н. Кот);
особливості взаємодії з батьками дітей раннього віку (Н.Аксаріна, О. Волкова, Т.
Маркова, Л. Свирська).
В. Коротило, С. Ладивір зазначали, що «…успіх співробітництва вирішальною
мірою залежить від взаємних установок сім’ї і дитячого садка. Найсприятливішими
вони є, коли обидві сторони усвідомлюють потребу цілеспрямованого впливу на
дитину і довіряють одна одній. Важливо, щоб батьки були впевнені в
доброзичливому ставленні педагога до дитини, в його компетентності, цінували його
особисті якості».
Політичні зміни, економічна, соціальна і духовна криза українського
суспільства негативно вплинули на пересічну сім`ю, зруйнували багато моральних і
духовних цінностей, батьки висунули на перший план матеріальне забезпечення
дитини (це в сучасних умовах забирає багато сил і часу). У результаті сучасна сім`я
втратила головні орієнтири для побудови власного життя. У зв’язку з цим
загострилися питання соціальної і психолого-педагогічної допомоги у вихованні дітей.
Саме тому сучасні заклади дошкільної освіти повинні стати відкритими для
батьків, громадськості, більше уваги приділяти освіті і вихованню батьків,
справедливо вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного
розвитку і виховання дітей, між батьками і закладом дошкільної освіти має бути
педагогіка партнерства. Робота з батьками завжди була традиційною складовою
дошкільної освіти, адже заклад дошкільної освіти є першим соціальним
середовищем, до якого дитина потрапляє із сім’ї.
Тож розглянемо що означає термін “партнерство”:
– система взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної
діяльності;
– спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності,
добровільності, рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників;
– організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об’єднання осіб на
відповідних умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації;
– спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко
узгоджені і злагоджені дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах
взаємовигоди та рівноправності.
Партнерські взаємовідносини в дошкільному закладі дають можливість
оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а саме відстежувати зміни у
поведінці дитини, краще розуміти її вподобання на життєві орієнтири.
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Рівноправність взаємин між педагогами та представниками родинного
виховання дозволяє зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо
суперечності все ж виникнуть, їх завжди можна розв'язати конструктивно, знайшовши
компромісне рішення. Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для
дітей .
Педагогіка партнерства — чітко визначена система взаємовідносин всіх
учасників освітнього процесу (дітей, батьків, вихователів), яка:
– організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
– ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
визначених норм (права та обов’язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної
із сторін;
– передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань
та готовність брати на себе відповідальність за їх результати.
Саме завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толератність, співпраця
та свобода вибору можуть стати основоположниками нашого суспільства
Взаємодія між вихователем та батьками в рамках педагогіки партнерства
включає використання правил спілкування:
•визначте мету сплікування;
•правильно викладайте свої думки;
•прагніть до співпраці;
•проявляйте впевненість;
•уточнюйте, перефразуйте;
•використовуйте паузу;
•використовуйте сильні аргументи;
•частіше називайте за іменами;
•дві третини часу спілкування дивіться в очі;
•щиро цікавтесь співрозмовником;
•проявляйте почуття гумору;
•щиро посміхайтесь;
•даруйте компліменти;
•приймайте компліменти.
Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що педагогіка
партнерства ґрунтується та таких принципах:
• повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах, стосунках;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
нього, горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
Завдання, що забезпечують взаємодію закладу дошкільної освіти із сім'єю:
•забезпечувати дитині в сім'ї та закладі дошкільної освіти оптимальні умови
для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню її потреби
в емоційно-особистісному спілкуванні, розвивати її творчі інтереси, пізнавальну
сферу та розширювати світогляд, судження стосовно життєвих явищ, ситуацій,
вчинків, вміння реально оцінювати життя в навколишньому середовищі. Активізувати
та збагачувати виховні вміння батьків приймати правильні виважені рішення щодо
вчинків своїх дітей.
•сприяти готовності та зацікавленості батьків у формуванні дошкільної зрілості
дитини, вмінню прийти на допомогу в різних випадках та ситуаціях, пов'язаних із
проблемами адаптації у школі.
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•створювати банк інформації про фізичний та психічний розвиток дитини,
забезпечувати диференційований підхід до кожної сім'ї з орієнтуванням на
особистість.
•будувати роботу з батьками на основі діалогу, в процесі якого з'ясовується
рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків. Проводити первинний
діагностичний зріз рівня комунікативних навичок і комунікабельності дитини та
прогноз індивідуальних особливостей адаптації.
•вивчати соціальне замовлення батьків щодо дошкільного навчального
закладу.
•залучати до збору, обговорення та втілення у роботу з дошкільнятами
кращого досвіду родинного виховання. Залучати до роботи всіх членів сім'ї, інших
родичів, які мають вплив на виховання дитини. Практикувати звіти перед батьками
щодо розвитку дитини.
Практика виховання дітей у закладі дошкільної освіти спонукає до
урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи дитячого садка і сім’ї. Аналіз
методичних рекомендацій О. Кононко, Т. Алексєєнко та інших педагогів дає змогу
виокремити такі форми партнерства:
−
індивідуальні (вступне анкетування, попередні візити батьків з дітьми до
закладу дошкільної освіти, співбесіди, консультації, телефонний зв’язок);
−
наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширмочки,
дошка оголошень, планшети, інформаційні листки, тематичні виставки, анкетування,
скринька пропозицій, індивідуальні зошити, неформальні листи, родинні газети,
педагогічна бібліотека, запрошення, вітання);
−
групові (консультації, практикуми, клуби взаємодопомоги, школа
молодих батьків, гуртки за інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з
цікавими людьми – вчителями, лікарями, психологами, юристами);
−
колективні (батьківські конференції, тематичні зустрічі за «круглим
столом», засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення групи
батьків-порадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання, відпочинок у
вихідні дні).
Педагоги нашого дитячого садка в своїй діяльності використовують такі форми
роботи з батьками:
•індивідуальні консультації та бесіди
•батьківські збори
•батьківські дебати
•смартмоб
•психологічна панорама
•тренінг-панорама
•ігрове моделювання
•скринька довіри або телефон довіри
•ток-шоу
•мегабатьківська контрольна
•вечір запить і відповідей
•ділова гра
•круглий стіл
•сайт закладу
•фото-, відеопрезентації
Поради вихователям щодо правил успішного спілкування з батьками:
Проявляйте щирий інтерес до батьків вихованців, шукайте особистий підхід до
проблем сімейного виховання.
Будьте доброзичливими, оптимістичними, привітними у спілкуванні з батьками.
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Спонукайте батьків оцінювати успіхи дитини, прогнозувати перспективи її
розвитку.
Вислуховуйте батьків, намагайтеся зрозуміти їхні педагогічні проблеми,
допомагайте приймати обгрунтовані рішення.
Приймайте і поважайте думки і почуття батьків навіть якщо вони не збігаються
з вашими.
Своєчасно і позитивно реагуйте на пропозиції, ідеї, прохання батьків.
Тісний контакт з батьками вихованців має на меті надання батькам допомоги в
актуальних виховних питаннях, сприяє формуванню взаєморозуміння в родиннопедагогічному колективі, обміну виховним досвідом.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В
УМОВАХ НУШ

Анотація: У статті висвітлено поняття педагогіки партнерства як одного із
чинників модернізації підходів щодо взаємодії педагогічного колективу закладу
дошкільної освіти і родини в умовах НУШ, узагальнюється інформація про форми
взаємодії закладу дошкільної освіти та сім'ї, наступності ЗДО та початкової
ланки ЗЗСО, розкривається аспект батьківської участі в освітньому процесі
дитячого садка на прикладі функціонування Консультативного Центру для
батьків та осіб, які їх замінюють.
Ключові слова: педагогіка партнерства, соціально-педагогічне партнерство
реформування освіти, мережева взаємодія, співпраця з батьками,наступність,
Консультативний Центр,форми взаємодії.
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Нова українська школа відкриває широкі можливості для педагогіки
партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. В її основі – спілкування,
взаємодія та співпраця між педагогами, дітьми і батьками. Дитячі, батьківські та
педагогічні колективи, що об’єднані спільними цілями та прагненнями, є
зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу,
відповідальними за результат. Заклад дошкільної освіти має ініціювати нове глибше
залучення сімей до побудови освітньої траєкторії дитини. Цьому сприяє створення
інформаційно-просвітницького простору для батьків, інших членів родин, що
забезпечуватиме відкритість закладу освіти до спілкування, конструктивність у
розв’язання освітніх завдань. Потребує поширення робота Консультативних центрів
для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї як однієї
із форм надання державної психолого-педагогічної допомоги батькам та особам, які
їх замінюють з питань підготовки дитини до навчання в школі.
Важливим завданням є реалізація наступності між суміжними ланками освіти, що
забезпечується через компоненти професійного розвитку, що допоможуть об’єднати
зусилля вихователів ЗДО, вчителів початкової школи, батьків у реалізації проблеми
неперервності освіти: використання апробованих та визнаних ефективними моделей
професійного зростання, що формуватимуть відповідні компетентності, необхідні для
переорієнтації на ключові компоненти нової школи,посилення співпраці на рівні
установ та між установами освіти за можливості визначення педагогами власної
траєкторії професійного зростання, створення інноваційних онлайн-продуктів з
використанням офісних програм, Інтернет-ресурсів та хмарних технологій.
Методичний аспект взаємодії ЗДО і ЗЗСО передбачає ознайомлення педагогів та
батьків зі змістом, методами та формами освітньої роботи у ЗДО та початковій
школі. Вчителів початкових класів та вихователів ЗДО ознайомлюємо з елементами
освітньої діяльності, з особливостями інтегрованого навчання, з компетенціями, що
формуються на заняттях у дошкільних закладах та на уроках в школі. Практикується
взаємовідвідування відкритих занять у ЗДО та уроків у початковій школі, проведення
спільних методичних об”єднань, залучення педагогів та батьків у спільних проектах,
розробка спільних методичних рекомендацій і порад, взаємообмін педагогічним
досвідом.
Родина, заклад дошкільної освітиі школа закладають фундамент майбутнього
дитини[1]. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно
розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом,
підготувати її до умов шкільного навчання, до самостійного життя.
У Законі України «Про освіту»[2] зазначено, що батьки є першими педагогами
для дитини. Відповідальність за виховання, розвиток і навчання дітей несе
сім'я.Батьки зобов'язані закласти основи фізичного, морального й інтелектуального
розвитку дитини ще в ранньому віці. Відповідно до цього змінюється і позиція
закладу дошкільної освіти у роботі з сім’єю, родиною. Кожен заклад зобов’язаний не
тільки виховувати дитину, а й консультувати батьків з питань навчання, виховання і
розвитку дітей. У цьому зв'язку дошкільна установа має самостійно визначати умови
роботи з батьками, вдосконалювати зміст, форми й методи співпраці з родиною
щодо виховання дітей з урахуванням умов, варіативних освітніх програм і запитів
родин. Плідність та результативність навчально-виховної роботи можлива за умови
тісної співпраці всіх служб дошкільного закладу – так званої команди фахівцівпрофесіоналів (керівника ЗДО, методичної та соціально-психологічної служб,
вчителя-логопеда, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання,
медичного працівника).
З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного
виховання, надання психолого-медико-педагогічної допомоги батькам у розвитку,
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вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків,
нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб у закладі дошкільної освіти
№4 «Теремок» м.Дунаївці створено
Консультативний Центр для батьків та осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються
в умовах сім’ї .
Його роботу організовано за такими напрямами:
- психологічний,
- методичний,
- адаптаційний,
- корекційно-розвивальний..
Форми роботи з батьками в Консультативному Центрі – це консультація, лекціябесіда, бесіда з елементами тренінгу, практикум, виставка[3]. Їх мета – озброїти
батьків практичними навичками партнерського спілкування, організації розвивальних
ігор, набуття досвіду у конструктивному вирішенні конфліктів, оволодіння багажем
знань про особливості розвитку дитини певного вікового періоду.
Досвід роботи закладу дошкільної освіти з сім'єю підтвердив, що однією з
виключно важливих форм здійснення контакту з батьками є індивідуальна робота. У
цій роботі педагогам важливо навчитися встановлювати контакт із батьками, знайти
правильний тон розмови, дати конкретну та влучну відповідь.
Однак переважна частина сучасних батьків цього не усвідомлює,
перекладаючи відповідальність за розвиток своєї дитини на соціальні інститути, а
саме дошкільний заклад та школу [4]. Інша ж частина свій обов'язок перед
суспільством і державою розуміє, але часто не знає, як саме правильно виховувати і
розвивати дитину. У теперішній час існують різноманітні методи та форми
педагогічної просвіти та співпраці з батьками, як традиційні, які широко та давно
використовуються у практиці дошкільних навчальних закладів, так і новаторські,
нетрадиційні. Але всі вони мають бути спрямовані на реалізацію завдань
поставлених державою перед дошкільною освітою.
Оскільки Консультаційний Центр функціонує в нашому закладі вже протягом
кількох років, можна стверджувати, що завдяки його діяльності батьки отримують
змогу ознайомитися з вимогами дошкільної освіти, дізнатися про переваги виховання
в умовах дошкільного закладу, усвідомити важливість спілкування дітей з
однолітками, вихователями, а також виявити реальний рівень власної психологопедагогічної компетентності, навчитися методів і прийомів підготовки дітей до
навчання у школі.
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ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ООП В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація Спеціальна педагогічна наука та логопедична практика свідчить
про збільшення кількості дітей з вадами мовлення, чимало з яких мають
психоневрологічні, соматичні проблеми, схильність до девіантної поведінки або
комбіновані порушення розвитку.
Упровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
допомагає дітям з ООП адаптуватися в умовах суспільного життя. Серед
проблем, які постають перед вчителем-логопедом з дитиною, яка навчається на
інклюзивній формі навчання, значне місце посідає розвиток мовлення та
комунікативних навичок.
Ключові слова: інклюзія, логопедичний супровід, дитина з особливими
потребами, особистісний підхід.
Найефективніший серед запропонованих підходів, які визначають дослідники
у всьому світі для терапії дітей з ООП, на теперішній час,є саме освітній підхід.
Узагальнюючи усю психолого-педагогічну літературу та описані підходи до
корекційно-реабілітаційного навчання дітей з ООП, можна відзначити, що поєднання
психолого-педагогічної, медико-соціальної допомоги та корекційно-розвивального
напрямку навчання, а також урахування важливості раннього, інтенсивного та
адекватного втручання в розвиток дитини, є важливою умовою в навчанні таких
дітей.
Також, головною метою корекційно-виховної роботи з дітьми з обмеженими
можливостями вважається соціальна адаптація, реабілітація для подальшого
пристосування до життя в соціальних умовах.
Необхідною складовою комплексної соціальної реабілітації є впровадження
технологій особистісно-орієнтованої освіти.
Впливаючи на дитину комплексно, педагоги дошкільного закладу визначають
точки дотику різних педагогічних напрямків. [9]
Важливим завданням логопедичного супроводу та соціальної реабілітації дітей
цієї категорії визначають розвиток у них комунікативних умінь та розвиток мовлення.
Основна частина. Вчитель-логопед здійснює свій вплив на дітей не
відокремлено, а доповнюючи та поглиблюючи роботу колег. Ефективність
корекційно-відновлювальної роботи залежить від чіткої організації життя дитини в
дошкільному закладі та правильним розподілом навантаження, а також організацією
співпраці вчителя-логопеда з асистентом вихователя та батьками вихованців. Такий
взаємозв’язок обумовлений факторами:
- будь-яка навичка у дитини з особливими потребами виробляється великою
працею і без довготривалого і систематичного закріплення зникає швидко;
- повільні темпи засвоєння нових навичок і вмінь;
- не сформованість вольових зусиль та самоконтролю;
- значні позитивні зміни, що відбуваються на заняттях, закріплюються при
переносі їх у реальну життєву ситуацію;
- лише за умови розуміння педагогами справжнього змісту будь-яких змін у
розвитку дитини, можлива позитивна динаміка корекційного впливу.
Продумана та скоординована робота вчителя-логопеда з іншими учасниками
освітнього процесу, орієнтується на основні принципів взаємозв’язку:
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Системність. Неможливо розвинути лише одну функцію, проводиться
робота системного розвитку особистості;
- Комплексність (взаємодоповнення). Розвиток одних психічних функцій
доповнює і обумовлює розвиток інших функцій;
- Відповідність віковим та індивідуальним можливостям;
- Поступовість, рух від простого до складного.
- Індивідуалізація темпу роботи, перехід до нового етапу роботи лише після
засвоєння попереднього;
- Облік якості виконання завдання.
Організовуючи логопедичну корекційно-відновлювальну допомогу, вчительлогопед дотримується основних рекомендацій, які поставлені і перед усіма
педагогами дошкільного закладу:
- він має володіти відповідними знаннями та навичками: ознайомитися з
діагнозом, мати уявлення про основні види порушень психофізичного розвитку
дитини;
- вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини;
- враховувати особливості моторики та загального фізичного розвитку
вихованця;
- вміти визначати, оцінювати і створювати освітнє середовище для дітей із ООП;
- цілеспрямовано залучати до роботи з дітьми членів родини, встановлюючи з
ними партнерські взаємини;
- спостерігати за дітьми й оцінювати їхній розвиток під час занять;
- вчасно завершувати заняття, якщо помітили неуважність та втому дитини;
- адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до
специфічних потреб дітей;
- створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх
взаємин між дітьми;
- сприяти набуттю досвіду взаємин у дітей у соціумі, формувати навички
адаптації до соціального середовища;
- здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи в роботу з дітьми
із ООП ігри та завдання на розвиток усіх компонентів мовлення (фонематичні
процеси, лексичний та граматичний лад, зв’язне мовлення);
- розвивати слухову функцію (немовленнєвий, мовленнєвий слух і фонематичні
процеси), зорово-просторову та рухову функції (загальну, артикуляційну,
дрібну моторику);
- розвивати розумову діяльність та емоційно-особистісну сферу.
Для створення єдиного освітнього корекційного простору має діяти система
взаємозв’язку, яка включає в себе наступні функції вчителя-логопеда:
1. Діагностична функція:
- сумісне обстеження і аналіз результатів комплексної діагностики;
- вивчення рівня мовленнєвих особливостей дітей;
- визначення основних напрямків та змісту роботи з кожною дитиною;
моніторинг рівня розвитку дітей.
2. Корекційно-розвивальна функція:
- Формування правильного мовного дихання, почуття ритму і виразності
мовлення, робота над просо дикою;
- Корекція звукової вимови;
- Розвиток слухової уваги, підвищення фонематичного сприйняття та навиків
звукового аналізу та синтезу;
- Виправлення недоліків складової будови слова;
- Відпрацювання нових лексико-граматичних категорій;
- Вдосконалення зв’язного мовлення;
- Розвиток психічних процесів;
-
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Розвиток просторової координації, орієнтації в просторі, дрібної моторики,
графомоторних навичок.
3. Консультативно-інформаційна функція:
- Сумісне проведення методичних годин, консиліумів;
- Консультування, опрацювання літератури.
Логопедичний план корекційно-розвивальної роботи розробляється згідно з
програмами, які рекомендовані ІРЦ (програма розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля» / О.І.Білан; комплексна програма розвитку дітей дошкільного
віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» / за ред.
Л.Прохоренко; програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі,
зі зниженим слухом, з кохлеарнимиімплантами) /за редакцією К. В. Луцько;
Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» / Наук.
кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник і т.д.), з урахуванням сучасних тенденцій щодо
інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також новітніх підходів до
навчання та розвитку дітей з ООП.
Корекційно-розвивальна робота охоплює від молодшого до старшого дошкільного
віку, розвиток відбувається з поступовим набуттям знань та вмінь від простого та
складного.
Комплексні завдання спрямовані на формування в дітей базових умінь
орієнтуватись у світі людей, світі природи і світі культури, а також розвиток мовлення
та комунікативних навичок. Розвивально-корекційна робота спрямована передусім на
розвиток уявлень, мовлення й умінь спілкуватися (із застосуванням вербальних та
невербальних засобів) з іншими людьми в побутових, ігрових і навчальних ситуаціях.
Щоб ефективно впливати на загальний розвиток дітей з особливими потребами
стимулюючи, виправляючи й пом’якшуючи мовленнєві порушення, необхідно
створювати особливі умови для навчання і виховання, за яких враховувати як
"слабкі", так і "сильні" сторони особистості дитини.
Пропоновані
матеріали
мають
ускладненюватись
відповідно
вікових
особливостей розвитку дітей, який у подальшому закріплюють асистент вихователя
та вихователі груп.
Висновки. Всі вищеозначені проблеми свідчать про актуальність і необхідність
логопедичного
супроводу як складової комплексного психолого-педагогічного
супроводу, орієнтованій на системне навчання, виховання, соціалізацію дошкільників
та підтримку їхнього здоров’я.
Вивчення, корекція і навчання таких дітей потребує від учителя-логопеда
мультидисциплінарного підходу, різнобічної ґрунтовної підготовки з медичних,
психологічних і спеціальних педагогічних наук. Обов’язковими для вчителя-логопеда
є гуманістичні цінності: повага до дитячої особистості; уявлення про дитину як про
саме цінне; осмислення своєї ролі наставника і організатора, що забезпечує процес
навчання дітей-логопатів.
Створення мовного середовища, спеціальна організація мовленнєвих ситуацій є
головними умовами успішної роботи з розвитку зв'язного мовлення. Логопедичний
супровід дитини з ООП в дошкільному закладі відіграє провідне місце у системі
корекційної освіти.
-

Список використаних джерел
1. Аналіз законодавства України щодо відповідності міжнародним вимогам
забезпечення рівних прав у здобутті освіти для дітей з особливими
потребами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educationinclusive.com/materiali-shho-prisvyacheni-inklyuzivnij/ - Назва з екрану
2. БєляєваО. Розвиток зв'язного мовлення дітей зі складним дефектом /
О. Бєляєва, Т. Котлярова// Дефектолог. – 2008. – № 6 – С. 24–28.
485

3. Білецька Л. Інклюзивне навчання : перші кроки в Україні / Л. Білецька //
Дошкільне виховання. – 2007. – № 4. – С. 12–15.
4. Бондар В. Модернізаціягалузі «Спеціальнаосвіта» : уроки на майбутнє /
В. Бондар // Дефектологія. – 2004. – № 4. – С. 2–4.
5. Бондар В. І. Теорія і технологіяуправлінняпроцесомнавчанні у школі /
В. І. Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 191 с.
6. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
від 3 до 7 років «Віконечко»/ за ред. Л.І. Прохоренко. – 2018.– 236 с.
7. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. І.
Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. — Тернопіль: Мандрівець, 2012.
— 264 с.
8. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» /
Наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник.
9. Навчально-методичний посібник «Організаційно-методичний супровід
дитини з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ». / Компанець Н.М.,
Луценко І.В., Коваль Л.В. – К.: Видавнича група «Атопол», 2018. – с. –100.
10. Трофименко Л.І. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей серднього
дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Навчальнометодичний посібник. − 2015. – 157 с.

Ковальчук Ольга Костянтинівна,
асистент вихователя
ЗДО №6 «Райдуга»
м. Нетішин
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ТЕРИТОРІЯ ПАРТНЕРСТВА
Анотація. У статті представлено аспекти партнерської взаємодії педагогів
ДНЗ з батьками вихованців. Проаналізовано сучасний стан наукових досліджень з
проблеми партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків. Розкрито
значення терміну «партнерство» і принципи організації такого партнерства.
Змодельовано та охарактеризовано сучасні підходи у формуванні педагогічно –
батьківських стосунків.
Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво,
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками.
Вступ. В даний час йде перебудова дошкільного виховання, і в центрі цієї
перебудови стоять гуманізація і деідеологізація педагогічного процесу. Метою його
відтепер визнається не виховання члена суспільства, а вільний розвиток особистості.
Зміни державної політики в галузі освіти спричинили за собою визнання позитивної
ролі сім’ї у вихованні дітей і необхідності взаємодії з нею. [4]
Закладами дошкільної освіти накопичений значний досвід співпраці з різними
соціальними інститутами з метою підвищення ефективності морального, трудового,
розумового, фізичного, художньо-естетичного розвитку дітей, органічного їх
поєднання, постійного вдосконалення змісту і форм роботи тощо. Актуальність
проблеми полягає в тому, що заклад дошкільної освіти – це перший соціальний
інститут, який не лише здійснює первинний виховний вплив на дітей, але й
забезпечує педагогічну освіту батьків.
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Слід наголосити на тому, що відповідно до Положення про ДНЗ учасниками
освітньо – виховного процесу є не лише педагогічні працівники, а й батьки. Адже
сім’я – найперший і найголовніший інститут виховання. Їй належить пріоритет у
становленні особистості дитини, саме вона має максимальні можливості для набуття
малюком знань, умінь та навичок, необхідних у подальшому житті. Сучасні
дослідження проблем сімейного виховання свідчать про необхідність підвищення
рівня психолого – педагогічної культури батьківства. Така підготовка є завданням,
насамперед, професійних психологів і педагогів, передусім тих, хто працює з дітьми.
У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі
„Освіта” Україна ХХІ ст., Законі України „Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті
дошкільної освіти – Державному стандарті дошкільної освіти підкреслюється
значимість родинного виховання, передбачається взаємопроникнення сімейного і
суспільного виховання з метою створення для кожної дитини єдиного,
дитиноцентричного виховного середовища. [2] Нині ефективність дошкільної освіти
пов’язана з організацією освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. Це
спонукає до оновлення змісту і форм співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з
батьками вихованців.
Нормативно – правові освітні документи акцентують увагу на тому, що
співробітництво сім’ї та дошкільного закладу у формуванні особистості дитини
забезпечується єдністю виховних впливів, взаємним збагаченням суспільного і
сімейного виховання. Сучасна українська сім’я, пристосовуючись до економічних,
соціальних і культурних змін в країні, не у повній мірі реалізує свої головні функції,
насамперед, педагогічну і виховну. Зростання психологічного напруження,
збільшення кількості стресових ситуацій деструктивно впливають на зміст і характер
психолого – педагогічної культури батьків, їх стиль взаємин з дітьми та педагогами
ДНЗ. Щоб налагодити партнерські стосунки з батьками, важливо насамперед
зацікавити, змотивувати їх, показати результативність і доцільність діяльності
дошкільного закладу через позитивну динаміку в емоційному розвитку дитини,
фізичному здоров’ї, навчально – розвивальних досягненнях дітей, у коректному
порівнянні з їхніми попередніми результатами. Педагогам дошкільних закладів
необхідно змінити об’єкт – суб’єктні відносини, тобто усвідомити і переконати членів
родини, що вони є суб’єктами освітньо – виховного процесу. А це означає, що батьки
та інші члени родини не повинні бути пасивними об’єктами впливу педагогів, а мають
розпочати ефективну взаємодію з вихователями та дітьми на засадах партнерства з
правом ініціативи, активної дії, самоконтролю.
Основна частина. Проблема педагогічної взаємодії з батьками дітей
дошкільного віку набула актуальності в період розвитку суспільного дошкільного
виховання. у вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях з окресленої проблеми
вивченню підлягає: специфіка сімейного виховання (т. Алексеєнко, В. Дуброва, Н.
Кондратенко, О. Кононко, Л. Маленкова, О. Морозова, Т. Поніманська та інші);
співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї (Є. Арнаутова, В. Безлюдна, Л.
Виноградова, Т. Даниліна, Т. Дронова, А. Козлова, О. Кононко, Н. Кот, В. Котирло, Т.
Пагута, М. Ромазанова, О. Солодянкіна та інші), в тому числі, методична робота
закладу дошкільної освіти з удосконалення змісту роботи педагогів із батьками дітей
раннього і молодшого дошкільного віку (К. Біла, О. Звєрєва, Н. Нємова, А. Моісєєва,
М. Поташнік та інші), роль сім’ї та закладу дошкільної освіти у становленні
особистості дитини в ранньому онтогенезі (Н. Авдєєва, О. Кононко, Г. Люблінська, С.
Мещерякова). Психолого-педагогічні дослідження (Є. Арнаутова, А. Божович, М.
Виноградової та ін.) показали, що сім’я гостро потребує допомоги фахівців на всіх
етапах дошкільного дитинства.
Аналіз сучасних досліджень у галузі дошкільного дитинства свідчить про такі
аспекти окресленої проблеми: розкрито етико-педагогічні вимоги до взаємин із
дітьми та їхніми батьками (Т. Кирієнко, Л. Сухарева); досліджувалися зміст і методи
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педагогічної взаємодії з батьками (О. Долинна, М. Спичак, О. Низковська); умови для
спільної роботи сім’ї і педагогічного колективу закладу дошкільної освіти у
формуванні моральних якостей особистості дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В.
Постовий); особливості взаємодії з батьками дітей раннього віку (Н. Аксаріна, О.
Волкова, Т. Науменко, Т. Маркова, Л. Свирська) тощо.
Психолого-педагогічні дослідження Л. Божович, Н. Виноградової, Л. Загік, Т.
Маркової та ін. свідчать, що сім’я гостро потребує допомоги фахівців на всіх етапах
виховання дитини дошкільного віку для забезпечення вирішення проблем її
соціалізації, підготовки до життя в мінливому суспільстві, зниження рівня
невротизації, а також налагодження конструктивної взаємодії сім’ї та закладу освіти.
Однак, як переконує практика, сучасна система дошкільної освіти не підтримує
взаємодію педагогів з батьками на належному рівні.
Саме тому сучасні заклади дошкільної освіти повинні стати відкритими для
батьків, громадськості, більше уваги приділяти освіті і вихованню батьків,
справедливо вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного
розвитку і виховання дітей, між батькам і закладом дошкільної освіти має бути
педагогіка партнерства. Робота з батьками завжди була традиційною складовою
дошкільної освіти, адже заклад дошкільної освіти є першим соціальним
середовищем, до якого дитина потрапляє із сім’ї.
Термін «партнерство» переважно визначають як:
- система взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності;
- спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності,
добровільності, рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників;
- організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об’єднання осіб на
відповідних умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації;
- спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко
узгоджені і злагоджені дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах
взаємовигоди та рівноправності.
Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин всіх
учасників освітнього процесу (дітей, батьків, вихователів), яка:
- організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
- ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
визначених норм (права та обов’язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із
сторін;
- передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань
та готовність брати на себе відповідальність за їх результати.
Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах:
- повага до особистості;
- доброзичливість і позитивне ставлення;
- довіра у відносинах, стосунках;
- діалог – взаємодія – взаємоповага;
- розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
нього, горизонтальність зв’язків);
- принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
На нашу думку, проблему побудови рівноправних (партнерських) відносин
необхідно розглядати з позиції педагогіки партнерства, основоположники якої Й. Г.
Песталоцці, М. Монтессорі, Л. М. Толстой і ін. показали приклад практичної реалізації
ідеї освіти за допомогою рівноправної співпраці дорослого і дитини.
Однак в 1986 році у вітчизняній науці з'явилося вже нове покоління педагогів
новаторів (Ш.Амонашвілі, В.М.Букатов, Е.Е.Шулешко і ін.), які прагнули не формувати
дитину і безпосередньо «впливати» на неї, а співпрацювати з нею на рівних.
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Ш.Амонашвілі, А.М.Лобок, С.Г.Якобсон і ін. вважають, що традиційна педагогіка,
ставлячи конкретні цілі і, визначаючи засоби по відношенню до дитини (тобто
спочатку припускаючи маніпулювання нею), не узгоджується із співпрацею, яка
ніколи не містить маніпуляції. [1]
Для сприяння самореалізації кожного вихованця треба розуміти, що кожна
дитина – це унікальна й неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного
розвитку особи є базовим принципом побудови освітнього середовища ЗДО, головна
мета якої – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу.
Вихователі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток
дитини.
На сьогодні сім’я відіграє визначальну роль не лише у формуванні особистості
дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом із закладом дошкільної освіти створює
той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає
ефективність всього освітнього процесу. В Україні історично склалася своя система
взаємодії сімейного і суспільного дошкільного виховання з урахуванням
національних традицій нашого народу.Від гармонізації взаємин педагогів і батьків, від
вироблення єдиної стратегії виховання малюка залежить, якою Людиною буде в
майбутньому, її розум, душа, а також поведінка, зумовлена наявністю чи відсутністю
тих чи інших моральних якостей. [7, с. 7]
Аналіз стану взаємовідносин ЗДО і сім’ї засвідчує, що традиційні підходи до
виховання і навчання дітей дошкільного віку – малоефективні, незважаючи на те, що
у багатьох нормативних документах нашої країни велика увага приділяється
вирішенню проблем сімейного і суспільного виховання. На жаль, в закладах
дошкільної освіти ще недостатньо використовуються досягнення науки відносно
інтеграції родинного і суспільного виховання.
Діти здобувають дошкільну освіту, розвиваються і виховуються не лише в
дошкільному закладі. Їх розвиток продовжується і поза стінами ЗДО і насамперед – у
сім’ї. Сім’я – один із головних виховних інститутів, значення якого у формуванні
особистості дитини важко переоцінити. Лише в сім’ї, під керівництвом та з допомогою
батьків дитина пізнає навколишній світ у всіх його складних і багатогранних проявах,
тут проходить її громадське становлення, формується світогляд та естетичні смаки.
[5, с. 41]
Дитина проводить в сім’ї значну частину свого життя, вона спілкується з
батьками, отримує від них необхідну інформацію, вчиться на прикладах життя в
родині, спостерігає за стосунками між матір’ю і батьком, тому забезпечення цілісного
освітнього процесу дитини в закладі дошкільної освіти та в родині потребує від
вихователів ЗДО та батьків взаємної доброзичливості та поваги, зацікавленого
бажання дотримуватись єдиних вимог.
В дошкільних навчальних закладах підвищення психолого-педагогічної культури
батьків здійснюється після глибокого вивчення виховного потенціалу сім’ї і потребує
адресної допомоги. Форми надання такої допомоги різні: індивідуальна,
індивідуально-групова та колективна. [3, c. 34]
Ефективність формування всебічно розвиненої особистості великою мірою
залежить від рівноправних партнерів, якими є вихователі та батьки.
Цілеспрямовані спостереження показують: більшість сучасних батьків не вміє і
не визнає за потрібне показувати дитині свою любов, часто не усвідомлює
значущості таких стосунків і не прагне набути відповідних умінь.
Педагогічні колективи ЗДО володіють значним психолого-педагогічним
потенціалом, завдяки якому можуть надати батькам суттєву допомогу у вихованні
дітей, сприяти покращенню внутрішньосімейного мікроклімату, встановленню
адекватних взаємин між дорослими і дітьми. Недостатність відповідних знань у
значної кількості дорослих членів сімей, невміння (а то й небажання) деяких батьків
пізнати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно позначаються на
489

її розвитку, формуванні ціннісних орієнтацій. Проте така робота ще не набула
масового характеру і реалізується тільки окремими дошкільними закладами, що
утруднює виконання сім’єю виховної функції. [6, с. 45]
Батьки проводять зі своїми дітьми найбільше часу і знають їх краще за інших.
Можна стверджувати, що батьки – експерти з питань, що стосується їхніх дітей.
Педагоги ж – експерти з питань розвитку і виховання дітей у цілому. Коли педагоги
та батьки активно співпрацюють, їхні знання та ресурси подвоюються, що позитивно
впливає на розвиток дитини. І якщо в дошкільному навчальному закладі відкриті
двері матусям і татусям наших вихованців, у нас збільшується коло помічників,
урізноманітнюється педагогічний процес, батьки стають нашими однодумцями та
партнерами.
Ми прагнемо досягти мети, щоб педагогічне співробітництво батьків з своєю
дитиною та педагогами виглядало, як діалог, діалог, який містить у собі:
- бачення закономірностей психічного розвитку та індивідуальних особливостей
своїх дітей;
- подолання авторитаризму;
- уміння відстоювати інтереси дитини та свою точку зору;
- об’єднання виховних зусиль дошкільного навчального закладу і сім’ї на користь
дитини.
Фактори, які, на наш погляд, допомагають залучити батьків до співпраці в
дошкільному навчальному закладі:
- надаючи послуги сім’ї, враховуємо потреби всіх членів родини, які займаються
вихованням дитини і доглядом за нею.
- підтримуємо й поважаємо рішення, які приймає родина. Це означає, що
педагоги розглядають членів сім’ї як найважливіших учасників життя дитини –
найголовніших людей, які відповідають за ухвалення рішень стосовно їхньої дитини
та піклування про неї.
- надаємо широкий спектр послуг, поліпшуючи функціонування дитини і родини.
Зважаємо на культурні особливості кожної сім’ї, забезпечуючи доступ до офіційних
суспільних послуг (медичних, соціальних, виховних, освітніх).
Колектив нашого закладу застосовує у своїй роботі проєктну діяльність, як
сучасну модель роботи по залученню батьків до активної участі у освітньому процесі.
Така робота сприяє зміцненню зв’язку між дошкільним закладом та родинами
вихованців. В результаті неформального спілкування дітей та дорослих створюється
не тільки внутрішньо сімейна, але й між сімейна дружня атмосфера, яка сприяє
розкриттю творчих здібностей дітей та дорослих.
Значно допомагають розширити можливості організацію ефективного
спілкування з батьками Інтернет-ресурси, спілкування on-line.
Широко використовуємо такі форми комунікації з батьками, як:
- телеміст;
- телекомукаційний проект;
- дистанційні консультування, поради,конференції;
- створення інформаційно-методичного журналу on-line;
- створення сайту ЗДО.
Також ми активно використовуємо такі форми комунікації з батьками, як
«Телефон довіри» та «Батьківська скринька». Вони дають змогу батькам анонімно
повідомити про будь-які значущі для них проблеми, попередити педагогів про
незвичайні прояви поведінки своїх дітей. Крім цього, батьки можуть завжди
звернутися до будь-кого з фахівців закладу дошкільної освіти з питаннями, які є для
них актуальними.
Справжньою знахідкою у налагодженні партнерських взаємин з батьками став
«Щоденник справжніх батьків» – звичайний зошит, у якому батьки ведуть записи
разом із вихователем від першої зустрічі. Цей щоденник містить: заплановані заходи
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з участю батьків, підсумки батьківських зборів, побажання педагогам, рекомендації
щодо організації спілкування з їхньою дитиною, подяки вихователів батькам та іншу
актуальну інформацію щодо дитини в період дошкільного дитинства. На першій
сторінці щоденника батьки фіксують загальні дані про дитину, записують, як
називають дитину вдома, її інтереси і захоплення, улюблені книжки, пісеньки, ігри та
іграшки, якості характеру. Друга сторінка щоденника присвячена міркуванням батьків
про майбутнє своєї дитини: якою вони хочуть її бачити, що прагнуть у ній розвинути,
що хочуть їй побажати. Вказують імена людей, найбільш авторитетних і значущих у
житті дитини. Наступні сторінки батьківського щоденника присвячені змісту заходів, у
яких батьки брали участь, наприклад, сторінки «Народна мудрість про виховання»,
«Абетка педагогіки» та ін. Достатньо успішно батьки самостійно знаходили
інформацію для поповнення сторінок. Улюбленою сторінкою кожного батьківського
щоденника стала сторінка перемог. Її готує вихователь (фіксує досягнення дитини у
навчанні та вихованні), презентує під час сумісних заходів із батьками. Сторінка
перемог дозволяє батькам більше довідатися про успіхи та досягнення дитини, які
знаходять прояв у дитячому колективі, акцентувати увагу родини на тих моментах,
які батьки, можливо, пропустили через низку суб’єктивних причин. На нашу думку,
ведення батьківського щоденника сприяє розкриттю позитивних сторін сімейного
виховання, формуванню спостережливості, підвищенню уваги батьків до буденних
виховних справ. Через багато років такий батьківський щоденник стане сімейною
реліквією, яка має безумовну цінність для дітей – майбутніх батьків.
У закладі було впроваджено святкування тематичного «Дня дитини» – розваги
для дітей і батьків, під час якої батьки мають можливість переконатися в
неповторності та унікальності своєї дитини, зізнатися їй у любові. Форму такого
зізнання батьки обирають самостійно, допомагає їм вихователь. Це можуть бути
листівки, стіннівки, альбоми, пісні, вірші тощо. Вихователі за підсумками роботи з
батьками складають листи привітання батьків з досягненнями у їхній «батьківській
кар’єрі»: це не тільки приємна несподіванка, але й підтримка батьківського іміджу та
авторитету.
До алгоритму роботи з вихователями та батьками в закладі включено як
традиційні, так і нетрадиційні форми співпраці: анкетування, попередні візити батьків
з дітьми, співбесіди, консультації, телефонний зв’язок, відвідування вихованців
удома, загальні батьківські збори; конференції, круглі столи; консультації, батьківські
клуби.
Варто відзначити, що однією з продуктивних форм роботи з батьками стали
саме батьківські клуби. Батьківські клуби – це об’єднання за інтересами: спільне
захоплення дітей і батьків, однакове розуміння проблеми. Велику роль у формуванні
змісту діяльності клубів мав інтерес до прикладного мистецтва, доступного для
дошкільників та цікавого для батьків (солоне тісто, аплікації, ліплення з глини, квілінг
та ін.). Уже перші засідання батьківських клубів показали, що це справа, яка
згуртовує батьків, розвиває власну спостережливість під час виховання дітей,
формує адекватність батьківської самооцінки та критичність до власних методів
виховання, стилю взаємодії з дитиною. Засідання клубів проводили два рази на
місяць.
Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя нашого закладу
дошкільної освіти є:
- наочно-інформаційні засоби – батьківські куточки, заповнені батьками;
- тематичні стенди «В моїй родині»;
- виставки родинного мистецтва;
- святкові родинні газети (кореспондентами яких є члени родини вихованців);
- скринька ідей та пропозицій.
Найбільш закритими для взаємодії на рівні «педагог-родина» є батьки, яких
можна об’єднати в категорію споживачі та гості. Вони ставляться до закладу
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дошкільної освіти як до установи, яка зобов’язана надати їм певний комплекс з
догляду, навчання і виховання їхніх дітей, відмежовуючись від будь-якої участі у
житті закладу дошкільної освіти або групи. Подекуди вони гіперкритично ставляться
до роботи закладу, висуваючи завищені вимоги до його роботи, висловлюючи
незадоволення якістю освітніх послуг. І все це - на тлі хронічної відмови допомогти,
взяти участь чи хоча б просто відвідати організовані вихователем відкриті покази
різноманітних фрагментів освітнього процесу. Щоб налагодити партнерські відносини
з гостями та споживачами, важливо насамперед зацікавити їх, показати
результативність діяльності закладу дошкільної освіти через позитивні зрушення в
емоційному стані, здоров’ї, навчальних досягненнях їхньої дитини порівняно з її
попередніми результатами без зіставлення з іншими дітьми.
Для взаємодії з батьками, формування спільних впливів на дитину важливо:
визначити батьківські запити щодо змісту, методів і способів освітніх дій з дітьми,
з’ясувати їхні очікування від перебування дитини в закладі дошкільної освіти. Нам,
педагогам слід дізнатися: чи потребують батьки допомоги при розв’язанні проблем із
вихованням та індивідуальним розвитком дитини чи готові співпрацювати з закладом
дошкільної освіти (і якщо так, то як саме). Усю зібрану під час зустрічей із батьками
інформацію слід використовувати конфіденційно й виключно для врахування
індивідуальних особливостей дитини під час освітнього процесу. На основі даних про
дитину та очікування батьків щодо її розвитку наш заклад дошкільної освіти обирає
напрямки взаємодії з родинами вихованців та форми її реалізації.
Висновки. У родині, а також у закладі дошкільної освіти формується особистість
не тільки дитини, але і її батьків, і педагогів. Виховання дітей збагачує особистість
дорослого, посилює його соціальний досвід. У житті кожної людини батьки відіграють
велику й відповідальну роль, вони дають дитині нові зразки поведінки, з їх допомогою
вона пізнає навколишній світ та наслідує їх у всіх своїх діях. Цей процес стає ще
інтенсивнішим завдяки позитивним емоційним зв’язкам дитини з батьками й
педагогами, її прагненню бути схожим на матір і батька, а також на свого улюбленого
вихователя. Саме тому необхідно прямувати курсом створення єдиного простору
розвитку дитини, як у ЗДО, так і у родині. Педагог у ЗДО повинен працювати таким
чином, щоб батьки могли:
- перебороти авторитаризм і побачити світ з позиції дитини;
- досягти розуміння того, що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми;
- довідатися сильні й слабкі сторони розвитку дитини й ураховувати їх, бути
емоційною підтримкою дитині.
Адже успішний розвиток дітей значною мірою залежить від дружної і узгодженої
виховної роботи ЗДО та сім’ї.
Отже, співпраця родини і закладу дошкільної освіти має ґрунтуватися на
взаємоповазі, рівноправному партнерстві. Педагогічний колектив та колектив батьків
– це єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та
високою відповідальністю. Переконана, найголовніше у співпраці з батьками —
пам’ятати, що вони є партнерами педагогів.
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Анотація. У статті розповідається про підвищення рівня пізнавальної
активності учасників освітнього ставлення до інформації, впровадження нових
засобів аналізу медіапродукції та створення власного медіапродукту; удосконаленні
технології використання засобів медіа в освітньому процесі. Сформована
медіакультура педагогів, батьків вихованців сприятиме розв’язанню проблеми
підготовки дитини до спілкування із засобами масової комунікації під час
соціалізації, а це у свою чергу дозволить, по-перше, захистити від потенційно
шкідливих ефектів медіа, а, по-друге, виховати такого споживача медіа, котрий
міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової
комунікації.
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Розвиток медіа у світі та в Україні, яка гостро ставить питання медіаосвіти
вихованців дошкільного закладу, адже на перше місце виходять завдання організації
освітнього середовища, яке б формувало активну, мислячу, відповідальну людину. І з
кожним днем медійні засоби, завдяки їх доступності та природній цікавості дітей,
мають більший вплив на свідомість дошкільників. Більш того, як показує практика в
умовах «інформаційних війн» великого значення набуває адекватне, критичне
сприймання медіаінформації, вміння людини аналізувати продукти засобів масової
комунікації.
Медіаосвітні теорії, на яких ґрунтується модель: філософська
концепція«діалогу культур» (М. Бахтін, В. Біблер, Ю. Лотман та ін.), дослідження
теорій, тенденцій і проблем медіаосвіти за кордоном і в Україні (Д. Бааке, О.
Волошенюк, Н. Габор); дослідження з
теорії
становлення
інформаційного
суспільства (Д. Белл, М. Кастельс, К. Колін); дослідження в професійній та масовій
медіаосвіті (І. Жілавська, Н. Змановська); дослідження Л. Баженової, О. Баранова, О.
Бондаренко, І. Вайсфельда, Л. Зазнобіної, І. Льовшиної, Ю. Лотмана, С. Пензіна, Г.
Онкович, Б. Котятинина та інших медіапедагогів, концепції громадянського суспільства
та виховання (О. Бєляєв, Т. Власова); теорії розвитку особистості в діяльності та
спілкуванні (Л. Виготський, В. Давидов, А. Ельконін та ін.) [1, c. 6-9].
Методологічну основу системи роботи з формування медіаосвітнього простору
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дошкільного закладу складають:
- змістово-аналітичний підхід, спрямований на виявлення змісту медіаосвіти в
Україні та за кордоном;
- компаративістський підхід, пов’язаний із визначенням специфіки медіаосвіти в
Україні та за кордоном;
- особистісний підхід, спрямований на особистість як мету, суб’єкт, результат, що
вимагає визнання унікальності особистості, її інтелектуальної та моральної свободи,
права на повагу;
- компетентністний підхід, що спрямований на формування компетентної
особистості;
- системний підхід, орієнтований на виділення інтегративних інваріантних
зв’язків і стосунків;
- антропологічний підхід, що означає системне використання даних усіх наук
про людину як предмет навчання та виховання;
- аксіологічний підхід, що розкриває ціннісні орієнтації в розвитку
особистості;
- історичний підхід, що передбачає наступність педагогічної думки минулого і
сьогодення, андрагогічний підхід, який висвітлює особливості навчання дорослих, а
також концептуальні положення медіаосвіти та становлення особистості [3 c. 79-83].
Кіно і телебачення, комп’ютерні технології, радіо та інтернет нині активно
впливають на розвиток дитини з перших днів її життя. Вона пізнає світ за допомогою
всіх органів чуття. Проте обмеження рухової активності і щільний потік інформації,
що надходить з різних джерел мас-медіа, часто формує у неї поверхневий образ
навколишнього світу. Адже дітям дошкільного віку ще складно сприймати значний
потік інформації, а тим паче – фільтрувати та критично оцінювати її. Тож педагоги
мають готувати дітей до освоєння світу за допомогою медіаресурсів. Процес
здобування знань через медіа стане більш плідним і ефективним, якщо здійснювати
його не спонтанно, а цілеспрямовано, відповідно до певної програми. Саме тому
робота з інформацією та медіа стала важливим змістом освітнього процесу.
До складників медіаосвітнього середовища належать:
• медіаосвітні ресурси;
• психолого-педагогічні умови;
• сучасні технології навчання;
• програмно-методичне забезпечення;
• особистісно-орієнтована взаємодія суб’єктів освітнього процесу одне з одним
та з медіаосвітніми ресурсами [5, c. 350-360].
Оптимально організована медіаосвіта в закладі дошкільної освіти забезпечує
загальнокультурне зростання дорослих, навчання їх медіаграмотності. Вона
відкриває можливості для інтелектуального й особистісного розвитку дітей, а також
всебічно розвиває дітей, допомагає навчити їх усвідомлено сприймати, критично
осмислювати та інтерпретувати медіатексти. А ще сприяє підвищенню інтересу до
навчання та його ефективності [6, c. 2-8].
Така діяльність допомагає сформувати культуру спілкування, розширює
загальні та соціокультурні знання, сприяє розвитку комунікативних та творчих
здібностей.
Підґрунтям для організації медіаосвіти дітей є медіаосвіта дорослих –
педагогів і батьків. Ознайомлюємо їх із новітніми медіаресурсами, даємо
рекомендації щодо того, як сформувати медіакультурну особистість дитини,
допомагаємо розв’язати проблемні ситуації, застерігаємо від типових помилок у
вихованні. Аби підвищити медіаосвітню компетентність педагогів дошкільного
закладу, ми організовуємо методичну роботу в таких формах:
• «Школа ІКТ»;
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• консультації;
• пам’ятки;
• майстер-класи.
Участь батьків у впровадженні медіаосвіти має вагоме значення для успіху
інноваційної діяльності закладу дошкільної освіти. Медіаосвітня взаємодія родини і
педагогів дошкільного закладу передусім полягає у медіапросвіті й консультуванні
батьків. Під час консультацій пояснюємо, що насамперед батьки на своєму прикладі
мають:
• ознайомити дитину із способами використання масмедіа;
• допомагати дитині критично осмислювати медіатексти.
Також влаштовую для батьків вихованців тематичні конкурси й виставки,
організовують тренінги, заохочую спільно з дітьми виготовляти газети, комікси тощо.
Залучення родин вихованців до медіаосвіти пробуджує внутрішній потенціал
«батьківства», спонукає до спільної творчості, допомагає з користю проводити
сімейне дозвілля.
Як свідчить практика, ознайомлювати дітей із засобами масової комунікації та
формувати в них навички їх використання найліпше в ігровій формі. Тому я
розробляю й активно застосовую в освітньому процесі медіаігри. Дидактичні
матеріали до них добираю чи виготовляю самостійно. Це можуть бути тематичні
картки, серії зображень, предмети-замінники тощо.
Комплекс ігрових завдань, які практикую із дітьми, передбачає вивчення
елементів історії медіа та основ аналізування медіатекстів. Такий підхід дає змогу
підготувати дітей до подальшої взаємодії з інформаційним середовищем. Під час ігор
діти відкритіші до спілкування, а тому легше засвоюють культуру комунікації; вони
зосереджені й активні, тож швидше набувають уміння працювати з медіатекстами.
Велике значення для реалізації ігрових форм роботи з дошкільниками на матеріалі
медіа мають розвивальні елементи. Залучаю дітей до спільного ігрового творчого
процесу, заохочую кожну дитину самовиражатися, виховую культуру використання
сучасних медіа. Завдяки медіаосвітнім іграм у дітей активно розвиваються фантазія й
уява, вони можуть відчути себе першовідкривачами, дослідниками і творцями.
Використовую такі види медіаігор, як:
• театралізовані;
• рольові;
• сюжетно-рольові;
• ігри-імпровізації.
Як правило, найбільший інтерес у дітей викликають творчо-пошукові ігрові
завдання. Дітям до вподоби брати участь у веселих конкурсах та іграх, вікторинах і
змаганнях, складати медіатексти на задані або вільні теми, розігрувати невеликі
костюмовані сценки, створювати власноруч творчі вироби, малювати тощо.
Медіаосвітню діяльність будую як цілісну систему. Ретельно добираю такі форми
роботи з медіаматеріалами, які сприяють формуванню естетичного смаку, образного
мислення дітей, розумінню ними медіатекстів тощо. Кожне заняття підпорядковую
чіткій меті, досягти якої можна, виконавши комплекс педагогічних завдань.
Що іще діти люблять робити так сильно, як грати в ігри? Звичайно, творити.
Тож на заняттях часто поєдную медіаосвіту із художньо-продуктивною діяльністю. У
групових кімнатах закладу створила місця для постійних та змінних осередків
творчості, де діти можуть зайнятися улюбленою справою за власним бажанням.
Продукти творчої діяльності дітей демонструю на виставках, на які запрошую родини
вихованців. Особливу увагу з огляду на доступність матеріалів та значний
розвивальний вплив приділяю створенню фотознімків, коміксів і газет чи журналів.
Тим паче, що й самі діти завжди залюбки виконують ці завдання.
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Під час дидактичних ігор, на заняттях пропоную дітям фотографувати самих
себе, своїх друзів чи найближчий простір, як ігровий майданчик, групові приміщення
тощо. Перегляд фотографій дає змогу дитині побачити різний емоційний стан
близьких дорослих і дітей, порівняти зображення із «живими» емоціями й настроєм.
Важливе значення має розвиток у дитини почуття емоційної прихильності,
симпатії до близьких людей, співчуття до їхніх переживань і вчинків. Активізація
емоційних переживань і відповідні асоціації допомагають дітям адекватніше
сприймати знімки, глибше усвідомлювати людські почуття, свідомо контролювати
власні емоції.
Особливий і дуже цікавий вид медіаосвітньої діяльності, який практикую –
створення коміксів. Діти обожнюють не лише читати, а й малювати їх, тож комікси є
зручною формою комунікації та відкривають якісно новий підхід до роботи з
інформацією. Унікальність коміксу як навчального методу зумовлена його гнучкою
формою, яка відкриває широкий простір для творчості
Завдяки цьому комікси здатні розвивати просторові уявлення, абстрактне та
логічне мислення дітей, активізувати словниковий запас і творчі здібності.
Для початку пропоную дітям переглянути готовий комікс і визначити, як саме
картинки відображають події. Відтак – за допомогою пантоміми зобразити ці події. У
такий спосіб дитина «занурюється» у комікс, може ліпше відчути і зрозуміти події,
емоції, характери персонажів тощо.
На наступному етапі діти вчаться добирати кадри для своєї історії.
Малювання коміксів виявляє внутрішній потенціал дітей, їхні інтереси та
прагнення. Діти вчаться передавати головне повідомлення за допомогою малюнків і
вичерпного лаконічного тексту.
Особливо ефективними в такій діяльності є ігри-стратегії, коли діти самі
обирають, ким вони хочуть бути – автором, редактором, ілюстратором,
верстальником тощо. У такий спосіб діти бачать, як влаштоване видавництво
«зсередини», розширюють знання про медіатексти, усвідомлюють необхідність
створювати якісний медіапродукт.
Під час виготовлення засобів масової інформації за допомогою комп’ютерних
програм педагоги удосконалюють професійну компетентність, а діти мають змогу
оволодівати окремими способами роботи на комп’ютері, підвищувати рівень
медіаграмотності.
Отже, медіа стають комплексним засобом освоєння дітьми навколишнього
світу, а медіаосвіта – основою формування нового типу культури особистості.
Медіазаняття вигідно відрізняються від традиційних форм освітнього процесу
атмосферою самодіяльності й творчості, наочністю результатів виконуваної
діяльності та можливістю реалізовувати творчі потреби.
Важливо, щоб задум кожного конкретного ігрового медіаосвітнього заняття чи
інтеграція медіаосвітніх завдань у традиційний освітній процес відповідали інтересам
та віковим можливостям дітей, сприяли розширенню знань, активізації пізнавальної
активності й розвитку творчого потенціалу. І, звичайно ж, важливою умовою
організації ігрових форм медіаосвітньої роботи є створення доброзичливої
атмосфери на заняттях та щира зацікавленість педагога у спілкуванні з дитячим
колективом і світом медіаресурсів.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ООП
У ГРУПАХ ЗДО
Анотація. Дана стаття дає загальну характеристику понять інтеграції та
інклюзії як найбільш сучасних форм навчання та соціалізації дітей з особливими
потребами і розкриває особливості процесів інклюзії в умовах закладу дошкільної
освіти.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інтеграція, соціалізація, дошкільна освіта,
діти з особливими потребами.
Донедавна основною формою навчання дітей з особливостями психофізичного
розвитку була система інтернатних та спеціальних загальноосвітніх установ.
Реформування освіти в Україні, зокрема її дошкільної ланки, має на меті
забезпечення рівного доступу до якісної освіти усіх верств населення незалежно від
соціального статусу, етнічної приналежності, стану здоров’я та особливих потреб.
Такий підхід передбачає інтеграцію
у освітнє середовище, соціум дітей із
обмеженими можливостями здоров’я і базується принципі доступності та дотримання
прав людини без будь-якого прояву дискримінації.
Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі освіти і соціального
захисту держава забезпечує доступність до якісної освіти відповідного рівня дітям з
особливими освітніми потребами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та
інтересів кожної дитини шляхом запровадження інклюзивної освіти.
Світова практика показує, що діти з особливими потребами краще інтегруються
у соціум, повніше реалізуть свій потенціал у навчанні, аніж їхні однолітки, котрі
перебувають в не інклюзивному середовищі. Для таких дітей важливо бути
повноцінними членамим дитячого колективу, де у повсякденній діяльності можуть
проявитися їх здібності, розвиватися таланти, збезпечуватися потреба у
повноцінному спілкуванні з дітьми та дорослими. Проте не кожна людина, а
особливо дитина, може толерантно сприймати «не таких» дітей чи людей поруч.
Тому гостро постає питання зміни ставлення усіх учасників освітнього процесу до
дітей з ООП та пристосування освітнього середовища до індивідуальних потреб
таких дітей, а не навпаки.
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На сьогодні існує декілька підходів до навчання дітей з особливими освітніми
потребами. Це інтеграція, інклюзія та мейнстримінг.
Саме поняття «інтеграція» походить від латинського слова «integrate» доповнювати. У педагогіці термін «соціальна інтеграція» з’явився у ХХ ст. і
застосовувався переважно стосовно проблем расових, етнічних меншин, а з 60-х
років термін інтеграція почав означати зусилля, спрямовані на залучення дітей з
особливими освітніми потребами до навчання у звичайних школах та пристосування
їх до умов загальноосвітніх навчальних закладів.
Розрізняють декілька типів інтеграції:
Соціальна інтеграція – це залучення дітей з особливими освітніми потребами
до участі разом з іншими дітьми у позакласній діяльності, однак вони не навчаються
разом.
Функціональна інтеграція – це такий тип інтеграції, при якому діти з
особливими освітніми потребами спільно навчаються з дітьми з типовим рівнем
розвитку в одому закладі освіти. Існує два типи такої інтеграції: часткова і абсолютна.
За часткової інтеграції діти з особливими освітніми потребами навчаються в
окремому спеціальному класі (групі) або і відвідують тільки окремі заходи, тоді як за
абсолютної інтеграції діти проводять увесь час у класах и групах.
При зворотній інтеграції діти з типовим рівнем розвитку навчаються у
спеціальних освітніх закладах.
Спонтанна або неконтрольована інтеграція має місце тоді, коли літи з
особливими освітніми потребами навчаються у загальноосвітніх закладах, не
отримуючи при цьому належної спеціальної підготовки.
Комбінована інтеграція – для тих дітей, у яких психофізичний розвиток
наближений до вікової норми, але їхнє навчання в умовах масового закладу
обов’язково має супроводжуватися корекційною допомогою відповідних фахівців,
зокрема вчителя-дефектолога спеціального класу.
Тимчасова інтеграція – за якої всі школярі спеціального класу (закладу)
незалежно від стану психофізичного розвитку об’єднуються кілька разів на місяць
для проведення спільних заходів.
Мейнстримінг (mainstreaming (англ.) – загальний потік) передбачає розширення
соціальних контактів між дітьми з обмеженими можливостями здоров’я та їхніми
однолітками (участь у спільних масових заходах, літніх таборах, клубах за
інтересами).
Термін «інклюзія» ж розглядається як процес, який дає змогу всім дітям брати
участь в усіх освітніх програмах. Поняття «інтеграції» та «інклюзії» є протилежним до
«сегрегації». Сегрегація – виключення людей з особливими потребами від більшості.
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтуються на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем
проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами,
зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах
загальноосвітнього закладу. Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей
з особливими потребами у загальноосвітніх школах за рахунок зростання методів
навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу
інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей,
забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для
дітей з особливими потребами. [4]
Основна ідея інклюзивної освіти – від соціалізації у
закладі освіти до
соціалізації у суспільство. Спільне навчання має не лише гарантувати право дитини з
особливостями розвитку не бути ізольованою від інших, а й забезпечити їй
можливість відвідувати той заклад освіти, який би вона відвідувала, коли б була
здоровою.
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Гуманізація відношення суспільства до осіб з відхиленнями у розвитку та
інтеграція, що все більше розширюється у всі сфери соціального життя, вносить
істотні корективи у діяльність спеціалістів, що працюють в галузі корекційної
педагогіки. Для розуміння сутності процесу адаптації важливим стає питання про
співвідношення понять соціальної адаптації і соціалізації. По І.С.Кону соціалізація
являє собою процес засвоєння індивідом соціального досвіду, визначеної системи
знань, норм, цінностей, що дозволяють йому функціонувати в якості повноправного
члена суспільства.
Розглядаючи освітню інтеграцію як певний перехідний етап на шляху до
інклюзії, можна відзначити основну перевагу даної форми навчання – перехід учнів зі
спеціалізованих у масові ЗДО та школи за місцем проживання. Можливість здобуття
освіти без «відриву» від родини і друзів, розвиток в середовищі здорових однолітків
сприяє формуванню комунікативних навичок та соціокультурної активності, що
згодом може допомогти їх більш успішній адаптації та соціалізації в суспільстві. [2]
Організація інклюзивної освіти у ЗДО регламентується рядом нормативних
документів, серед яких є Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах
дошкільної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня
2019 р. № 530, що визначає організаційні засади діяльності інклюзивних груп у
закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування та форми власності, крім
закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини,
закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, з метою реалізації
права дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку на освіту за місцем
проживання, соціальну адаптацію та підготовку до отримання наступного рівня
освіти. [3]
І так, дитина з особливими освітніми потребами приходить у ЗДО. Перш за
все, її обстежують фахівці інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) і надають висновок,
у якому висвітлюють особливості нозології, наявної у дитини,
та надають
рекомендації педагогам стосовно подальшої роботи з нею. Наказами по закладу
створюється інклюзивна група, команда психолого-педагогічного супроводу,
вводиться посада асистента вихователя і, якщо є така потреба, асистента дитини.
Інклюзивною вважається група, в якій навчається не більше трьох дітей з ООП.
Членами
команди
психолого-педпгогічного
супроводу
розробляється
індивідуальна програма розвитку дитини (ІПР). За потреби коригуються навчальні
програми. І навчальні плани, й ІПР розробляються з урахуванням особливостей
дитини: її інтересів, стилю пізнання, рівня розвитку, властивостей темпераменту та
характеру, культури родини. Відповідно адаптується фізичне і навчальне
середовище групи. Таким чином, загалом у закладі дошкільної освіти створюється
інклюзивне освітнє середовище - система, що передбачає надання додаткової
допомоги дитині з особливими освітніми потребами, завдяки цьому вона має
можливість на рівний доступ до якісної освіти.
У процесі здобуття дитиною з ООП дошкільної освіти велика увага має
приділятися її соціально-емоційній сфері. Це сприятиме розвитку у неї позитивної
самооцінки, самостійності, незалежності. Оцінювання потреб, складання плану
взаємодії з дитиною покладено на команду фахівців: педагогів, батьків, корекційних
педагогів, психологів, фізичних реабілітологів, соціальних працівників.
Керівництво ЗДО спільно із засновниками закладу мають подбати про
створення й наповнення усім необхідним до потреб дитини з ООП ресурсної кімнати
відповідно до типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку дітей з особливими освітніми потребами, затвердженим наказом
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Міністерства освіти і науки України від 01.04 2019 року №423, а якщо є потреба, то
внести зміни і до дизайну групи, та інших приміщень, де може перебувати дитина з
ООП. [5]
Важливим аспектом, безумовно, є співпраця ЗДО та ІРЦ з батьками, залучення
їх до освітнього процесу, психологічна підтримка сімей (консультації, тренінги,
зустрічі з іншими батьками, групи підтримки тощо). Особлива увага надається
зв’язкам з громадськістю, які сприяють створенню турботливої спільноти, що
піклується, представляє і захищає права та інтереси, заохочує до активної
громадянської позиції, ініціативності кожного члена громади.
Отже, заклад освіти з інклюзивною формою навчання вирішує наступні
завдання:
1) створення єдиного психологічно комфортного освітнього середовища для
дітей, які мають різні стартові можливості;
2) забезпечення діагностування ефективності процесів корекції, адаптації та
соціалізації дітей з особливостями розвитку на етапі шкільного навчання;
3) організація системи ефективного психолого-педагогічного супроводу процесу
інклюзивної освіти через взаємодію діагностико-консультативних, корекційнорозвиткових, лікувально-профілактичних, соціально-трудових напрямів діяльності;
4) компенсація недоліків дошкільного розвитку;
5) подолання негативних особливостей емоційно-особистісної сфери через
включення дітей в успішну діяльність;
6) поступове підвищення мотивації дитини спираючись на її особисту
зацікавленість і через усвідомлене ставлення до позитивної діяльності;
7) охорона та зміцнення фізичного й нервово-психічного здоров`я дітей;
8) соціально-трудова адаптація дітей із особливими освітніми потребами;
9) зміна суспільної свідомості щодо дітей з особливостями в розвитку.
Компетентність вихователів – запорука ефективності інклюзивної дошкільної
освіти. Якщо корекційні педагоги, практичні психологи, які спеціалізуються на
корекційній роботі, є компетентними щодо роботи з такими дітьми, то вихователі ЗДО
часто не мають ні психологічної, ні методичної готовності до інклюзії. Тому у
закладах загальної освіти та дошкільної освіти має здійснюватися спеціальна
підготовка педагогічного персоналу.
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення умов щодо
забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» від 2 грудня 2005 р. № 691
передбачено включення у навчальні плани закладів вищої освіти III-IV рівня
акредитації, що готують фахівців за напрямом «Педагогічна освіта», дисципліни
«Основи корекційної педагогіки», яка й забезпечить професійну готовність до
інклюзивної освіти. Досвід інших країн переконливо доводить, що для тих фахівців,
які вже працюють у освітніх закладах, ефективними шляхами такої підготовки є курси
підвищення кваліфікації, теоретичні та практичні семінари, тренінги. [5]
Змістом такої освіти мають бути основи корекційної педагогіки і психології з
певними методичними аспектами. Зокрема, вихователі мають бути компетентними у
таких питаннях:
• підходи держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають
особливості психофізичного розвитку;
• основні поняття корекційної педагогіки і спеціальної психології;
• особливості і закономірності розвитку різних категорій осіб з ООП;
• комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей;
• диференційовані та індивідуальні механізми і прийоми дошкільного
корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей;
• зміст та методи роботи з родинами вихованців.
З метою реалізації інклюзивної освіти вихователі повинні вміти:
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• здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань,
різних видів діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці
труднощі;
• своєчасно виявляти особливості у розвитку дошкільників та під керівництвом
корекційного педагога брати участь у здійсненні правильного психологопедагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
• здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до вихованців з
особливостями психофізичного розвитку;
• формувати готовність здорових дошкільників до позитивної спільної взаємодії
з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;
• проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб
з ООП.
Поза всяким сумнівом, компетентність вихователів є однією з умов
ефективності інклюзивної дошкільної освіти.
Створення сприятливого соціального середовища для інклюзії дітей з
особливостями психофізичного розвитку – одне із пріоритетних завдань працівників
закладу дошкільної освіти. Адже результати досліджень багатьох науковців
засвідчують, що розумовий, емоційний і соціальний розвиток дітей з психофізичними
вадами прямо залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння і прийняття
педагогами, батьками і здоровими дітьми. Сприятливе соціальне середовище є
однією із вихідних умов розв'язання проблем інклюзивної освіти. Тому забезпечення
такого середовища - одне із завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що
потребують корекції психофізичного розвитку. Педагоги ЗДО мають передусім
формувати позитивне ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними
вадами, емпатію, прийоми адекватної взаємодії.
Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх
своїх членів у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини,
забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправності. Інклюзивна
освіта у закладі дошкільної освіти – це перший крок до визнання ціннісної значимості
і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності,
забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.
Саме період дошкілля відіграє важливу роль у становленні особистості і є
сензитивним для формування її первинного світогляду, самосвідомості, розвитку
соціальних властивостей. Саме в цей час закладаються передумови майбутньої
освітньої діяльності дитини, йде активний розвиток її пізнавальних можливостей. Як
свідчить практика, дошкільники, які потребують корекції психофізичного розвитку,
адаптуються до життя у закладах загальної середньої освіти краще, ніж у
спеціальних закладах. Особливо помітна різниця у набутті соціального досвіду.
Для більш успішного вирішення проблеми соціалізації дітей з особливими
освітніми потребами, дійсно, перш за все, необхідно максимально інтегрувати дітей з
обмеженими можливостями в загальну систему освіти, залучати батьків до активної
участі у вихованні дітей на всіх етапах підготовки їх до самостійного життя, залучення
до культурних цінностей, навичок спільного життя. Важливими подальшими кроками
у задоволенні освітніх потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку
повинні стати: удосконалення нормативно-правового забезпечення (законодавча
база і підзаконні акти) так як в цьому напрямку робляться перші кроки; - розробка
нових концептуальних засад розвитку соціально-педагогічного патронажу; визначення форм нової соціально-трудової реабілітації, інтеграції дітей з особливими
потребами в суспільство, робота у напрямку формування толерантного ставлення
до дітей та людей з ООП, якісна підготовка фахівців для роботи в інклюзивних група
х та класах, належна фінансова підтримка
освітніх закладів для організації
повноцінного інклюзивного середовища.
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Підсумовуючи можна наголосити на головному: ідея інтеграції дітей з ООП у
заклади дошкільної та загальної середньої освіти уже сприйнята суспільством,
підтримана практиками і планомірно реалізується. Перш за все вона відкрила
можливість перетворити життя поза суспільством на повноцінне життя в соціумі для
дітей з ООП; відкрити для них сторінки нового якісного життя. І сьогодні можливість
якісно жити дітям з ООП забезпечує інклюзивна освіта.
Таким чином, перехід до інклюзивної освіти, як найбільш сучасної форми
соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами, – має стати
пріоритетом у розвитку національної освіти. І хочеться висловити впевненість у тому,
що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО набудуть
значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення суспільства до
цих дітей.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЛОГОПЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ РОЗВИВАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ РОБОТИ З
ДОШКІЛЬНИКАМИ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
ІНТЕРАКТИВНЕ ПАННО «ДІТЛАХИ-БАЗІКИ»
Анотація. Розвитковий посібник для роботи з дітьми середнього та
старшого дошкільного віку.
Посібник вміщує авторські розробки системи ігор логопедичного
спрямування (вправи на розвиток фонематичних процесів, дихальну гімнастику,
пальчикові ігри-вправи, підготовчі артикуляційні вправи , завдання на
автоматизацію поставлених звуків, вправи на вміння диференціювати звуки у
вимові, формування мовних умінь та навичок в різних видах самостійного
мовлення) які носять практичне спрямування.
« Дітлахи-базіки» - це захоплюючі ігри-завдання, які спрямовані не лише
на корекцію порушень звуковимови дитини, а також на розвиток його пам'яті,
уваги, візуально-просторового сприйняття, уяви, спостережливості, дрібної
моторики пальців рук, фантазії, дотиково-зорової координації дій, наочнообразного і логічного мислення.
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Вони цікаві не лише своїм змістом, а ще й можливістю експериментувати,
фантазувати, вигадувати нові варіанти гри. Всі завдання, запропоновані дітям
в ігровій формі, важливі ще й тому, що в процесі роботи малюк має можливість
емоційного спілкування з дорослим.
Ключові слова: вправи, розвиток фонематичного слуху, дихальна гімнастика,
пальчикові ігри, автоматизація звуку, корекція, порушення,диференціація,
У дітей з порушенням звуковимови переважає наочно-дієве сприйняття, тобто
показ предмета або картинки діє на дитину сильніше, ніж слово. Тому для
логопеда дидактична гра є одним з найважливіших засобів роботи над мовою дитини
з метою корекції її різних дефектів.
Оскільки в практиці, як правило, я маю справу
з різними комбінаціями мовних порушень у дітей то в кожному конкретному випадку
вибір необхідних ігор для роботи з дитиною повинен стати строго індивідуальним.
При цьому логопеди, вихователі, керуючись логопедичною метою, повинні мати
завжди на увазі виховні та загальноосвітні цілі, які несе кожна гра: розвиток
спостережливості, уявлень, знань, навичок, правильне ставлення дитини до
колективу і до свого місця в ньому та ін.
Таким чином, можна сформулювати два основні завдання, які стоять перед
вчителем-логопедом в його роботі з дошкільниками:
1. Вчителю-логопеду необхідно широко використовувати ігри в корекційній роботі,
при цьому слід пам'ятати про їх значущість в цілому як засобу фізичного,
розумового, морального і естетичного виховання дітей.
2. При проведенні гри логопеду необхідно враховувати можливі особливості
поведінки дітей з різними мовними розладами.
Проведення дидактичних ігор включає:
- ознайомлення дітей зі змістом гри;
- пояснення ходу і правил гри;
- показ ігрових дій в процесі, якого логопед учить дітей правильно виконувати дію;
- визначення ролі дорослого в грі. Міра безпосередньої участі дорослого в грі
визначається віком
дітей, рівнем їх підготовки, складністю дидактичної мети;
- підведення підсумків гри.
Практичний матеріал поділено на три частини:
1. Підготовчі ігри та вправи.
2. Ігри для формування правильної звуковимови.
3. Потішки ,чистомовки, лічилки.
1. Підготовчі ігри передбачають підготовку органів мовлення і слуху дитини до
правильного сприйняття звуку і до правильного артикуляційного укладу, необхідного
для його відтворення. Тому на першому місці стоять ігри з розвитку слуху. Але слух
буває різний: біологічний та мовний. Підбір ігор йде в строгій послідовності: спочатку
для розвитку слухової уваги, тобто вміння розрізняти немовні звуки по їх
звукочастотним властивостями. Потім для розвитку мовного слуху, тобто вміння
дитини розрізняти голоси людей, розуміти зміст фрази мовця. І лише після цьогоперехід до розвитку фонематичного слуху, тобто вміння чути складові частини слова.
До підготовчих ігор умовно відносяться ігри на розвиток дихання і голосу,
оскільки вони необхідні в корекційній роботі при дизартриях і ринолалиях, і можуть
бути корисні у випадках порушення темпу і плавності мовлення та різних розладах
голосу.
Для викликання правильного
артикуляційного укладу необхідного звуку потрібна координована, чітка робота всіх
рухомих частин артикуляційного механізму: язика, губ, нижньої щелепи, м'якого
піднебіння. Сюди відносять ігри на активізацію артикуляційної моторики , але, на
жаль, таких ігор дуже мало.
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Окремо хотілося б зупинитися на іграх для розвитку дрібної моторики рук.
Унікальність цих ігор, на мій погляд, полягає в тому, що в них звичайні побутові
предмети перетворюються у цікаві та корисні іграшки. Для дітей це одночасно і
процес навчання, і можливість стикнутися з дивовижними перетвореннями знайомих
речей: пляшкові пробки - «лижі»- можуть мчати «сніжної» доріжці, в пельменниці
живуть непосидючі бджоли. Дії, виконувані дитиною у грі, супроводжуються
чотиривіршами або короткими віршами. В результаті гра стає більш емоційною. А
для батьків ці ігри - просто скарб. По-перше, для них не потрібен складний інвентар:
все є під рукою. По-друге, батькам не треба серйозно готуватися і витрачати
дорогоцінний вільний час не на гру, а на підготовку до неї. По-третє, для цих ігор не
потрібні великі приміщення - ви розміститеся навіть на кухонному столі.
2. Ігри для формування правильної звуковимови підібрані на різні звуки та групи
звуків для автоматизації та диференціації звуків.
3. Потішки, чистомовки, лічилки підібрані на певний звук та групи звуків, що і в
попередньому розділі. Повторення слідом за логопедом або вивчені напам'ять
віршики, чистомовки, лічилки можуть служити цілям автоматизації і диференціації
певних звуків у самостійній вимові дітей. Їх можна дати окремо від ігор у вигляді
домашніх завдань.
Форма організації занять – підгрупова ( 6-7 дітей, фронтальна),
індивідуальна та в мікрогрупах (2-3 дитини, автоматизація та диференціація звуків).
Тривалість фронтальних
(підгрупових) корекційно-мовленнєвих занять
складає 30-35 хвилин, індивідуальних - 10-20 хвилин. Діти дошкільного віку різні за
психо-фізичним розвитком та станом емоційно-вольової сфери. Тому треба дуже
делікатно ставитися до них в індивідуальній роботі. Відчувати, з ким 15-20 хвилин
займатися, а хто витримає тільки 10 хвилин. Заняття проводяться 3 рази на тиждень
( через день). Рекомендується проводити корекційні заняття з дітьми-логопатами у
першу половину дня, а один раз на тиждень – у другу, для того, щоб батьки мали
можливість бути присутніми на них та отримати необхідні консультації, пораду,
рекомендації.
У своїй роботі при проведенні і виготовленні ігор, наочних посібників до них,
спираюся на вікові особливості сприймання і мислення дітей, рівень
автоматизованості мовленнєвих вмінь, рівень самостійності, мовний досвід, щоб
вони були зрозумілі й доступні дітям. З досвіду роботи можу стверджувати, що гра
повинна бути зовні привабливою і естетичною.
І
не треба «винаходити велосипед» треба тільки стати самому дитиною і заразити
грою своїх вихованців. А якщо ви логопед, ігри ваші повинні бути особливо
продумані.
Опис посібника
Багатофункціональне розвивально-сенсорне панно для дітей дошкільного
віку «Дітлахи-базіки» - це посібник з різнокольорової тканини з натуральних
волокон, розміром 100 x 90 см , оснащене пришивними елементами та сенсорномоторними рухливими деталями із зображенням рослин, фруктів, овочів, тварин,
машин. Вони кріпляться до основних елементів за допомогою липкої стрічки,
ґудзиків, прищіпок, шнурівки. Всі деталі яскраві, зрозумілі дітям, деякі мають
наповнювачі: вату, цупкий поліетилен, горох, пісок. Панно безпечне у використанні,
приємне на дотик та м’яке завдяки паролону в середині.
Панно розроблено з метою розвитку дрібної моторики рук та підготовки руки
до письма, розвитку тактильно-рухових відчуттів, моторної координації, розвитку
фонематичних процесів, креативного мислення, формування понять просторових
відносин, автоматизації та диференціації звуків.
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Це панно можна використовувати під час хвилинок «Вправні рученята», в
самостійній діяльності в ранкові часи прийому, в самостійній дитячій діяльності та під
час динамічних пауз. Також воно дуже зручно активізує дошкільників до рухової
активності протягом дня. Панно естетично підлаштовані до розвивального
середовища логопедичного кабінету, групового приміщення.
Деякі складові панно можуть використовуватися як самостійні ігри.
Наприклад, текстильні звірята для розвитку дрібної моторики пальчиків
«Топотушки». У кожного персонажа своя застібка гудзик, блискавка, стрічки, пряжка
або намистини.
Різноманітна текстура тканин, обробки дає дитині величезний простір для
маніпулювання маленьким ручкам, тренує тактильне і зорове сприйняття, увагу,
пам'ять, мислення, моторику рук. Всі складові панно можна чіпати. переміщати,
прикріплювати, відстібати, чіпляти, навішувати, вкладати і т. д.
До прикладу: Підготовчі ігри та вправи
Гра «Допоможи курчатам вилупитися»
Мета: вчити відстукувати ритмічні малюнки, розвивати слухову увагу,
автоматизувати звук [Ц], вправляти в узгодженні числівників з іменниками.
Обладнання: фетрові курка з курчатами, двосторонні картки (з одного боку яйце на
якому зображені схеми у вигляді вертикальних рисок , з іншого-курча).
Варіанти гри
1. Дитина відстукує ритм з опорою на схему. Якщо все правильно, логопед
перевертає картинку – це значить, що курча вилупилося.
2. Дорослий стукає згідно з однією із схем, а дитина відгадує, з якого яйця
вилупиться курча.
3. Педагог кілька разів плескає у долоні. Скільки раз плеснули, стільки курчат
вилупилося у квочки. Дитина рахує удари і викладає потрібну кількість курчат.
4. Дитина рахує яйця та курчат:
- Одне курча, двоє курчат….., п’ять курчат.
Гра «Ведмедики, що вміють дзвеніти»
Мета: розвиток слухової уваги та слухової пам’яті.
Обладнання: три іграшкові ведмеді в середину, яких зашиті різні по звучанню
брязкальця.
Варіанти гри
1. Логопед пропонує дітям закрити очі , уважно послухати та запам’ятати звук, який
прозвучить. Педагог трусить іграшкою, щоб вона видала звук. Далі діти відкривають
очі. Дорослий по черзі трусить кожну іграшку , а діти відгадують заданий звук.
Кількість предметів зі звуками потрібно постійно збільшувати від двох до п’яти.
2. Діти стають в коло. Непомітно для ведучого вони передають за спиною один
одного ведмедика на шиї, якого прикріплений дзвіночок. Ведучий повинен відгадати і
показати, у кого за спиною задзвенів дзвіночок.
Гра «Смаколик равлику»
Мета: розвивати фонематичний слух, пам'ять; автоматизувати та диференціювати
звуки [Л-Ль], визначення місця звука в слові.
Обладнання: пошиті з фетру суниці та полуниці.
Варіанти гри
1. Щоб пригостити равлика смачними ягодами дитині необхідно прослухати слова,
що вимовляє дорослий. Якщо дитина чує звук [Л] пригощає равлика полуницею,
якщо чує звук [ЛЬ] пригощає равлика суницею.
2. Малюк повторює за дорослим слова і визначає місце звуків [Л-Ль] в слові.
3.Логопед пропонує дитині пригадати якомога більше слів із звуком [Л].
4.Ускладнення: дошкільник самостійно придумує слова із звуками [Л-Ль] і бере
відповідну ягоду.
Приклад логопедичного заняття за інтерактивним панно.
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Автоматизація звука [Ш] у реченнях, переказах та
зв’язних текстах.
Мета: Закріпити вимову звука [Ш] у реченнях, переказах та зв’язних текстах.
Розвиток рухливості мовних органів; фонематичного слуху; мовного дихання; дрібної
моторики рук; логічного мислення; уваги; фантазії. Виховувати вміння зв’язно
висловлювати свою думку; культуру мовлення; посидючість; витримку. Збагачувати
словник дітей новими словами із звуком [Ш].
Обладнання: сірники, стакани з водою та трубочки, «Шумові коробочки» в які
насипані різні види круп, тексти оповідань, загадки про тварин, сюжетний малюнок на
всю стіну з рухомими площинними фігурками тварин, що рухаються по малюнку на
нитці, А.Журавльова В.Федієнко «Домашня логопедія» (с.62-63).
Хід заняття
І. Організаційний момент.
- Вітання «Посмішка по колу».
Діти стають у коло, тримаючись за руки. Перша дитина повертається до свого сусіда
та посміхається йому.
ІІ. Основна частина.
Вправи для розвитку дрібної моторики.
Логопед. Діти, зараз я вам загадаю загадку. Слухайте уважно:
Лежать у порядку цікаві малятка.
Здорові, всі різнокольорові.
(Палички)
- Ось у мене є такі чарівні палички. І ми з вами зараз за допомогою цих маляток
будемо складати цікаві фігури.
Діти складають різні фігури з паличок.
Вправи на розвиток дихання.
Логопед.
– А зараз я пропоную вам таке завдання. Перед вами стоять стакани з водою та
трубочки. Вам необхідно опустити трубочку в стакан та подути в неї так, щоб в
стакані з водою утворилася буря.
– Ну, а зараз треба подути в трубочку так, щоб вода в стакані ледве коливалася.
– Молодці. Ви виконали завдання.
Розвиток фонематичного слуху. Гра «Шумові коробочки».
Логопед.
– Давайте з вами пограємо у гру, що називається «Шумові коробочки».
Дитина закриває очі, а дорослий перед вушком дитини шумить коробочко. Потім
дитина відкриває очі та ще раз слухає шум коробочок, згадуючи, яка коробочка була
першою.
Для початку беруть дві коробочки, а потім поступово збільшують до чотирьох.
Вправи для язичка.
– Дуже важко розпочати
Одразу звуки вимовляти,
Ми роботу язику
Пропонуємо таку:
Казка «Про язичок».
Робота з мовним матеріалом.
Логопед.
– Діти, я читаю вам речення, а ви слухайте уважно, тому що до кожного з них є
запитання.
1.Паша ходить до школи.
Хто ходить до школи?
Куди ходить Паша?
2.Шпак сів на шпаківню.
Хто…? Куди…?
3.Маша вишиває рушник.
Хто…? Що..? Що робить …?
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На рушнику будуть вишиті волошки.
Що..? Де…?
4.Шапка на шафі.
Що…? Де…?
- Молодці діти! Правильно відповіли на мої запитання.
-А тепер давайте з вами прочитаємо оповідання, вставляючи замість малюнків
потрібні слова.
Відгадування загадок про тварин. (площинні фігурки тварин, що рухаються по
малюнку на нитці).
– Встаньте, будь-ласка, з ваших стільчиків і ми вирушимо на цікаву галявину. На ній є
багато тварин. І нам треба відгадати загадки про них. Відгадавши загадки ми
дізнаємося, що це за звірі.
1.Без рук, без сокири, а зроблена хата?
(Гніздо)
2.Сіреньке, маленьке, але хоч якого кота з місця стягне?
(Миша)
3.Не людина, а живе в хатці?
(Пташка)
4.Хоч не шию я ніколи, та голок в мене доволі?
(Їжак)
5. Живу лише улітку, шовкові крильця маю,
Із квіточки на квіточку в садочку я літаю.
(Метелик)
6.Куди повзе, за собою хатку везе?
(Равлик)
7.Хоч мала сама на зріст, та великий маю хвіст.
Як намисто оченята… Хто це? Спробуй відгадати?
(Білка)
- Ось ми з вами і дізналися, які звірята мешкають на галявині. І давайте пригадаємо
разом чистомовки про наших звірят, але лише тих в назвах яких є звук [Ш].
ашка, ашка, ашка - літає пташка;
шовку, шовку, шовку - миша попала в мишоловку;
шата, шата, шата – у гнізді пташенята;
ішка, ішка, ішка – пухнаста кішка.
Логопед.
– Подивіться уважно хто сидить на лавці? Так це кішка, а звати її Машка.
Я розповім вам історію про кішку Машку:
У Наташі була кішка Машка. Наташа любила кішку Машку. Вона годувала її кашею
та молоком. Кішка Машка полювала на мишей та пташок.
- А зараз перекажіть мені історію про кішку Машку.
- От яка історія трапилася з нашою кішкою.
ІІІ. Заключна частина.
Підсумок заняття.
Логопед.
– Діти, ви сьогодні були уважними, гарно виконували всі завдання. Молодці.
– Давайте з вами попрощаємося такими словами :
Ти і я, я і ти,
Всі ми друзі назавжди!
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Магера Інна Миколаївна,
вихователь
ЗДО №1 «Ромашка»
Дунаєвецької міської ради
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Анотація: У статті висвітлено поняття «педагогіки партнерства» як
одного із чинників модернізації підходів щодо взаємодії педагогічного колективу
закладу дошкільної освіти і родини, узагальнюється інформація про форми
взаємодії ДНЗ та сім'ї, розкривається аспект батьківської участі в навчальновиховному процесі.
.Ключові
слова:
педагогіка
партнерства,
соціально-педагогічне
партнерство реформування освіти, мережева взаємодія, співпраця з батьками,
подається характеристика типів зв’язків сімейного та суспільного виховання,
форми взаємодії.

Педагогіка партнерства набуває важливого значення як вектор гуманного і
творчогопідходу до кожного учасника освітнього процесу. Сучасний заклад
дошкільної освіти базується на якісно новому рівні побудови взаємовідносин між
усіма учасниками освітнього процесу : педагогами, дітьми і батьківською громадою.
Новий зміст освіти щодо співробітництва педагогів і батьків з метою особистісного
розвитку дошкільників орієнтує громаду на основні принципи педагогіки партнерства:
повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у стосунках;
діалог –взаємодія взаємоповага;горизонтальність зв'язків); принципи соціального
партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість
виконання домовленостей) [вишневський].
Проблема нових підходів в освітньому процесі дошкільного закладу було
розкрито у багатьох педагогів.
Серед авторів педагогіки партнерства (Ш.
Амонашвілі, І. Волков,І. Іванов, О. Захаренко, А. Макаренко, В.Караковський, С.
Лисенкова,В. Шаталов та ін.) помітне місце займає й постать видатного вітчизняного
педагога В. Сухомлинського. Ідея співпраці всіх суб’єктів виховання (сім’ї,закладу
освіти та громади) знайшла належне обґрунтування в педагогічній спадщині цього
дослідника й ученого. До аналізу педагогічної спадщини В. Сухомлинського
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зверталися вітчизняні вчені: І. Бех,Г. Бондаренко, А. Богуш, М. Богуславський, А.
Борисовський,М. Вашуленко, Г. Волков, В. Кузь, М. Мухін, В. Риндак, О. Савченко,О.
Сухомлинська, В. Федяєва та ін. Деякі аспекти педагогіки партнерства та шляхи її
реалізації в діяльності видатного педагога-гуманіста були в полі зору М. Антонця, Л.
Бондар, В. Бутенка, В. Василенко, Т. Кочубей,А. Луцюка, А. Рацул, А. Розенберга, Л.
Ткачук, М. Сметанського, К. Юр’євоїта ін. Найбільш помітною фігурою серед
ініціаторів педагогіки співробітництва був доктор психологічних наук, академік Шалва
Олександрович Амонашвілі. Основне завдання педагогіки співробітництва, яка була
спрямована проти авторитарності в освіті та вихованні, він спробував визначити так:
"зробити дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним
соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, навчанні,
становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу, дбайливим і
відповідальним за цей процес, за його результати" [8]. Сутність даного підходу
визначалась створенням та організацією педагогом міжособистісної взаємодії, яка б
здійснювалась у "оптимістично-гуманній атмосфері", і вимагала від нього
майстерності та вміння ефективно спілкуватися. [1]
Мета статті полягає в розкритті сутності та шляхів реалізації педагогіки
партнерства у сучасному закладі дошкільної освіти
Нині ефективність дошкільної освіти пов’язана з організацією освітнього
процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає оновити зміст і форми
співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з батьками вихованців. [9]
Ефективність дошкільної освіти пов’язана з організацією освітнього процесу
ЗДО на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає оновити зміст і форми
співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з батьками вихованців. Педагогіка
партнерства - чітко визначена система взаємовідносин всіх учасників освітнього
процесу (дітей, батьків, вихователів), яка організовується на принципах
добровільності й спільних інтересів, ґрунтується на повазі й рівноправності всіх
учасників, дотримуючись визначених норм (права та обов’язки) та враховуючи
ціннісні орієнтири кожної із сторін, передбачає активне включення всіх учасників у
реалізацію спільних завдань. [4]
Соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма соціальної
взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами та розгортається на
засадах визначальної ролі ЗДО в реалізації його особистісно-розвивальних функцій.
Таке партнерство включає в себе сім’ю, педагогів, адміністрацію ЗДО. Метою
соціально-педагогічного партнерства є інтеграція батьків у педагогічний процес
шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до супроводу
дитини у навчально-виховному процесі.
Завданнями партнерства при цьому
постають:
• встановлення партнерських відносин з сім'ями дошкільників;
• визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення;
• залучення батьків до організації освітньо-виховного процесу та управління
життєдіяльністю ЗДО;
• науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання
батьків з метою підвищення їхньої компетентності;
• проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх запитів й
задоволення освітніх потреб батьків та дітей.
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Тому є доречним дотримання основних правил організації партнерства
педагогічного та батьківського колективів: єдність дій педагогів і батьків як основних
суб'єктів освітньо-виховного процесу, зміцнення й розвиток контактів між педагогами і
батьками щодо вивчення психології дитини та її поведінки, постійний діалог як
форма відносин між педагогами і батьками, гуманізація міжособистісних відносин,
попередження конфліктних ситуацій та оптимізація взаємин між основними
суб'єктами освітньо-виховного процесу - педагогами і батьками, в основі яких –
толерантність, розуміння, співучасть, відкритість, добровільність, здатність до
взаємодії, постійне, різнобічне і глибоке вивчення сім'ї, системна організація
навчання батьків, підвищення рівня їхніх психолого-педагогічних знань і
компетентності, урізноманітнення форм і методів педагогічної просвіти.
Показниками готовності батьків до взаємодії є позитивне ставлення до
педагогічного колективу та своєї участі в життєдіяльності ЗДО, бажання відвідувати
заходи для батьків, зацікавленість у справах дітей, здатність здійснювати
конструктивне спілкування і взаємодію з педагогами і адміністрацією закладу.
Побудова ефективного партнерства ЗДО і сім'ї має здійснюватися у двох напрямах:
підготовка педагогічного колективу до взаємодії з батьками та залучення батьків до
процесу життєдіяльності закладу.
Колектив ЗДО №1 «Ромашка» враховує у своїй практичній діяльності всі
принципи педагогіки партнерства. Насамперед, дошкільне освітнє середовище – це
простір дитинства, який будується на засадах: рівності, діалогізму, співрозвитку,
прийняття. Потребує переосмислення роль вихователя. Сучасний вихователь
постійно оновлює своє
професійне мислення, аналізує власну педагогічну
діяльність, орієнтований на самоосвіту, відстежує результативність своєї роботи
через систему моніторингу та само моніторингу.
Співпрацю педагогічного колективу ЗДО «Ромашка» з родинами починаємо
реалізовувати зі створення інформаційно-просвітницького простору для батьків.
Комунікаційний контент мережевих спільнот (у Фейсбуці сторінка «ЗДО «Ромашка»,
та групові спільноти кожної групи закладу у мережі Вайбер) забезпечує доступну та
неперервну комунікацію між освітянами та батьками. Щоб досягти єдності в поглядах
на розвиток дітей, ми обов’язково ознайомлюємо батьків зі змістом та формами
освітньої діяльності в дошкільному закладі. Для цього створено відповідне
інформаційне середовище, одним із елементів якого є інформаційні стенди з
фотоматеріалами. Підвищення фахової майстерності педагогів відбувається через
ознайомлення з родинним досвідом виховання: майстер – клас «Обличчям до
батьків», консультація-діалог «Говоримо про важливе».
Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та обновлення форм спільної
роботи з батьками. Все ширше використовуються нові, активні форми роботи з
батьками, що дозволяють залучити батьків в процес навчання. Однією з
найефективніших форм залучення батьків до взаємодії з педагогами та дітьми є
організація проєктної діяльності в дошкільному закладі. Найцікавішим та найдієвішим
проектом, що сприяє реалізації освітніх завдань ліній розвитку, стало виготовлення
родинних лепбуків. Використання цієї технології дало можливість; вибору дітьми
матеріалів, видів роботи; побудувати навчальну діяльність на основі взаємодії
дорослих з дітьми, та створення умов для участі батьків у спільній діяльності,
Виготовлені руками батьків та дітей лепбуки, дають змогу систематизувати та
конкретизувати інформацію, проілюструвати її цікавими фактами, продумати ігри.
Також пропонуємо використовувати «леп бук» у вигляді інформаційного стенду для
батьків.
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Відкритості закладу дошкільної освіти сприяють залучення батьків до
підготовки й проведення родинних свят, розваг, дозвілля, конкурсів, виставок,
ярмарків, дослідницької діяльності дітей, екскурсій, туристичних підходів, змагань,
облаштування розвивального середовища, Дні гостинності та Дні відкритих дверей.
Обов’язковою умовою при цьому має бути добровільна участь у заходах усіх
учасників освітнього процесу.
Для реалізації
принципів
партнерства
педагоги
ЗДО найчастіше
використовують як і індивідуальні, так і групові форми роботи із родинами
вихованців. Для обміну досвідом виховання, цікавими ідеями щодо розвитку дітей
використовують різні форми зустрічей із батьками: майстер-класи, тренінги, круглі
столи, брифінги, інтерактивні ділові ігри, творчі лабораторії, семінари. Практикуються
нетрадиційні форми: батьківська вітальня, педагогічний діалог на стіні, День добрих
справ. Аби спонукати батьків до спільної з педагогами участі в розвитку дитини,
залучаємо їх до планування роботи ЗДО. Ми виокремили такі складові партнерської
взаємодії:
платформа обміну досвідом, домашні гостини, спільна практична
діяльність, скарбничка знань, ігри на досвіді, сімейний кінозал. Батьки мають змогу
простежити динаміку розвитку своєї дитини за допомогою сторінки досягнень за
кожною темою в книзі дошкільника. В групах створено книга досягнень, в якій
фіксуються показники досягнень дітей на протязі вивчення теми. Це фотоматеріали,
які оформлені у книгу та роботи дошкільнят, сторінка вражень у книзі дошкільника , в
якій діти діляться найкращими враженнями за даною темою. Домашні гостини
забезпечують встановлення неформальних контактів, та має певний результат у
встановленні доброзичливої, довірчої атмосфери, хорошого емоційного настрою і
обстановки спільної батьківської творчості. Часто батькам цікаво не тільки
спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими, а й самим виступити в
новій ролі. Ця спільна діяльність допомагає об’єднати дітей, їх батьків, педагогів.
Цьому сприяють міні-екскурсії та турпоходи за участю батьків, скарбничка знань
(взаємодія через хмарні технології), ігри на досвіді. Створено ігротеку, яка містить
систему розвивальних ігор для дітей, дібраних відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти та програми «Впевнений старт».
Карантин вніс свої корективи у навчальний процес, та комунікуванння з
батьківською громадою. Для підтримки батьків вихованців на сторінці закладу
створили ще одну сторінку «Карантин. Короновірус. На ній розміщувалися матеріали
за такими розділами: «поради для усіх», де ми розмістили інформацію, щодо
профілактики коронавірусу, і правил дотримання карантину; та «разом із малюками»,
який систематично поповнюється завданнями, навчальними відео, аудіо
матеріалами, інтерактивними вправами, та онлай-трансляціями. Кожна публікація
була наповнена цікавими фактами, рекомендаціями, пам‘ятками, завданнями тощо.
Засоби електронної комунікації дають змогу нашим педагогам підтримувати
партнерську взаємодію з батьками вихованців. Так під час карантину, щоб з‘ясувати
думку батьків вихованців про стан і перспективи розвитку нашого закладу, ми
провели дистанційне опитування. Для цього в сервісі Google Форми створили анкету
та розмістили її посилання на офіційній сторінці у Fecebook та у групових чатах у
Vaiber. Відтак запропонували батькам заповнити анкету та оримали вже опрацьовані
програмою результати відповідей у вигляді діаграм та таблиць E[cel.
Як показує досвід роботи, особливістю проведення таких заходів є те, що
батьки мають змогу долучитися до спланованої освітньої діяльності у ролі не лише
пасивних спостерігачів, а й стати активними учасниками освітнього процесу та бути
безпосередньо причетними до формування життєвих компетенцій дошкільників. Усі
форми роботи з батьками, які ми використовуємо, доповнюють одна одну і
підпорядковані єдиній меті – забезпечити оптимальні умови для розвитку дитини як у
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ЗДО, так і вдома. Практика показує: жодні форми роботи не дадуть позитивних
результатів, якщо до них не залучати батьків, якщо поставлені проблеми не
розв’язуються разом із ними – першими і найавторитетнішими вчителями.
Отже,сучасна освіта вимагає впровадження педагогіки партнерства, нової
педагогічної етики, визначальними рисами яких є взаєморозуміння,взаємоповага та
творча співпраця всіх суб’єктів взаємодії (педагога, дитини,батьків, громади).
Педагогіка партнерства утверджує не рольове, а особистісне спілкування (підтримка,
співпереживання, утвердження
людської гідності, довіра); зумовлює використання особистісного діалогу як
домінуючої форми освітнього процесу, спонукання до обміну думок, вражень,
моделювання життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору,
авансування успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання.
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ « ПАЛЬЧИКОВИЙ ІГРОТРЕНІНГ» ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ РУХІВ І МОВЛЕННЯМ ДИТИНИ.
Анотація. У статті висвітлюються особливості використання інтеграції
фізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку через
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впровадження інноваційної технології «Пальчиковий ігротренінг», і визначає
необхідність такої інтеграції для загального розвитку дитини, а також,
узагальнений досвід психологів та педагогів з даного питання.
Ключові слова: інтегрований підхід, дрібна моторика, мовлення дитини,
пальчиковий ігротренінг, пальчикові ігри, логоритміка, кінезіологічні вправи, СуДжок.
Головним завданням, що стоїть перед педагогами закладів дошкільної освіти, є
збереження та змінення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.
Важливою умовою всебічного розвитку дитини є гармонізація рухів тіла, дрібної
моторики рук і органів мови. Відомо, що в останні 5-10років рівень фізичного та
мовленнєвого розвитку дітей помітно знизився. Останнім часом психологи усе
частіше говорять про відставання в розвитку моторної функції дрібних м’язів пальців
рук у дітей, що призводить до зниження розвитку мови й мислення. Величезним
потенціалом у вирішенні питання покращення роботи з даного напрямку може стати
інноваційна технологія «Пальчиковий ігротренінг», яка дає можливість інтегрувати
завдання мовленнєвого та фізичного розвитку..
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних досліджень (І.Бех,
М.Вашуленко, Н.Гавриш, І.Зязюн, В.Ільченко, І.Кіндрат, О.Савченко та ін.) і практики
роботи педагогів закладів дошкільної освіти свідчить про стійкий інтерес до проблеми
інтеграції в освіті.
У науковій літературі представлені результати досліджень, які доводять
філогенетичний зв’язок між розвитком рухів і формуванням мовлення. Взаємозв’язок
загальної і мовленнєвої моторики вивчений і підтверджений кількома дослідженнями
(Павлов, 1951;Сеченов, 1947; Лурия, 2007; Бехтерев, 1999; КольцоваМ.М., Рузина
М.С.).
2004 та ін.). Автори технології «Пальчиковий ігротренінг» Кольцова М.М., Рузина
М.С, Фоміна Л.В. підтвердили, що якщо у дитини розвиток дрібні м'язи рук, то і мова у
неї розвинена.
Мета статті. . Головною метою статті є обґрунтування та розкриття актуальності
інноваційної технології для інтегрованого підходу в роботі фізичного та мовленнєвого
розвитку дітей раннього та дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. В сучасній системі дошкільної освіти формуються
нові моделі організації освітнього процесу. Інструментом у створенні таких моделей
може бути інтеграція. У Великому тлумачному словнику української мови інтеграцію
тлумачать як «доцільне об’єднання та координацію дій різних частин цілісної
системи».
Сучасні дослідники відзначають, що однією з проблем дошкільної освіти є втрата
дітьми живого інтересу до процесу пізнання. Отож, педагоги розуміють, що освітній
процес у закладі дошкільної освіти необхідно вибудовувати так, щоб розвивались і
реалізовувались пізнавальні можливості дошкільника, а взаємодію з дитиною
спрямувати на формування пізнавального інтересу, пізнавальної самостійності та
ініціативності. Тому саме інтегрований підхід до освіти є ключовим у Концепції Нової
української школи та в роботі сучасних дитячих садків.
У дошкільній освіті визначення інтеграції як природний динамічний процес, що
передбачає взаємопроникнення і взаємозв’язок елементів, розділів та освітніх
напрямів на основі системного й усебічного розкриття процесів і явищ, спрямований
на забезпечення цілісності знань та вмінь дітей дошкільного віку.
Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна вирішити чисельні
проблеми системи дошкільної освіти і в аспекті фізичного та мовленнєвого розвитку
дітей.
Взаємозв’язок між рівнем сформованості компонентів мовлення й моторики дитини
давно привертає увагу вчених.
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Установлено, що на формування мовлення впливає моторика дрібних м’язів кисті,
координаційні здібності, функціональний стан дихальної системи, зорово-рухова
координація, а неповноцінне мовлення негативно впливає на розвиток рухової
сфери, особливо – координаційних здібностей дітей. Отож, впровадження
інтегрованого підходу для розвитку психомоторики дитини, потребує застосування
нових технологій, які зумовлені пошуком шляхів інтеграції мовленнєвої й рухової
діяльності.
Для вирішення завдань з розвитку мовлення та дрібної моторики рук та загальної
моторики, я в своїй практиці застосовую інноваційну технологію «Пальчиковий
ігротренінг», що створює умови для розвитку мови у дітей дошкільного віку через
укріплення дрібної моторики і розвиток координації рухів пальців рук. Систематичні
заняття, що вимагають тонких рухів пальців, підвищують працездатність головного
мозку, і дає потужний поштовх дитинні до пізнавальних процесів і пізнавальної
активності.
Інноваційна технологія «Пальчиковий ігротренінг» знайомить дітей з різноманітними
пальчиковими іграми та вправами, пальчиковою гімнастикою, логоритмікою,
кінезіологічними вправами, вправами з використанням м’ячиків Су-Джок, іграми з
сипучими, шнурівками, прищіпками, гудзиками, дрібними предметами, ін.
Розглянемо кожен вид діяльності даної технології окремо.
Про роль пальчикових ігор в развитку мови дітей відомий педагог В.О. Сухомлинский
казав: «Розум дитини знаходиься на кінчиках її пальців», «Рука — це інструмент всіх
інструментів», говорив ще Арістотель. «Рука — це свого роду зовнішній мозок», —
писав Кант. Ці ввисновки не випадкові. Ігри з пальчиками развивають мозок дитини,
стимулюють развиток мови, творчі здібності, фантазування. Прості рухи допомагають
прибрати напруження не тільки з самих рук, але й розслабити м’язи всього тіла. Вони
здатні покращити вимову багатьох звуків. Загалом, чим краще працюють пальці і вся
кисть, тим краще дитина розмовляє. Пальчикові ігры — не єдинний засіб розвитку
дрібної моторики рук дитини, але пальчикові ігри мають значну перевагу: дитина
засвоює їх в процесі живого і емоційно-насиченого спілкування з дорослим.
Пальчикові ігри та вправи — унікальний засіб для развитку дрібної моторики і мови
дитини в їх єдності і взаємозв’язку.
Розучування текстів з використанням «пальчикової» гімнастики стимулює розвиток
мови, просторового мислення, уваги, уяви, виховує швидкість реакції і емоційну
виразність. Дитина краще запам’ятовує віршовані тексти, її мова стає більш
виразною.
Логоритміка є унікальним поєднанням музики, фізичних вправ, промовлянням віршів
в ритмі рухів сприяє вихованню вольової, пізнавальної сфери особистості дитини,
гармонійному фізичному, мовленнєвому, психічному, естетичному розвитку дітей. Її
компоненти – рух, сюжет, музика, гра і слово, об’єднані в єдиний комплекс,
створюють унікальні умови для розташованих поруч мовленнєвих і рухових центрів
мозку. Оволодіння руховими вміннями й навичками сприяє розвитку загальної
координації й тонкої довільної моторики та актуалізації мовленнєвих навичок дітей.
Кінезіологія — це наука про розвиток головного мозку через рух. Її використовують у
всьому світі. Засновником наукової кінезіології в Стародавній Греції вважався
Асклепіад, який жив понад 2000 років тому. З допомогою прийомів кінезіології
зміцнюється здоров'я, оптимізуються основні психічні процеси (пам'ять, увагу,
мислення, мова, слух, уяву, сприйняття), підвищується розумова працездатність,
психоемоційний стан.
Вправи з використанням Су-Джок терапії розвивають тактильну чутливість, дрібну
моторику пальців рук, опосередковано стимулюють мовні області в корі головного
мозку, а також, сприяють загальному зміцненню організму.
Ігри з сипучими матеріалами, шнурівками, прищіпками, гудзиками, дрібними
предметами, ін.,
514

чудово розвивають сенсорне сприйняття світу, дрібну моторику дитячих ручок.
Відомим є той факт, що розвиток дрібної моторики рук стимулює удосконалення
таких систем організму, як зорової, нервової, м'язової і кісткової. Це стає можливим,
завдяки складним взаємодіям всіх цих систем при виконанні дрібних і точних рухів, в
чому і полягає суть дрібної моторики. Крім цього дрібна моторика істотно впливає на
мовленнєвий розвиток, оскільки моторний і мовної центри в мозку знаходяться
«поруч», а стимуляція моторного центру неодмінно активізує і мовний.
Досвід роботи з даного напрямку свідчить, що впровадження технології
«Пальчиковий ігротренінг», як одна з форм інтегрованого підходу у навчанні дітей
раннього та дошкільного віку сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду
дітей, інтенсивному розвитку когнітивних процесів; формуванню допитливості,
активного мовлення та фізичного розвитку, сприяє становленню особистості в
суспільних відносинах і в цілому забезпечує дошкільну зрілість.

Таблиця 1
Перспективний план роботи впровадження технологіі «Пальчиковий
ігротренінг»
в групі раннього віку
у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 “Вогник»
на 2020-2021 н.р.
жовтень
форма роботи
мета
обладнання
примітк
1.Логоритміка
Формувати навички координації між
віршовий
вправа «Добрий день» словом (співом), рухом і музикою
супрорвід, бубен
(ритмом);
формувати навички правильного
дихання
2.Д/гра «Чарівна
дрібні іграшки, різні
− Розвивати сенсорне сприйняття,
торбинка»
за формою та на
загальну та дрібну моторику рук
Пальчикова гімнастика
дотик
«Мишка і кіт»
3.Пальчикова гра
Розвивати активність і рухливість
віршовий супровід
«Наші пальчики все
пальчиків, рук, дрібної моторики,
клавіатура з
вміють», гра
великої моторики та міміки;
поролону
«Музиканти»
4.Д/гра «Дарунки
Розвивати дрібну моторику і
сухий басейн,
Осені»
тактильні відчуття;
дрібні іграшки,
Пальчикова граформувати предметно-практичну
віршовий супровід
інсценівка «Осінь»
діяльність дітей;
сприяти розвитку мовлення
листопад
1.Пальчикова гра «Ми Підвищувати мовну активність;
віршовий супровід
капусту ріжем, ріжем»
формувати навички координації між
словом і рухом
2.Ігровий масаж «Наш
горішок -мандрівник»
3.Нанизування кілець
на шнурівку
«Намисто для мами»

Розвивати вміння мімікою супроводжувати голосові вправи;
вчити точно та виразно виконувати
рухи та промовляти слова
формувати предметно-практичну
діяльність дітей;
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волоські горіхи,
віршовий супровід
шнурівки,
кільця

− сприяти
точності
тонких
диференційованих рухів кистей під
час виконання вправ
4.Гра «Прищіпки»
Масаж долоньок
каштанами

Розвивати дрібну моторику і
тактильні відчуття;
вчити працювати правою та лівою
рукою, двома руками разом

грудень
Розвивати дрібну моторику і
тактильні відчуття;
формувати предметно-практичну
діяльність дітей;
сприяти розвитку мовлення
3.Пальчикова гра «Ми формувати навички правильного
рахуєм пальчики»,
дихання;
«Горошок, бобошок»
підвищувати мовну активність
4.Пальчикова граРозвивати вміння мімікою супровоінсценівка «Веселі
джувати голосові вправи;
малюки», «Баранець» вчити точно та виразно виконувати
рухи та промовляти слова
січень
1.Гра з гудзиками
Формувати предметно-практичну
«Лижники», гудзикова
діяльність дітей;
мозаїка
− сприяти
точності
тонких
диференційованих рухів кистей під
час виконання вправ
2.Вправи на розвиток
моторики з м’ячиками
Су-Джок

2.Пальчикова
гімнастика «Сніжки»,
«Рукавичка»
3.Ігри на шнурування
Масаж долоньок
м’ячиками Су-Джок

Тренувати пальці та кисті рук;
вчити працювати правою та лівою
рукою, двома руками разом
Розвивати дрібну моторику і
тактильні відчуття;
формувати предметно-практичну
діяльність дітей;
сприяти розвитку мовлення
4.Кінезіологічні вправи − Розвивати кінестетичні відчуття і
«Вухо-ніс», «Голівкауявлення,
животик», «Жабка»
− формувати
точність
тонких
диференційованих рухів кистей під
час виконання вправ
1.Пальчикова
гімнастика «Ось цей
пальчик», «Білка»
2.Кінезіологічні вправи −
«Напечемо млинців»,
«Ліхтарики-зірочки», −
«Кільце»

кольорові
прищіпки, картинки
основних кольорів
віршовий супровід
каштани
м’ячики Су-Джок,
аудіозапис пісні
«Котиться,
котиться наш
їжачок»
віршовий супровід
віршовий супровід

гудзики
таці з манною
крупою

віршовий супровід
клавіатура з
поролону
віршовий супровід
м’ячики Су-Джок

лютий
Розвивати наслідувальну здатність;
віршовий супровід
вчити напружувати та рослабляти
м’язи
Розвивати кінестетичні відчуття і віршовий супровід
уявлення,
формувати
точність
тонких
диференційованих рухів кистей під
час виконання вправ
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3.Сухий басейн
Гра «Художники»,
масаж долоньок
м’ячиками Су-Джок
4.Логоритміка
«Дівчатка і хлоп’ятка»

1.Пальчикова гра
«Дружні пальчики»,
«Закрутимо шурупчик»
2.Змотування товстих
ниток в клубок
«Бабусині помічники»
3.Паличикова
гімнастика «Місимо
тісто», «Миємо руки»
4.Гра-інсценівка з
пальчиками «Коники»,
«Пальчики лягають
спати»
1.Пальчикова гра «Що
в кого є», «Рву
травичку»
2.Логоритміка «Лісові
звірята», « Цап і
заєць»
3.Пальчикова
гімнастика «Ось
будиночок на річці»
4.Кінезіологічні вправи −
«Ворота», «Стілець»,
«Стіл»
−

Розвивати активність і рухливість
пальчиків, рук, дрібної моторики

таці з крупою
віршовий супровід
м’ячики Су-Джок

Формувати навички координації між
словом (співом), рухом і музикою
(ритмом);
формувати навички правильного
дихання
березень
Розвивати здатність до скоординованості рухів;
регулювати м’язовий тонус і увагу
підвищувати мовну активність
Розвивати активність і рухливість
пальчиків, рук, дрібної моторики

аудіозапис,
віршовий супровід

Розвивати вміння мімікою супроводжувати голосові вправи;
вчити точно та виразно виконувати
рухи та промовляти слова
Розвивати активність і рухливість
пальчиків, рук, дрібної моторики,
великої моторики та міміки

віршовий супровід

квітень
Розвивати здатність до скоординованості рухів;
регулювати м’язовий тонус і увагу

віршовий супровід

клубки ниток

віршовий супровід

віршовий супровід
аудіозапис
віршовий супровід

Розвивати взаємозалежність
мовленнєвої і моторної діяльності

віршовий супровід

Розвивати кінестетичні відчуття і
уявлення;
формувати
точність
тонких
диференційованих рухів кистей під
час виконання вправ

травень
1.Ігри з прищіпками
− Розвивати здатність до скоординова віршовий супровід
«Нумо, браття до
-ності рухів;
роботи», «Хлопчиквчити точно та виразно виконувати
мізинчик»
рухи та промовляти слова
2.Пальчикова гра
Розвивати взаємозалежність
віршовий супровід
«Горох», «Замок»
мовленнєвої і моторної діяльності
3.Пальчикова
Формувати навички правильного
віршовий супровід
гімнастика «Ластівочка дихання;
прилетіла»
підвищувати мовну активність
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4.Масаж пальчиків
− Розвивати кінестетичні відчуття і ялинові шишки
ялиновими шишками
віршовий супровід
уявлення;
регулювати м’язовий тонус і увагу
Отже, організація інтегрованої мовленнєво-рухової роботи з дітьми, спрямованої на
забезпечення впливу рухів на розвиток мовлення має позитивний вплив на всебічний
розвиток дітей, сприяє розвитку психічних процесів, сили і спритності рук, зняттю
емоційної напруги, підтримує життєвий тонус, розвиває координацію рухів та
зміцнення м’язів, позитивно впливає на ритмічне впорядкування, інтонаційне
збагачення, мовне дихання та удосконалення артикуляції, поліпшує вимову багатьох
звуків.
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вчитель-логопед
ЗДО №9 «Пролісок»
м. Нетішин
«ФІДБЕК» ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ СПІВПРАЦІ
ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ТА БАТЬКІВ
Анотація: У статті висвітлено та обґрунтовано необхідність взаємодії
вчителя – логопеда з батьками дітей із порушеннями мовлення. Зокрема
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представлено система роботи логопедичної студії «ФІДБЕК» з батьками, для
підвищення результатів корекційно-відновлювальної роботи, з метою навчити
батьків допомагати у цьому своїм дітям.
Ключові слова: взаємодія вчителя-логопеда і родини; дошкільний навчальний
заклад; дитина з порушеннями мовлення; система роботи логопедичної студії.
Логопедичний вплив має велике значення під час подолання мовленнєвих
порушень та здійснення пропедевтики мовленнєвих порушень. Роль вчителялогопеда закладу дошкільної освіти полягає в тому, щоб допомогти дитині подолати
порушення вад мовлення, та таким чином забезпечити повноцінний, всебічний,
гармонійний розвиток.
Взаємодія педагогів та батьків передбачає розподіл обов’язків між учасниками
корекційно-розвивального процесу заради досягнення однієї мети. Учитель-логопед
має допомогти батькам усвідомити їх роль у корекційно-відновлювальному процесі
розвитку дитини, визначити не тільки правильні, але і доступні, цікаві та захоплюючі
методи і прийоми подолання мовленнєвого порушення. Під час правильної
організації взаємодії з сім'єю батьки мають бути не тільки союзниками, але і
грамотними помічниками.
Важлива роль у співпраці батьків і логопеда відводиться домашнім завданням.
Тому, для оптимізації процесу навчання та підвищення результативності, розроблені
спеціальні логопедичні зошити для дітей, поява яких зумовлена необхідністю
реалізації наступності батьків та учителів-логопедів. Вони місять завдання зі
збагачення та активізації словника дітей, формування та вдосконалення граматичних
категорій мовлення, корекції фонетико-фонематичних процесів, розвитку зв'язного
мовлення, артикуляційних та тонких рухів пальців, фізіологічного та мовленнєвого
дихання. При правильній організації виконання домашніх завдань, у дошкільнят
виробляються навички
самостійного
мислення,
вміння себе
контролювати,
виховується відповідальне ставлення до своїх нових обов'язків, закріплюється весь
пройдений матеріал на логопедичних заняттях. Діти, які займаються вдома
з батьками виконуючи домашні завдання, набагато швидше вводять поставлені звуки
у мовлення в повсякденному житті. Домашнє завдання дитина виконує в
індивідуальному робочому зошиті під обов'язковим наглядом дорослого. Для того,
щоб домашні логопедичні заняття проходили якомога ефективніше, бажано
дотримуватись певних правил в їх проведенні:
− всі заняття повинні проходити у вигляді гри;
− тривалість заняття без перерви повинна бути не більше 15-20 хвилин;
− не потрібно змушувати дитину виконувати завдання, якщо вона погано себе
почуває;
− пояснюючи щось дитині, користуйтеся наочним матеріалом;
− потрібно підтримувати всі починання малюка, хвалити навіть за незначні успіхи;
− розмовляти з малюком чітко, повернувшись до нього обличчям, дитина має
бачить і запам'ятовувати правильну артикуляцію.
Щоб досягнути бажаного результату в розвитку мовлення дитини, завдання
необхідно виконувати послідовно і систематично!
Мовленнєва діяльність дітей тісно пов'язана з усіма видами їх психічного
розвитку, тому паралельно з логопедичним впливом у зошитах передбачена робота з
розвитку пізнавальних процесів. Зошити містять різні види художніх творів, а саме:
чистомовки, віршовані тексти, прислів'я, приказки, розповіді, загадки. Ілюстрований
матеріал дає можливість зробити домашні завдання цікавими для дітей. Зміст
завдань та вправ дає змогу реалізувати корекційні, профілактичні, освітні та виховні
процеси і досягти єдності цілей та завдань корекційно-відновлювальної роботи в
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дошкільному закладі та сім'ї, а також систематичність і послідовність роботи
упродовж усього терміну перебування дитини в логопедичній групі.
Ефективність корекційної роботи з виправлення порушень мовленнєвого розвитку
у дітей дошкільного віку суттєво залежить від плідного співробітництва вчителялогопеда з батьками, що сприяє створенню єдиного корекційно-розвивального та
навчально-виховного середовища, як вагомого засобу досягнення цілей, що
постають нині перед закладами дошкільної освіти та сім'єю щодо виховання дитини
дошкільного віку. Перспективи подальших розробок у цьому напрямі полягають у
вдосконаленні різноманітних форм взаємодії учителя-логопеда та батьків дітей, які
мають мовленнєві порушення.
Багато батьків не бачать проблеми у порушенні мовленнєвому розвитку та не
усвідомлюють важливість подолання у ранньому віці. Багато хто з них взагалі не має
уявлення про роботу логопедичних пунктів, в чому вона полягає. Тому, просвітницька
робота стала одним з найважливіших видів діяльності учителя-логопеда. У широкому
розумінні просвітництво — це діяльність з організації та проведення освітніх,
наукових та інших заходів з метою поширення освіти та пропаганди знань задля
поліпшення життя суспільства.
Взаємодія вчителя-логопеда з родинами вихованців зазвичай обмежується
ситуативним спілкуванням до чи після корекційних занять із дитиною. Ця
відпрацьована роками форма співпраці з батьками дошкільників потребує
кардинальних змін, забезпечити які може впровадження в освітню роботу
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Які
ж
сучасні
засоби
можна
використовувати під час роботи з батьками для підвищення рівня їхньої педагогічної
освіченості щодо профілактики та подолання мовленнєвих порушень у дітей? Нині в
системі дошкільної освіти існують суперечності між орієнтацією на традиційну
взаємодію з батьками і практичною потребою в освоєнні сучасних засобів
просвітницької роботи з ними для профілактики та подолання мовленнєвих порушень
у дітей. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) дають змогу вчителю-логопеду
налагодити активне спілкування з батьками та привернути їхню увагу до актуальних
проблем мовленнєвого розвитку дошкільників, оперативно доводити до відома
батьків актуальну інформацію, консультувати онлайн і, що важливо – отримувати
зворотній зв’язок. [2, с.51]
Таким чином, виникла ідея створити у ЗДО логопедичну студію «ФІДБЕК»
(feedback з англ.– зворотній зв'язок), щоб забезпечити зворотній зв'язок із батьками.
Хочеться зазначити, що просвітницька діяльність логопедичної студії «ФІДБЕК»
полягає в цілеспрямованому, систематичному використанні засобів масової
інформації, за двома основними видами, а саме очна та дистанційна робота з
батьками. Обов'язковими складовими взаємодії в обох випадках є інформування,
консультування та «фідбек» з боку батьків, тобто зворотний зв'язок, відгук на дію.
Тому, логопедична студія поставила собі за мету спонукати батьків стежити за
мовленнєвим розвитком дитини, для подальшого виправлення. Дбати про розвиток
дитини фонематичних процесів, дрібної моторики, учити батьків приділяти значну
увагу створенню сприятливого мовленнєвого середовища. Формувати певні знання
та вміння активної позиції батьків, учити батьків корекційних прийомів роботи з
дитиною вдома, сприяти формуванню задоволення батьків процесом корекційновиховної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями. А основними завданнями
вчителя-логопеда, які передбачає логопедична студія, працюючи з батьками
протягом навчального року, є встановлення партнерських стосунків з родиною
кожного вихованця, створення атмосфери спільності інтересів і емоційної
взаємопідтримки. Поступово підводити батьків до усвідомлення мети, завдань та
можливостей співпраці з учителем-логопедом, розуміння кола проблем, які вони
можуть розв'язати з його допомогою. Підвищити психолого-педагогічну
компетентність батьків з метою розширення їхніх можливостей для самостійного
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розвитку мовлення дітей, профілактики та подолання в них мовленнєвих порушень,
поліпшення результативності корекційно-відновлювальної роботи, пробудити в них
інтерес і бажання брати участь у вихованні та розвитку дитини. Формувати у батьків
навички спостереження за дитиною і уміння робити правильні висновки з цих
спостережень.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ СТУДІЇ «ФІДБЕК»
№

ТЕМА

МЕТА

ГРУПИ

ТЕРМІН

Провести логопедичне обстеження для визначення рівня мовленнєвого
розвитку дітей і заповнити відповідну документацію. Проаналізувати
поточний стан співпраці з батьками, ступень її впливу на ефективність
Вересень
1 корекційно-розвивального процесу. Визначити рівень педагогічної
освіченості батьків щодо профілактики та подолання мовленнєвих
порушень у дітей. Обрати з батьками зручний спосіб комунікації та
отримання інформації від учителя-логопеда.
Семінар з
елементами
тренінгу «Співпраця
2 вчителя-логопеда і
батьків у подоланні
вад мовлення дітей
дошкільного віку»

Ознайомити батьків із роботою
логопедичного пункту, завданнями
та формами роботи. Провести
анкетування батьків. Налаштувати
їх на подальшу співпрацю з
вчителем-логопедом.

Старший
дошкільний
вік
Жовтень
6-й рік
життя

Майстер-клас
«Батьки теж повинні
3
знати, як дітей своїх
навчати»

Навчити батьків правильно
виконувати артикуляційні вправи,
дихальної гімнастики, дрібної
моторики пальців рук. Виховувати
інтерес і бажання співпрацювати із
вчителем-логопедом і працювати із
своїми дітьми для подолання
мовленнєвих вад.

Середній
дошкільний
вік
Листопад
5-й рік
життя

4

Майстер-клас
«Нумо з мамою і
татом своє
мовлення
тренувати»

Ознайомити та вивчити з батьками
різні ігри для дітей на розвиток
фонематичних процесів та
автоматизацію звуків у мовленні
дитини.

Старший
дошкільний
вік
Грудень
6-й рік
життя

5

Логопедичні
посиденьки
«Весела наука
відтворювати
звуки.»

Донести про важливість розвитку
фонематичних процесів та
ознайомити з іграми на їх розвиток.
Також навчити батьків
закріплювати звуки у мовленні за
певною послідовністю.

Середній
дошкільний
вік
5-й рік
життя

Семінар-практикум
для татусів
«Вусатий нянь»

Заохочувати до співпраці татусів,
вчити їх працювати із своїми
дітлахами. Навчати татусів
розвивати в дітей пам’ять, увагу,
спостережливість, навички
логічного та творчого мислення;
удосконалювати навички
просторової орієнтації.

6
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Лютий

Старший
дошкільний
вік
Березень
6-й рік
життя

7

8

Логопедична
майстерня
«Гра вчить, як із
звуками дружить»

Навчати батьків розвивати у дітей
пам’ять, увагу, спостережливість,
навички логічного та творчого
мислення; удосконалювати навички
просторової орієнтації.

Середній
дошкільний
вік
Квітень
5-й рік
життя

Розвага
«Гавайська вечірка»

Створити радісну атмосферу для
дітей. Закріпити в ігровій формі
навички дитини, які вони отримали
під час корекції, навчання.
Вдосконалювати дрібну моторику,
дихальну гімнастику, орієнтування
у просторі, використовувати
поставлені звуки у зв’язному
мовленні повсякденного життя.
Вчити отримувати задоволення від
співпраці з однолітками, від
виконання завдань в гурті.

Старший
дошкільний
вік
Травень
6-й рік
життя

В умовах карантину логопедична студія продовжує корекційну роботу з батьками
та дітьми дистанційно, використовуючи online-платформу google meet для відео
зустрічей та google клас. Також створено віртуальну студію «Фідбек» у мобільному
додатку Viber, куди легко надати доступ до матеріалів в електронному вигляді.
Для створення інтерактивних ігор та вправ користуюсь сервісом LearningApps.org.
Отже, важливим елементом, що здатний підвищувати ефективність корекційновідновлювальної роботи вчителя-логопеда, є ефект «фідбеку», тобто зворотного
зв’язку з батьками. Але попри усі очевидні переваги дистанційної роботи, не варто
нехтувати та недооцінювати використання традиційних форм співпраці з батьками, а
доцільно навчитись їх вміло поєднувати між собою.
Список використаних джерел та літератури.
1. Юлія РІБЦУН, Співпраця вчителя-логопеда з батьками : молодша логопедична
група для дітей із ЗНМ /Ю.В. Рібцун // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та
виховання. - 2011. - № 1. - С. 33-37.
2. Альона КОРОЛЬ, вчитель-логопед дошкільного навчального закладу №4,
Вінниця, Журнал «Вихователь методист дошкільного закладу» № 11/2016

Москалюк Тетяна Романівна,
вчитель – логопед
ЗДО № 55 «Сонечко»
м. Хмельницький
ІНТЕГРАЦІЯ КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ ВПРАВ У ПРАКТИКУ ВЧИТЕЛЯ –
ЛОГОПЕДА
Анотація: В статі описано основні завдання та напрямки освітньої
кінезіології, ефективність застосування кінезіологічних вправ в корекції порушень
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мовленнєвого та пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. Наведено основні
кінезіологічні практики в роботі вчителя – логопеда.
Ключові слова: освітня кінезіологія, кінезіологічні вправи, міжпівкульна
взаємодія, формування мовлення.
Існує твердження, що діти з переважанням лівої півкулі головного мозку, як
правило, мають більш аналітичний розум та «дружать» з логікою; діти з
переважанням правої півкулі – більш творчі та емоційні. Однак, сучасні психологи
виявили, що домінування однієї з півкуль мозку може мати негативні наслідки для
розвитку дитини. Зараз вони активно виступають за так званий «баланс мозку». Як
стверджує Роберт Мелілло, експерт в області нейропсихології: «Мозок потребує
спільної роботи двох півкуль. Збалансована робота головного мозку дитини
забезпечує відмінне функціонування травної та імунної систем, а також підвищує
інтелектуальні здібності» [5]. Що налагоджує роботу двох півкуль? Праву та ліву
півкулі об’єднує мозолисте тіло, воно з’єднує та синхронізує роботу двох півкуль.
Якщо порушується провідність мозолистого тіла, то провідна півкуля бере на себе
велике навантаження, а інша півкуля блокується. Обидві півкулі починають
працювати асинхронно, без зв’язку, при цьому порушуються просторова орієнтація,
адекватне емоційне реагування, координація зорового і аудіального сприйняття з
роботою рук. У дітей із порушенням мовлення, як правило, спостерігаються й інші
проблеми в області емоційно – вольової сфери, психічних функцій, руховій
діяльності. Такі дошкільнята мають труднощі при засвоєнні матеріалу, проблеми з
пам’яттю, розсіяну увагу, підвищену втомлюваність, проблеми із взаємовідносинами,
адаптацією в колективі, поганий самоконтроль. Це свідчить про незрілість деяких
функцій головного мозку, недоліки міжпівкульної взаємодії. Для подолання та
попередження розвитку патологічних станів, зміцнення здоров’я в цілому, необхідно
проводити комплексну психокорекцій ну роботу. Однією із складових такої роботи є
кінезіологічна гімнастика, або гімнастика мозку. Її засновником є Пол Е. Деннісон. На
початку 80-х рр. д-р Пол Деннісон та його дружина й співавторка, Гейл Деннісон,
створили освітню кінезіологію (Edu-K) – навчання через рух. Подружжя проживало
тоді в Каліфорнії, д-р Пол працював в Центрі «Долина» для нездатних для
научуваності дітей та дорослих. Спостерігаючи за учнями, він дійшов до висновку,
що діти «навчаються не тільки головою». Він розробив прості, ефективні вправи, які
забезпечують роботу двох півкуль і полегшують процес навчання, які назвав Brain
Gym.
Гімнастика мозку – система швидких, нескладних, здебільшого перехресних
фізичних вправ, що оптимізують діяльність мозку та тіла для формування успішного
досвіду навчання і творчої реалізації особистості. Кінезіологія – наука, що вивчає
здатність людини за допомогою рухових вправ досягати розвитку розумових
здібностей і поліпшувати стан здоров’я, це перспективний науковий напрямок, що
синтезує в собі знання і методи з багатьох галузей наук, таких як медицина,
педагогіка, психологія, олігофренопедагогіка, логопедія та ін. Кінезіологічні вправи
тренують мозолисте тіло, розвивають міжпівкульні зв’язки, синхронізує роботу
обидвох півкуль головного мозку, покращують розумову діяльність, сприяють
поліпшенню пам’яті та уваги, підвищують самоконтроль та саморегуляцію. Практичне
використання вправ дозволяє оптимізувати процес корекції мовлення, виявити
приховані можливості дошкільнят, допомагає подолати порушення усного мовлення,
а також попередити подальші можливі недоліки у читанні та письмі.
Кінезіологічні вправи органічно включаються в структури підгрупового чи
індивідуального корекційно – розвиткового заняття вчителя – логопеда, ефективні в
якості динамічної паузи, фізкультхвилинки. Ці вправи «розворушують» та
оптимізують освітній процес. Для включення дошкільнят в роботу, для позитивного
емоційного налаштування застосовуються вірші. Для прикладу, вправа «Вухо – ніс»:
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пальці правої руки торкаються носа, пальці лівої – вуха. Дорослий (дитина)
промовляє : «Муха летіла – на ніс сіла, інша прилетіла – на вухо сіла», на кожне
слово змінювати положення рук. Кілька хвилин (від 3 до 5) дають високу розумову
енергію. Вправи не потребують фізичної підготовки дітей, матеріальних вкладень,
складних додаткових атрибутів для виконання. Кожна вправ проходить у формі гри,
що викликає в дошкільнят інтерес до виконання.
Вчитель – логопед може застосовувати кінезіологічні вправи в наступних
напрямках роботи: корекція порушень звуковимови, корекція порушень
фонематичного слуху, формування звуко – складового аналізу та синтезу. Для
постановки звуків необхідно навчити дитину правильному виробленню повітряного
струменя. Цьому сприяють дихальні вправи у поєднанні з рухами рук, ніг, тулуба.
Наприклад, вправа «Свіча». Вихідне положення: - стати рівно, руки вниз. 1 -2 –
глибокий вдих, підняти руки через сторони вгору, з’єднати долоні рівних рук над
головою, 3 – 4 – повільний видих, руки через сторони опустити вниз. Дітям до
вподоби виконання дихальних вправ віршованим супроводом. Вправа «Кульбаба» :
на кожне слово, що промовляється дитиною (дорослим): «Говорила діду баба: Нумо, дмухни на кульбабу!» [4], перекладати з руки в руку кульбабу, на останньому
слові – зробити вдих та подути на квітку.
Виконуючи вправу «Кільце», з’єднувати в кільце великий палець однієї руки
(двох рук одночасно), послідовно з вказівним, середнім, безіменним, мізинцем,
одночасно промовляти поставлений звук ізольовано, в складах. На етапі
автоматизації звуків можна використати вправу «Пальчики вітаються», «Перехресне
марширування» із промовлянням складів, слів, чистомовок, віршів. «Маленька
лялечка Ліза тягнула велику валізу» [4] - віршовані рядки для диференціації звуків, у
поєднанні з перекладанням з руки в руку маленьких м’ячів (в парі з дорослим,
дитиною) –кінезіологічна вправа.
Диференціація м’яких та твердих приголосних звуків здійснюється із вправою
«Хоробрий олов’яний солдатик та маленька балеринка». Спочатку діти навчаються
зображувати солдатика - випрямитися, стати струнко, промовити «кит», звернути
увагу на перший звук у слові, [к] - твердий приголосний. Після цього, навпаки,
навчитися розслабитися, зображуючи м’яку ляльку-балеринку, промовити «кіт»,
звернути увагу на перший звук у слові, [к’] - м’який приголосний. Далі, розрізняючи
м’які та тверді приголосні, діти повинні вибрати правильну дію – бути солдатом, чи
балеринкою.
Слід відмітити, що супровід корекційно – освітнього процесу кінезіологічними
методами дає успішний результат при дотриманні наступних умов:
- систематичне виконання вправ;
- поступове збільшення темпу та складності (виконання вправ із заплющеними
очима, із додаванням рухів очей і язика до рухів рук, підключення дихальних вправ);
- точність виконання вправ.
Щоб інтерес до вправ зберігався у дошкільнят якнайдовше, їх важливо
заохочувати. Варто використовувати такі формулювання – заохочення: «Молодець»,
«Сьогодні у тебе вийшло краще, ніж учора», «Я бачу – ти старався, і це
найголовніше».
Як тільки діти починають робити успіхи у виконанні кінезіологічних вправ,
помічається їх врівноважений настрій, краща моторика, зміни у концентрації уваги,
пам’яті. Одночасно з цим, у дошкільнят покращується мовлення, зорово – моторна
координація, вдосконалюються графічні навички, комунікативні якості. Як наслідок,
більш висока продуктивність діяльності, покращення навичок
засвоєння
програмового змісту, зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. В статті охарактеризовано особливості психолого-педагогічної
профілактики негативних емоцій у дітей дошкільного віку. Автором виділено
основні етапи профілактики негативних емоцій у дітей дошкільного віку. В роботі
представлено модель взаємодії поліфункціональної діяльності вихователя та
психолога, основним завданням якої є формування позитивно налаштованої,
пізнавально активної особистості вихованця, здатного до ефективної взаємодії з
іншими дітьми.
Ключові слова: емоції, негативні емоції дітей дошкільного віку, профілактика
негативних емоцій дітей дошкільного віку, робота вихователя з профілактики
негативних емоцій дітей дошкільного віку.
Проблема особливостей розвитку емоційної сфери дітей є актуальною як у
теоретичному, так і суто прикладному аспектах Такі науковці, як І.Бех, Н. Горбунова,
О. Кульчицька, Т. Піроженко та інші звертались до систематизації науково
обґрунтованих знань з проблеми. Розкриття психологічних механізмів, що
детермінують розвиток емоційної сфери, ускладнюється багатьма факторами. Зпоміж них, виступає недостатня теоретична з’ясованість загальних уявлень щодо
сутності емоцій (В. Вілюнас, К. Ізард, Т. Піроженко та інші), їх інтегративності
(Л..Аболін, В. Вунд, П.. Симонов та інші), динамічності протікання (В..Вілюнас,
О..Саннікова та інші), амбівалентності (Л. Виготський, І..Васильєв, С. Томкінс та інші)
тощо. Водночас порівняльний аналіз різних досліджень (І. Головська, І. Кон,
Н. Пихтіна та інші) дозволяє констатувати небажані тенденції, що спостерігаються в
розвитку сучасних дітей. Це поступове збільшення кількості дітей, в яких виявляється
підвищення фрустрації, емоційної напруги, депресивності, розладу в адекватності
емоційного регулювання. З-поміж факторів, що негативно впливають на розвиток
емоційної сфери, за даними вчених (О. Кульчицька, В. Мухіна та інші), можна
відзначити екологічні, техногенні та соціально–психологічні умови життєдіяльності
дитини. Водночас недостатнє визначення впливу різних соціально-психологічних
факторів виховання дітей на розвиток їхньої емоційної сфери суттєво ускладнює
процес пошуку засобів профілактики і корекції небажаних проявів у ній. Саме це
зумовило вибір нашого дослідження.
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У філогенезі емоції засвідчують біологічне призначення: сигналізують про
задоволення або ж незадоволення біологічних потреб організму, закріплюють
поведінку з позитивним ефектом, тобто, як і увага, емоції є складником регулятивної
функції психіки. Проте,на відміну від уваги, вони здійснюють і випереджувальне
відображення дійсності - оцінюють біологічний смисл навколишніх предметів і явищ –
їх відповідність проблемам і слугують засобом регуляції стосунків організму з
середовищем. У людини з її най різноманітнішими потребами, які стосуються не
лише організму, а й індивіда та особистості, коло предметів, що викликають емоції,
не має обмежень. Якщо емоції немовляти мають не складну будову і сигналізують
про стан лише кількох біологічних потреб, то в міру психологічного розвитку вони
ускладнюються, узагальнюються, відображаючи становлення стосунків дитини з
довколишнім.
Ми погоджуємось з науковцями, які всю різноманітність емоцій розділяють на
дві категорії: позитивні і негативні. «Кожну емоційну реакцію забезпечують окремі
нервові центри, розташовані в проміжному мозку і підкіркових ядрах. Тому емоції
позначаються на діяльності фізіологічних систем організму. Так, позитивні емоції
зумовлюють
розширення
кровоносних
судин,
підвищення
інтенсивності
енергетичного обміну, температури тіла, розумової і фізичної працездатності.
Негативні емоції мають протилежний ефект. Проте вони теж можуть стимулювати
активність людини, спрямовуючи її на подолання труднощів. Проявлятися емоції
можуть у вигляді емоційних реакцій, станів або стосунків» [1].
Психічна діяльність людини виявляє два відносно полярні аспекти: свідомий
(довільний) і підсвідомий (мимовільний).
У дошкільному дитинстві виробляється здатність дитини орієнтуватися у
людському оточенні, розрізняти людей за родинною приналежністю, віком, статтю,
емоційною привабливістю.
Емоції – це особливий клас психічних процесів і станів, пов’язаних з інстинктами,
потребами і мотивами дитини. У процесі онтогенетичного розвитку емоції виникають
раніше за почуття. За своєю формою емоції поділяються на стенічні (які активізують
процеси життєдіяльності, підсилюють енергію дитини, спонукають до дії) і астенічні
(які знижують життєдіяльність, послаблюють енергію, гальмують активність).
Емоційне життя дитини – це сукупність емоційних станів, які переживаються
нею. Це особлива форма існування дошкільника в навколишньому світі, коли він
класифікує об’єкти реальної дійсності на «приємні» і «неприємні». Пізнаючи світ і
певною мірою змінюючи його, дитина переживає все з чим стикається: відчуває
задоволення і незадоволення, радість і горе, обурення і захоплення, гнів і сором,
упевненість у собі і ніяковість та ін.
Різноманітні переживання дитини, в яких виявляється її ставлення до того, що
діється навкруги, називають емоціями та почуттями. В емоціях і почуттях
відображений вибірковий характер людської свідомості. Найчастіше переживання
викликані тими об’єктами, які набувають для дитини певного життєвого значення,
стають для неї цінними, оскільки сприяють або перешкоджають задоволенню різних
її потреб.
Емоції впливають на сприйняття дитиною подій, явищ, людей. У піднесеному
настрої дошкільник схильний сприймати навколишній світ крізь «рожеві окуляри»:
концентрує увагу переважно на приємному, абстрагуючись від неприємного, виявляє
поблажливість до недоліків інших, терпляче ставиться до образ тощо. Засмучена
дитина має песимістичний погляд на життєві явища: фіксує увагу на неприємному,
перебільшує значущість образливого слова або дії іншої людини стосовно себе,
негативно ставиться до запрошень однолітків до ігор тощо.
Емоції впливають на пам'ять, мислення й уяву дитини, тобто на пізнавальні
процеси. Якщо малюк чимось наляканий, йому важко перевіряти різні варіанти
розв’язання проблеми, логічно міркувати, відтворювати якісь події. У розгніваного
526

дошкільника виникають лише «розгнівані» думки. У стані тривожного збудження
дитина настільки охоплена «стартовими» думками й турботами, заповзята
розв’язаннями конкретної проблеми, що не здатна до навчання, сприймання та
засвоєння будь – якої іншої інформації.
Комплексні емоції, які переживає дитина, впливають на все, що вона робить,гру, працю, навчання, спілкування. Якщо дошкільник зацікавлений діяльністю, він
прагне виконувати її протягом тривалого часу. Якщо він відчуває огиду до чогось
(когось), то прагне уникнути неприємної ситуації або людини.
Позитивні і негативні емоції та їхнє сполучення відповідним чином впливають на
зміст, характер, спрямованість стосунків дошкільника з дорослими й однолітками.
Вміння батьків і вихователів дитячих садків за зовнішніми проявами розпізнати
переживання зростаючої особистості є важливою умовою ефективної організації
виховного процесу, реалізації індивідуального і диференційованого підходу до
виховання дитини перших семи років життя.
Кожне переживання дитини характеризується передусім якістю, що відрізняє
його від інших. Емоційні переживання відрізняються їхньою полярністю. Кожне
переживання має яскраво виражений позитивний чи негативний відтінок (любов –
ненависть, симпатія – антипатія, здивування – байдужість). Звичайно вони не сумісні,
тобто не виявляються одночасно. Проте у складних почуттях вони можуть
утворювати суперечливу єдність. Емоції також характеризуються певною силою або
інтенсивністю. Сила переживань може залежати від сили тих вражень, які їх
викликали. Здебільшого її зумовлено зв’язком вражень з потребами дошкільника,
його оцінкою подій, вчинків, явищ.
Існують особливості розвитку емоцій і почуттів на різних етапах дошкільного
дитинства. Роздратування, гнів – звичайна емоція в дітей другого і третього років
життя. Формами її вияву бувають напади люті, верещання; дитина падає на підлогу,
б’є руками і ногами;іноді виникає ядуха. Подібна поведінка пов’язана здебільшого
або з переживанням дитиною обмежень у поведінці, або із засмученням через
невдачу. Вкладання спати, висаджування на горщик, якась заборона з боку
дорослого, вдягання у громіздкий одяг, зміна звичного ходу речей можуть спричинити
гнів малюка.
Настрій дитини віком до трьох років значною мірою залежить від її фізичного
стану. Прояви неслухняності найчастіше трапляються, коли дитина голодна,
втомлена, хоче спати, погано себе почуває. Невмотивовані зміни настрою,
підвищена дратівливість, раптовий вияв поганої поведінки – перші ознаки
захворювання маленької дитини.
Ми погоджуємось із науковцями, які вважають, що: «для періоду дошкільного
дитинства характерні інтенсивність і лабільність емоційних реакцій. Бурхлива радість
і збудження можуть легко змінюватись фрустрацією з нетерпінням і гнівом. У цьому
віці діти виявляють емоції безпосередньо – можуть стрибати від радощів і кидатись
на підлогу в нападі люті. Дошкільники 5-6 років ще не засвоїли соціально прийнятних
способів виявлення незадоволення, тому вони можуть, розсердившись на когось,
кусатись, дряпатися, битись. Такі способи фізичних проявів гніву частіше
трапляються у хлопчиків» [1, 5, 6].
Процес виховання й навчання, основне навантаження якого покладається на
дитячий садочок та школу, передбачає використання технологій, спрямованих на
зміну як свідомого, так і підсвідомого аспектів психічної діяльності дитини.
Результатом такої зміни на рівні свідомості є знання, переконання, ідеали. На рівні
підсвідомого результатом навчально-виховного впливу є психологічні настанови,
уміння та навички, що відображають роботу мимовільних механізмів людської
психіки.
Поєднання виховання і навчання у сферах довільної та мимовільної активності
виявляє вищий продукт освіти—світогляд, де є як свідомі, так і неусвідомлені
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моменти психічної діяльності, що в ідеалі мають досягти певного синтезу, коли
свідомо-довільні підсвідомо-мимовільне можуть бути функціонально прозорими один
для одного, тобто коли спостерігається усвідомлення і контроль людиною своїх
мимовільних психічних функцій.
Таким чином, одним з основних освітніх пріоритетів є створення виховних
технологій, які дозволяють вихованцям навчитися усвідомлювати і контролювати
підсвідомі процеси психічної діяльності, що сприяє формуванню виміру людської
психіки, що одержав назву «надсвідомості», яка відображає процес синтезу
свідомості та підсвідомості й знаходить висвітлення в працях науковців, педагогів,
психологів, представників медицини і мистецтва.
Один із шляхів формування надсвідомості пов'язаний з процесом свідомого
формування позитивних і свідомої ж руйнації негативних психологічних настанов та
звичок.
Одна з найактуальніших проблем виховання дітей дошкільного віку пов'язана з
нейтралізацією негативних звичок і психологічних настанов, що іноді можуть набути
форми стійкої патології.
Нижче обґрунтуємо психолого-педагогічну технологію корекції негативних
психоемоційних станів та звичок у дітей дошкільного віку.
Технологія базується на обґрунтованому психологічною наукою положенні:
«людина може контролювати те, стосовно чого вона психологічно відкрита та що
вона не сприймає вороже, як певну загрозу» [1]. Явище, яке спричиняє побоювання,
страх (часто неусвідомлений), тобто явище, до якого людина ставиться негативно,
ускладнює його контроль. Ми погоджуємось із науковою позицією С. Рубінштейна,
що: «страх може контролюватися опосередкованим чином — за допомогою
механізмів психологічного захисту, що «заганяє його усередину». Реальною
можливістю позбутися страху, на наш погляд, є відкритість явищу, що цей страх
спричинило. Це передбачає звільнення від почуття ворожості стосовно нього. За
таких умов людина відмовляється від безуспішного контролю проблемного явища та
психологічно йому відкривається» [6, с.15]. Н. Горбунова у власному дослідженні
обгрунтовує таку закономірність: «чим. більше людська істота прагне контролювати
ситуацію, тим більше вона підсвідомо залежить від неї» [2, с.164].
Вихователь, працюючи з дітьми дошкільного віку, ставить за мету формувати
певні психічні новоутворення, формує навички міжособистісної комунікації, формує
пізнавальні інтереси та розвиває мотиваційну сферу кожної дитини.
Під профілактикою ми маємо на увазі «науково обґрунтовані та своєчасні дії,
спрямовані на попередження можливих фізичних, психологічних або соціальних
випадків у деяких індивідів» [Ярошенко]. Деколи первинна профілактика потребує
комплексного підходу, котрий допомагає попередити можливі проблеми та вирішити
поставлені задачі. Профілактика передбачає рішення проблеми, яка поки що не
сформувалась, але існує реальна загроза її виниклення. В останній час багато уваги
науковців приділяється ранній профілактиці відхилень у розвитку дитини. Причини
посиленої уваги до профілактики можна побачити на рис. 1.1.
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дитинство є стадією
розвитку на якій
закладається
фундамент
особистості;

в дитинстві
закладаються
моральні та етичні
якості;

формуються норми
поведінки;

нервова система
пластична і здатна
до змінювання;

дитина володіє
підвищеною
чутливістю, здатна
на переконання та
наслідування;

дитина залежить від
дорослого, а батьки і
педагоги - головні
авторитети

Рис. 1.1. Причини посиленої уваги до профілактики негативних емоцій у дітей
дошкільного віку.
Ми погоджуємось із науковою позицією Н. Піхтіної, яка вважає. що «психолого –
педагогічна профілактика – це система попереджувальних дій, пов’язаних з
усуненням зовнішніх причин, факторів та умов, котрі викликають ті чи інші недоліки у
розвитку дітей. Здійснюється на основі загальної гуманізації педагогічного процесу.
Успіх системи пов’язана насамперед з усіма суб’єктами педагогічного процесу. Однак
доволі часто порушуються елементарні права дитини, що передбачає включення в
профілактичну роботу систему заходів з соціального захисту дитинства»[4, с. 55].
Поведінкою є сукупність конкретних, в даний момент діяльностей. Вона може
бути адаптивною, якщо отримано позитивний результат. Досягнення такого
результату стає можливим, якщо складові діяльності відповідні умовам в котрих дана
поведінка здійснюється. Під відхиленням у поведінці дітей розуміють такі його
особливості, які не тільки звертають на себе увагу, але й насторожують вихователів.
Ці особливості поведінки не тільки свідчать про відхилення від загально прийнятих
норм, вимог закону, але несуть у собі, зачатки майбутніх проступків, порушень
правових норм, несуть у собі загрозу нормального розвитку особистості. Це свідчить
про те, що надаючи поведінці дитини той чи інший напрямок, змістовність,
значимість, ми тим самим цілеспрямовано впливаємо на подальший розвиток
поведінки і розвиток самої дитини.
Ми погоджуємось із думкою науковців, які до завдань психолого – педагогічної
профілактики негативних емоцій відносять:
• переборення сімейного дискомфорту та дискомфорту серед однолітків
через емоції;
• організація успішної діяльності за допомогою емоцій;
• гармонізація психічного та особистісного розвитку;
• формування позитивного образу «Я»;
• профілактика соціальної ворожості;
• профілактика соціальної шкідливості, вередливості;
• корекція відхилень в поведінці та психоневрологічному статусі [1,4, 5,].
У дошкільному віці страхи найбільш успішно піддаються психологічному впливу,
оскільки вони поки що більше обумовлені емоціями, ніж характером, і багато в чому
носять віковий перехідний характер. Якщо в цьому віці не буде сформовано вміння
оцінювати свої вчинки з точки зору соціальних поглядів, то надалі це буде складно
зробити, оскільки упущено сприятливий час для формування почуття
відповідальності. Ми розділяємо наукові думки О. Масляної, щодо класифікації
основних завдань профілактичних заходів: «профілактика появи сильно виражених
страхів і їх великої кількості; – профілактика закріплення вікових страхів; –
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профілактика несприятливої динаміки вже наявних страхів, що включає проведення
корекційних заходів, тобто профілактика появи інтенсивних і стійких страхів, страхів
ірраціонального характеру» [3, с. 99].
На основі теоретичного аналізу наукових праць з проблеми дослідження та за
результатами власного практичного досвіду,ми пропонуємо модель психолого –
педагогічної профілактики негативних емоцій дітей дошкільного віку, яка складається
з декількох етапів.
1. Завдяки комплексній та поліфункціональній взаємодії психолога та
вихователів можна реалізувати перший та надважливий етап – раннє виявлення та
своєчасне реагування на виклики, які включають такі етапи.
• визначення особистісної перспективи дитини
• демонстрація дитині групової підтримки
• статусне переміщення, організація успіху
• виділення симптомокомплексів, котрі потребують корекції
• розробка та реалізація програм корекції
• введення методів спеціальної ранньої корекції
• аналіз результатів колекційної роботи з дитиною
2. Спеціальна рання профілактика, яка включає такі етапи:
• реалізація умов педагогічного процесу
• реалізація різнорівневої моделі змісту дошкільної освіти
• освоєння особистісно – орієнтованої моделі взаємодії з дітьми
• раціональна організація педагогічного процесу
• аналіз результатів виховного впливу.
Отже, на основі аналізу теоретичних положень, ми пропонуємо вихователям
використовувати такі методи досягнення психічної відкритості:
І. Позитивна рефлексія. Для того, щоб позбутися негативної звички, небажаної
психологічної настанови, необхідно створити умови, які допомогли б дитині
усвідомити цю небажану звичку як позитивний ресурс її психіки.
Прикладами позитивної рефлексії у роботі вихователя може бути, як формат
зустрічі дітей вихователем (бесіди з дітьми і батьками — емоційне й енергетичне
передавання дитини «з рук до рук» має стратегічне і тактичне значення; а
індивідуальне спілкування з дитиною — рівень довіри дитини до дорослого визначає
подальший формат взаємодії; групове спілкування з дітьми — налагодження
міжособистісного простору. Усмішка —перший елемент, який помітять як дорослі, так
і діти. Вона піднімає настрій тому, хто усміхається, і тому, кому усміхаються;
допомагає зародженню й посиленню надії, любові; гармонізує характер людей,
полегшує зближення людей, сприяє взаєморозумінню; робить життя людей красивим
і радісним. Назви лагідно: «Привіт, Оленко!», «Доброго ранку, Петрику!», «Вітаю
тебе, Олюню!», «Рада тебе бачити, Микольцю!»; Комплімент: «У тебе сьогодні
красива сукня», «Ти сьогодні — усміхнений»; Незакінчене речення: «Мене радує
сьогодні... твоя щира усмішка»; «Мені цікаво було... з тобою сьогодні гратися»; Етюд
душі: Дотиком руки одне до одного діти передають по колу «Радість» («Тепло»,
«Доброту» або «Настрій» (гарний, сонячний, суперовий, класнючий), «Усмішку»
(дитячу, квіткову, сонячну, котикову, пташину, іграшкову). Психогімнастика: «Наш
Сашко», «Веселі друзі», «Сонечко»
ІІ Рефлексія контролю, що знаходить свій відбиток у психокорекційній роботі в
психіатрії.
Розглянемо метод негативного впливу К.Дулнопа, який висунув парадоксальне
положення, відповідно до якого негативної, шкідливої звички можна позбутися, якщо
багаторазово свідомо (контрольованим чином) повторювати дію, якої людна прагне
звільнитися. Базуючись на цьому методі, один музикант для усунення звичної
помилки у виконанні одного музичного уривка деякий час навмисно грав це місце
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неправильно, після чого зміг позбутися своєї вади. А жінка, яка, друкуючи на
машинці, додавала до кінця слова першу літеру цього слова, також змогла позбутися
негативної звички за допомогою зазначеного методу, який ґрунтується на принципі
психологічної відкритості людини своїй нав'язливій звичці.
Отже, для того, щоб позбутися негативної звички, зруйнувати яку за допомогою
довільного контролю неможливо (оскільки людині дуже важко контролювати сферу
своєї підсвідомості), необхідно вольовим чином імітувати (відтворювати) цю звичку,
психологічний механізм перебігу якої тепер потрапляє у сферу довільного контролю.
В.Франкл, який розвинув цей метод (назвавши його методом парадоксальної
інтенції, тобто парадоксального наміру [8]), наводить випадок, як до психотерапевта
привели хлопчика, який страждав на енурез. До цього були численні невтішні спроби
позбутися хвороби. Психотерапевт уклав з хлопчиком угоду, сказавши, що за кожну
«мокру ніч» він платитиме йому 5 центів. Хлопчик вельми зрадів перспективі
розбагатіти. Справді, він заробив 10 центів. Але через два дні хлопчик перестав
мочитися в постіль, хоча, за його словами, робив усе можливе, щоб це сталося.
Зазначений метод можна вважати одним з основних у корекції поведінки дітей
дошкільного віку. Його можна використовувати в педагогічній практиці, коли потрібно
позбавити дитину певної мовленнєвої помилки, яка набула статусу стійкої звички.
ІІІ. Сфера рольової поведінки, що має велике значення в процесі соціалізації
дітей дошкільного віку. Тут негативна звичка може стати елементом сюжетнорольової гри. Так, наприклад, якщо дитина витирає ніс рукою (хоча і розуміє, що
цього робити не слід), ігноруючи при цьому носову хустинку, можна програти цю дію
в рольовій сценці, де дитина може довільним чином виконувати дію, що
перетворилася на небажану звичку.
Цікаво, що метод сюжетно-рольового самовираження через негативні
психоемоційні стани та звички може набути й інших психолого-педагогічних проекцій.
Відомо, що від своїх страхів діти можуть звільнитися, якщо виражатимуть їх через
малюнок, ліплення і т.д.
Отже, Встановлено, що в сучасних дослідженнях фіксується більше двадцяти
функцій емоцій в розвитку особистості. На перших вікових етапах становлення
особистості суттєвим виступає диференційований підхід до визначення функцій
емоцій на основі знаку та модальності (страх, гнів, радість), інтенсивність та частота
прояву яких характеризують змістову вираженість емоцій.
Розкрито, що на розвиток емоційної сфери дітей впливають як біологічні, так і
соціально-психологічні фактори, а саме: особливості сімейного виховання;
неформальність взаємостосунків з іншими дітьми та умови навчально-виховного
процесу в дитячому закладі. Визначено чотири типи умов виховання, а саме: тільки в
сім’ї; в сім’ї та дитячому садку; неповній сім’ї; дитячому будинку.
Ми розглянули методи звільнення від негативних психоемоційних станів та
згубних звичок, що базуються на принципі психологічної відкритості зазначеним
негативним станам та звичкам. Ці методи виражають дух особистісно орієнтованої
(суб'єкт-суб'єктної, гуманістичної) парадигми дошкільної освіти, оскільки вони
звертаються до цілісної особистості вихованця, у якій навіть негативні моменти
можна вважати позитивними ресурсами його розвитку, що здійснюється шляхом
подолання вихованцем протиріч особистого життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП:
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
Анотація. У статті висвітлено, що соціалізація дошкільників з
особливими освітніми потребами буде успішною, якщо вони матимуть
можливість набувати досвід спілкування в умовах закладу дошкільної освіти.
Своєчасне втручання у розвиток дітей з особливими потребами, створення
умов для їхньої соціальної адаптації може змінити ситуацію на краще.
Ключові слова: соціалізація, діти з особливими потребами, інтеграція,
соціальне середовище.
Сучасна демократія вимагає від людини готовності і здатності до активної
участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх
прав і обов’язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти. Важливим
показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе і милосердне ставлення
до дітей з особливостями у розвитку, які мають право на повноцінне життя.
Сьогодні відбуваються суттєві зміни в суспільній свідомості щодо ставлення до
проблем дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.
Створюються реабілітаційні центри, запроваджується інтегроване навчання в
дошкільних закладах.
Останнім часом в усьому світі відмічається значне збільшення кількості дітей, які
потребують додаткової уваги та піклування суспільства через те, що мають
порушення фізичного та психічного розвитку. Сучасні дослідження, досвід
впровадження інклюзивного навчання доводять, що спільне навчання дітей з
особливими потребами та їх здорових однолітків можливе, і є основою інтеграції
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та соціальної адаптації дітей з особливими потребами, підготовкою їх до
самостійного життя.
У Законі України «Про освіту» (5 вересня 2017 року № 2145 – VIII –
Редакція від 02. 04.2020, підстава - 540 - IX) у статті 3. Право на освіту вказано: 2.
В країні створюються різні умови доступу до освіти. … Право на освіту
гарантується незалежно від… стану здоров’я, інвалідності,… 3. Право особи на
освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних
формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної)… У Законі України
«Про дошкільну світу» (Редакція від 20. 05.2020, підстава - 474 - IX) статті 3: п.2.
визначено «Держава… забезпечує доступну і безоплатну освіту в державних і
комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами
з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного
розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та ефективною…». Сьогодні
в Україні розроблено Концепцію розвитку інклюзивної освіти, яка спрямована на
виконання вимог міжнародних нормативно-правових документів та розробку
механізмів впровадження інклюзивної освіти. Під інклюзивним підходом розуміють
створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, однакові
можливості отримати досвід та знання.
Завдяки впровадження інклюзивного навчання,
діти з особливими
потребами мають змогу відвідувати заклади дошкільної освіти. Адже згідно
Конституції України, кожна дитина має право на освіту. Інклюзивна освіта
доступна для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного
розвитку, порушення зору, слуху та мовлення, порушення опорно-рухового
апарату, розлади спектру аутизму та інші.
Батьки
чи опікуни мають право обрати заклад дошкільної освіти, який розташований
найближче до місця проживання, без будь-яких дозволів чи направлень. Рішення
про відвідування закладу дошкільної освіти приймають батьки на основі висновку
психолого-медико-педагогічної комісії.
Заклади дошкільної освіти стають осередками психологічної підтримки
сімей, в яких виховуються діти з особливими потребами. Створення інклюзивних
груп – це крок назустріч дитині через новий підхід до виховання та навчання.
Інтеграція дітей з особливими потребами набула світового масштабу.
Стадія інтеграції означає бажання знайти своє місце в суспільстві. Процес
інтеграції може вважатися повноцінним, якщо забезпечує такі умови: можливість
дитини відвідувати навчальний заклад, живучи в сім’ї, а батькам – виховувати
власну дитину; навчання кожної дитини відповідно до її особливих освітніх
потреб і потенційного розвитку; розширення кола спілкування з особливостями
психофізичного розвитку та підвищення якості її соціалізації.
Процес соціалізації триває все життя і відповідає неперервному вихованню.
В процесі соціалізації дитина отримує переконання, суспільні норми поведінки
необхідні їй для нормального життя в суспільстві, вона навчається нормам
проживання та праці, навчається взаємодіяти один з одним. Соціалізація – це
поняття, що характеризує становлення особистості. Вона передбачає не лише
усвідомлене засвоєння дитиною готових форм та способів соціального життя,
способів взаємодії з матеріальною і духовною культурою, а й накопичення
власного соціального досвіду.
Розрізняють 3 етапи соціалізації:
1 етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першою сходинкою є
адаптація її в сім’ї. Успішність цього процесу залежить від того, наскільки
адекватно члени родини реагують на проблеми дитини і допомагають у їх
подоланні.
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2 етап соціалізації – перебування дитини у навчальному закладі.
Важливу роль може відіграти такт педагогів, повага до дитини з особливими
освітніми потребами. Налаштування дитини на перебування у закладі, на
важливість нових змін у її житті виконують члени родини.
3 етап соціалізації – адаптація дитини та сім’ї у суспільстві.
Ефективність соціальної адаптації, особистісного розвитку дітей з
особливими потребами залежить від того, настільки успішно будуть підготовлені
дошкільники з особливими потребами до шкільного життя.
В процесі своєї роботи вихователю потрібно пропонувати дітям такі види
діяльності, які передбачають взаємодію і взаємозалежність, що сприяє
встановленню між дітьми дружніх стосунків. Спільне навчання і виховання в
умовах дошкільного закладу має позитивний вплив як на дітей з особливими
потребами, так і на усіх. Діти з раннього віку починають розуміти з якими
труднощами стикаються люди, котрі мають проблеми розвитку, стають чутливими
до потреб інших, навчаються підтримувати один одного. Ставлення дітей до
однолітків з обмеженими можливостями є теплішими, бо вони регулярно граються
разом.
Завдяки перебуванню у звичайній групі у дітей з особливими потребами
зростає самоповага, впевненість у власних можливостях. Спільні заняття
стимулюють концентрацію уваги дітей, посилюють їхню мотивацію до навчання.
Дитина з особливими потребами спостерігає за реакцією інших дітей на те чи
інше завдання, бачить способи його виконання. Такі спостереження сприяють
формуванню інтересу до пізнання навколишнього світу, до навчальної діяльності,
до співпраці, забезпечуючи успішну соціальну, психологічну та фізичну адаптацію
до умов життєдіяльності дітей.
Одним з основних стратегічних завдань є створення необхідних соціальних,
моральних та психологічних умов для повноцінного життя дитини з особливими
освітніми проблемами, оптимального її розвитку. Адже заклад дошкільної освіти
відіграє особливу роль у процесі соціалізації дитини з особливими освітніми
потребами.
Головним у роботі з такими дітьми повинно стати, по-перше, поновлення
емоційного контакту, по-друге, встановлення довірливих відносин з дитиною. При
цьому, дитина не повинна почувати себе об’єктом діяльності дорослих, вона
повинна стати повноправним суб’єктом, співучасником освітнього процесу.
Діти з відставанням у психічному розвитку під час виконання різних ігрових
завдань потребують більш різноманітної допомоги, часом такої, яка в роботі з
іншими дітьми не застосовується. Такою допомогою є спільні дії дорослого і
дитини, коли дорослий рукою бере іграшку, кладе на відповідне місце і поступово
привчає її виконувати цю дію самостійно. Щоб запобігти відволіканню дитини від
гри, треба сховати всі зайві речі в найближчому оточенні, самому дорослому не
займатися ніякими сторонніми справами, виявляти твердість, але й бути
доброзичливим, терплячим, щоб не дратувати і не перенапружувати дитину.
Слід пам’ятати , що в якому б віці не починалися спеціальні заняття з
дитиною, треба повертатися до розширення, зміцнення і систематизації її
безпосереднього, чуттєвого пізнання предметів і явищ навколишнього світу. Це
потрібно робити вчасно і послідовно.
Найчастіше ознакою відставання психічного розвитку є пасивність дитини,
яка проявляється у відсутності допитливості. Запитання у дітей з вадами розвитку
теж бувають, але їх значно менше, вони поверхневі, одноманітні, не спрямовані
на встановлення зв’язку між причиною і наслідком. Саме тому таких дітей
необхідно послідовно вчити спостерігати, порівнювати різні предмети, знаходити
між ними спільне та відмінне. Для повноцінного розвитку дитини дуже важливо,
що вона навчалася добре користуватися своїми органами чуттів ( зору, слуху,
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нюху, смаку, дотику) для пізнання різноманітності предметів та явищ. Тому
вихователю потрібно так організувати діяльність дітей, щоб їм доводилося
постійно вчитися виявляти різні ознаки предметів та порівнювати їх між собою за
цими ознаками.
Варто відмітити, що порушення у психофізичному розвитку дітей завжди
відбиваються на розвитку мовлення. Особливої турботи потребує формування
мовлення у дітей, які відстають в інтелектуальному розвитку. Велика роль у
формуванні мовлення належить зусиллям дорослих, батьків і вихователів.
Свідомо і повсякчасно використовуючи природні та невимушені життєві ситуації
вони формують у дітей розмово-побутове спілкування, на основі якого пізніше
формується і зв’язне мовлення. Дорослі повинні постійно дбати про пробудження
у дітей мовленнєвої активності, заохочувати, підтримувати будь-які спроби
висловитися.
Освіта дітей з особливими освітніми потребами є спільним завданням
батьків та педагогів. Позитивне ставлення до цього батьків безумовно сприяє
інтеграційним процесам, як у закладі дошкільної освіти, школі , так і в суспільстві в
цілому. Втім батьки, як і будь-яка ланка, дотична до інклюзії, потребують
відповідної підтримки і допомоги, що безумовно підвищить у цьому їхню роль.
Варто батьків дітей з особливими потребами навчити краще розуміти внутрішній
стан дітей та стати компетентними захисниками їхніх прав та інтересів. Необхідно
забезпечити батьків інформаційною підтримкою для задоволення їхнього
професійного зростання у відстоюванні прав та інтересів дітей з особливими
потребами. Командна робота педагогів та батьків, підтримка та взаєморозуміння
допоможе отримати чудові результати у навчанні та розвитку дитини.
Отже , вчасно розпочата педагогічна робота з дітьми з особливими
освітніми потребами спрямована на активізацію психічного розвитку дитини,
набуває винятково важливого значення для її долі .Практика доводить, що
своєчасне втручання у розвиток таких дітей, створення умов для їх соціальної
адаптації може докорінно змінити ситуацію, забезпечити розвиток життєтворчості
дитини.
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Анотація. У статті висвітлюються поняття інтеграції медіаосвіти та
інформаційних технологій в корекційний процес логопедичної роботи.
Розкривається специфіка використання комп’ютерних логопедичних ігор.
Ключові слова: медіаосвіта, презентації, ІКТ, інтернет, комп’ютерні ігри.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та назрілих проблем у вітчизняній
педагогіці, відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення
нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчального-виховного процесу.
Кіно і телебачення, комп’ютерні технології, радіо та інтернет сьогодні активно
впливають на розвиток дитини з перших днів її життя. [7, с 43]. У корекційній роботі
розглядається як потужний дидактичний засіб. Застосування комп’ютерів та
інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується під час
дистанційного навчання. Це дає змогу подолати і опрацювати значно більше
інформації, робить її доступною для сприйняття і зрозумілішою, підвищує інтерес до
навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Обґрунтоване та нормоване
використання ІКТ в корекційній роботі формує мотивацію до навчання, сприяє
набуттю знань і умінь, прискорює процес корекційного впливу, дає можливість
коригувати педагогічну діяльність, спрямовувати її на досягнення мети та
поставлених завдань. Діти старшого дошкільного віку знають, що існують різні
джерела інформації (телебачення, Інтернет, планшет, книги, відео, радіо); уміють
ставити запитання про достовірність інформації; висловлювати елементарні потреби
й емоції щодо засобів масової комунікації; здатні висловлювати думку про медіатвір і
своїми словами обґрунтувати його; знають, що інформацію можна передати словами
або за допомогою зображень, на базовому рівні розрізняють погане і хороше в
медіатексті [2, с. 20].
Сфера застосування комп’ютерних ігор у корекційній роботі надзвичайно
широка. Їх можна успішно використовувати для подання нового матеріалу,
закріплення здобутих знань, особливо на етапі автоматизації та диференціації. Для
цього необхідна співпраця вчителя-логопеда та батьків. Необхідно провести бесіду з
батьками дітей про використання комп’ютерних ігор вдома, запропонувати варіанти
логопедичних ігор для закріплення набутих навичок під час логопедичних занять в
домашніх умовах. У сьогоденні у базовий компонент дошкільної освіти введено
освітню лінію “комп’ютерна грамота”, яка передбачає формування інформативної
компетенції дитини [1, с. 19].
Сьогодні розроблено вже досить багато різних типів програмних засобів,
призначених для супроводу корекційно-навчальної роботи. Сучасні технічні пристрої
дозволяють проектувати принципово нові педагогічні технології, що сприяють
ефективному функціонуванні компенсаторних механізмів з метою корекції різних
порушень, формуванню та розвитку мовленнєвих засобів, а також загальному
розвитку дітей. Також існують сайти фахівців, на яких містяться комп’ютерні ігри
корекційного змісту: презентації для дітей https://educat.at.ua/load/, каталог файлів
http://innagidkih.ucoz.com/, http://bevzina.ucoz.ru/, http://logopedija.at.ua/,
власні
розробки презентації на YouTube https://studio.youtube.com/ та програми, які дають
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змогу для створення власних розробок відповідно до потреб та можуть бути
використанні у корекційній роботі з дітьми-логопатами: Microsoft PowerPoint, InShot.
Напрямки корекційної роботи із застосуванням логопедичних
комп’ютерних ігор. Загальна моторика: допомагає навчити дитину імітувати різні
рухи, наслідуючи персонажів на екрані. Дрібна мотрика: розвиває рухи пальців рук
дітей, що покращує не лише рухову можливість дитини, а й розвиток психічних і
мовних навичок. У свою чергу, формування рухів рук тісно пов’язане з розвитком
рухового аналізатора і зорового сприймання, різних видів чутливості, просторового
орієнтування, координації рухів [3, с. 16].
Застосовуючи комп’ютерні логопедичні ігри у процесі навчання слід
дотримуватися загальних принципів при плануванні та проведенні занять:
адаптивності:
використання
потрібно
пристосувати
до
індивідуальних та вікових особливостей дитини;
специфіки мовленнєвих порушень;
до теми;
мети;
інтерактивності і діалогового характеру навчання;
оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи;
підтримання стану психологічного комфорту дитини при
спілкуванні з комп’ютером;
дотримання санітарно-гігієнічних норм (відповідність освітлення,
розташування ноутбука, провітрювання приміщення, тривалість роботи за
комп’ютером).
У процесі корекційної роботи з дітьми-логопедами повинна
вирішуватися низка завдань:
ознайомлювально-адаптаційного циклу: ознайомлення дітей із
комп’ютером і правилами поведінки під час роботи з ним, створення ситуації
успіху під час роботи, формування у дітей початкових навичок роботи на
комп’ютері з використанням маніпулятора “миша” в процесі проведення
корекційних занять;
корекційно-освітнього і виховного циклу: формування і розвиток у
дітей мовних і мовленнєвих засобів: автоматизація та диференціація звуків,
просодичні компоненти усного мовлення, корекція порушених функцій,
фонематичний слух, фонематичне сприймання, лексико- граматичні
компоненти мови; формування і розвиток навичок навчальної діяльності:
усвідомлювати цілі, самостійно вирішувати поставлені завдання, оцінювати
результати діяльності; розвиток зорового і слухового сприйняття.
творчого циклу: розвиток уяви, розвиток пізнавальної активності.
Вирішення навчальних і корекційних завдань за допомогою
комп’ютерних засобів навчання вбудовується в систему загальної корекційної роботи
відповідно до індивідуальних можливостей і корекційно- освітніх потреб дитини, їх
використання здійснюється при першорядній ролі вчителя-логопеда, за принципом
потрійної взаємодії: педагог – комп’ютер – дитина. У рамках цього підходу вчительлогопед складає індивідуальний план корекційної роботи відповідно до можливостей
і освітніх потреб дошкільника і здійснює відбір корекційних завдань.
Корекційна робота з дітьми має проводитися з урахуванням їх
психофізичних особливостей. Система використання інформаційних комп’ютерних
технологій повинна будуватися поетапно, на кожному етапі вирішуються певні
завдання.
Перший етап – мотиваційний. Однією з переваг спеціалізованих
комп’ютерних засобів навчання є те, що вони дозволяють значно підвищити
мотиваційну готовність дітей до проведення корекційних занять шляхом
моделювання корекційно - розвивального комп’ютерного середовища. Спілкування з
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комп’ютером викликає у дошкільників жвавий інтерес, спочатку як ігрова, а потім і як
навчальна діяльність. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих
структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам’ять, увага.
Другий етап – змістовно-формуючий. Основна мета цього етапу
полягає в корекції і розвитку дітей. Поставлені цілі можуть бути вирішені про
використанні різноманітних комп’ютерних ігор, за умови сформованого у дитини на
попередньому етапі усвідомленого інтересу до корекційних занять. На заняттях
необхідно створити емоційно-позитивний психологічний клімат, що передбачав би
“ситуацію впевненості” дитини в своїх силах.
Третій етап – саморозвиваючий. Мета цього етапу полягає у розвитку
самоконтролю та закріпленні отриманих навичок в процесі нової діяльності. Тут в
найбільшій мірі реалізуються можливості дітей у закріпленні отриманих нивичок
усного мовлення і творчого виконання завдань.
Отже, у процесі занять із застосуванням комп’ютерних логопедичних
ігор діти вчаться долати труднощі, контролювати власну діяльність, оцінювати її
результати. Вирішуючи задану комп’ютерною програмою проблемну ситуацію,
дитина прагне до досягання позитивних результатів, підпорядковує свої дії
поставленій меті.[6 с. 25]
Таким чином, можна зробити висновок, що використання комп’ютерних
логопедичних ігор в комплексі з традиційними методами – це шлях до ефективного,
всебічого розвитку дитини та вдосконалення всього педагогічного процесу в цілому.
Однак, щоб ці засоби були дйсно корисними, необхідне виконання певних умов:
професійна готовність учителя-логопеда до використання комп’ютерних технологій,
наявність якісного технічного й програмного забезпечення, розуміння ціїє проблеми та
підтримка керівництва дошкільного навчального закладу.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
Анотація: у статті розкривається питання партнерської взаємодії батьків
та педагогів в закладах дошкільної освіти в умова сьогодення. Розглянуто
поняття педагогіки партнерства, коротко описано форми партнерства, та
деталізовано шляхи організації партнерської взаємодії.
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партнерства, етапи проведення просвітницького заходу, форми партнерства,
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«Без виховання дітей, без активної участі батька і матері в житті школи, без
постійного духовного спілкування і взаємного духовного збагачення дорослих і дітей
неможлива сама сім’я як первинний осередок суспільства, неможлива школа як
найважливіший навчально-виховний заклад і неможливий прогрес суспільства»
В.Сухомлинський
Сім’я і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які стоять у
витоків нашого майбутнього, але часто не завжди їм вистачає взаєморозуміння,
такту, терпіння, щоб почути і зрозуміти один одного. Але саме педагоги і
батьки повинні бути партнери в загальному важливій та нелегкій справі – вихованні
дітей.
Успішним партнерство може бути тільки при наявності взаємоповаги,
доброзичливості. Співпраця і співтворчість, в основі яких лежить віра в дитину, її
можливості, стануть основними формами взаємодії педагога з сім’ями вихованців. Не
дарма говорить прислів’я «Дитина росте не від хліба, а від радості» [2].
В сучасних реаліях важливо створити широкий розвивальний простір,
сприятливий для повноцінної життєдіяльності дитини дошкільного віку в сім’ї та
закладі дошкільної освіти. Ефективність дошкільної освіти пов’язана з організацією
освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає до оновлення
змісту і форм співпраці педагогів закладу дошкільної освіти з батьками вихованців. В
основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти з сім’єю покладено
співробітництво. Ініціаторами його встановлення мають виступати педагоги, оскільки
вони професійно підготовлені до освітньої роботи, а отже розуміють, що її успішність
залежить від злагодженості й наступності у вихованні дітей.
Педагогіка партнерства – це чітко визначена система взаємовідносин всі
учасників освітнього процесу (дітей, батьків, вихователів), яка: організовується на
принципах добровільності й спільних інтересів;
ґрунтується на повазі й
рівноправності всіх учасників, дотримуючись визначених норм (права та обов’язки) та
враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін; передбачає активне включення всіх
учасників у реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе відповідальність
за ї результати.
В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між
вихователем, дитиною і батьками. Діти, батьки та вихователі, об’єднані спільними
цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями,
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.
Основні принципи цього підходу:
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повага до особистості;
доброзичливість і позитивне ставлення;
довіра у відносинах;
діалог – взаємодія – взаємоповага;
розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
нього, горизонтальність зв’язків);
•
принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
У нашому закладі дошкільної освіти ми використовуємо такі форми роботи з
батьками: бесіди, батьківський клуб, консультації, вечори відпочинку, відвідування
сім’ї дитини, родинні свята і розваги, День довіри, виставки, родинний міст, освітні
проекти, семінари-практикуми, тренінги, скринька довіри, круглі столи, педагогічний
порадник для батьків, творчі майстерні, інформаційні стенди, батьківські збори,
папки-пересувки, батьківські конференції, родинні газети, День відкритих дверей,
мультимедійні презентації, День добрих справ та ін.
Важливо також інформувати батьківську громадськість про життя малюків в
стінах закладу. Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя нашого
закладу дошкільної освіти є: сайт закладу, інформаційні осередки, планшети, дошки
оголошень, папки, інформаційні стенди, тематичні стенди, тематичні виставки,
педагогічні виставки, стінгазети, колажі, бібліотеки педагогічної, психологічної,
правової, методичної та дитячої літератури.
Яким же чином організувати роботу з батьками так щоб це були дійсно
партнерські стосунки заради блага наших дітей?
По-перше, потрібно дотримуватися прав батьків. Не нав’язувати батькам форм
співпраці, а пропонувати і практично доводити їх ефективність, зацікавлювати
батьків. Під час роботи враховувати звичаї і традиції родин дітей, їх культурну,
релігійну, етнічну приналежність.
По-друге, враховувати уподобання, інтереси, нахили членів родин дітей.
Вивчення та врахування запитів, інтересів та вподобань батьків дає змогу не лише
дізнатися про їхні очікування, виявити схильності й таланти членів родин, а й вдало
скоординувати співпрацю, обрати доцільні форми взаємодії. Це забезпечить
ефективне використання досвіду батьків під час їхньої участі в освітньому процесі.
По-третє, важливим є творчий піхід. Під час організації роботи з батьками
варто творчо підходити до досягнення поставленої мети. Так співпраця буде
ефективнішою.
По-четверте, спілкування має бути конструктивним.Спілкування з батьками
має бути позитивно емоційно забарвленим. Чітко має бути визначено питання й тема
для обговорення.
По-пяте, своєчасно потрібно провести підготовчу роботу. Плануючи співпрацю
з сім’єю, пам’ятайте, що батьки можуть відчувати невпевненість, сумніватися, чи
впораються із поставленими завданнями. Тому інформацію про різні форми роботи з
дітьми педагогічним працівникам потрібно доводити до відома батьків заздалегідь.
Щоб уникнути непорозумінь під час організації різних заходів, до проведення яких
залучили батьків, необхідно підготувати бейджі для себе та для батьків.
Заходи, організовані для батьків або за їхньої участі, дадуть змогу:
✓ розкрити виховні можливості педагогів та родини, спонукати їх до
максимального використання цього потенціалу у формуванні особистості
дитини;
✓ підвищити рівень психолого-педагогічної культури батьків, сформувати в них
свідоме розуміння власної відповідальності за результат виховання власної
дитини;
✓ заохотити батьків до активної участі в освітньому процесі на рівні партнерства
та співпраці;
•
•
•
•
•
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✓ залучити батьків до створення належних умов для забезпечення
життєдіяльності та повноцінного розвитку дітей у сім’ї та в дитячому садку.
Підготовка до просвітницького заходу складається з 4 етапів:
1. Визначення мети заходу, створення сприятливих умов для підвищення
теоретичної та практичної обізнаності батьків щодо ключових орієнтирів розвитку,
виховання та навчання дітей.
2. Визначення мети заходу, налагодження індивідуального підходу до кожної
сім’ї та посилення співпраці з батьками вихованців, створення позитивного іміджу
дошкільного закладу, формування команди однодумців, здатних до ефективної
самоосвіти та реалізації творчих здібностей, удосконалення науково-методичної
підготовки педагогів.
3. Створення умов для успішного проведення заходу. Організувати захід потрібно
так, щоб: надати педагогам і батькам права на відповідальне самовизначення, дати
змогу батькам оволодіти базовим набором теоретичних та практичних знань, умінь
та навичок щодо розвитку, виховання та навчання дітей, формувати стійкі мотиви і
наміри батьків щодо досягнення особистих успіхів у розвитку, вихованні та навчанні
дітей, переорієнтувати стиль спілкування педагогів і батьків, встановити їхні
партнерські взаємини, згуртувати педагогічний колектив, підвищити його професійну
майстерність.
4. Прогнозування
результатів, оновлення педагогічної практики, взаємодії
педагогів та батьків, ознайомлення батьків з головним педагогічним принципам
розвитку, виховання та навчання дітей, формування педагогічної культури та
психологічної грамотності батьків.
При плануванні спільної діяльності враховуйте особливості родин: склад, вік
батьків, освіта, стаж шлюбного життя, кількість дітей, досвід батьківства,
матеріальний стан, умови проживання, професійні інтереси, характери тощо етнічну,
соціальну та культурну приналежність сім’ї. Особливу увагу приділяйте неповним
сім’ям, розлученим, із повторним шлюбом, конфліктним. [1, с.52 - 56].
Головне, щоб батьки перестали ставитися до дитсадка як до установи, яка
зобов’язана надати їм комплекс послуг з догляду, навчання і виховання їхніх дітей.
Що частіше вони братимуть участь у просвітницьких заходах, то швидше зрозуміють:
заклад дошкільної освіти - це не закрита система. Батьки - дієва опора педагогів як
безпосередньо в роботі з дітьми, так і в розв’язанні різних супутніх проблем,
пов’язаних зі створенням умов для такої роботи.
Практика виховання дітей у закладі дошкільної освіти спонукає до
урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи дитячого садка і сім’ї. Аналіз
методичних рекомендацій О.Кононко, Т.Алексеєнко та інших педагогів дає змогу
виокремити такі форми партнерства:
▪ індивідуальні (вступне анкетування, попередні візити з дітьми батьків до
закладу освіти, співбесіди, консультації, телефонний зв’язок);
▪ наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, ширмочка, дошка
оголошень, планшети, інформаційні листки, тематичні виставки,
анкетування, скринька пропозицій, індивідуальні зошити, неформальні
листи, родинні газети, педагогічна бібліотека, запрошення, вітання);
▪ групові(консультації, практикуми, клуби взаємодопомоги, школа молодих
батьків, гуртки за інтересами, вечори запитань та відповідей, зустрічі з
цікавими людьми - вчителями, лікарями, психологами);
▪ колективні(батьківські конференції, тематичні зустрічі за «круглим столом»,
засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, створення групи
батьків порадників, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання,
відпочинок у вихідні дні)
Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки
партнерства, – справа не надто складна. Але вона потребує чіткої та
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цілеспрямованої взаємодії всіх учасників навчального процесу, а також усвідомлення
ними важливості досягнення спільної мети. Пропонуємо пригадати кілька дієвих
форм налагодження партнерських взаємин вихователя та батьків.
Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії вихователя та батьків,
завдяки якій учасники отримують нові корисні знання та формують позитивний досвід
вирішення нагальних проблем. Він ґрунтується на постійній взаємодії учасників задля
пошуку відповідей на важливі запитання. Крім того, тренінги базуються на принципах
рівноправності та партнерства, що дозволяє краще розвивати педагогічні можливості
батьків.
Педагогічний практикум – це спосіб розвитку педагогічного мислення у
батьків, під час якого можна ознайомитися з найбільш ефективними стратегіями
розв’язання навчальних та педагогічних ситуацій. Наприклад, учасники мають
змоделювати конфліктну ситуацію (яка може відбутися у реальному житті) та знайти
способи її вирішення. Водночас кожен учасник має висловити власне бачення суті
проблеми.
Педагогічні студії - інноваційна форма організації взаємодії колективу
однодумців, пов'язаних між собою певним світоглядом та спільними задачами.
Студії можуть бути різних напрямків, діяльність студії передбачає консультування
батьків з питань навчання і виховання дітей – мовленнєвий розвиток, виховання
самостійності, формування навичок взаємодії з однолітками та дорослими та ін.
Круглий стіл – обговорення, яке проводиться з метою обміну думками задля
вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще зрозуміти
позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, висловити власні
зауваження та аргументи.
Ділова гра – форма спільної роботи педагога та батьків, коли учасники,
виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення проблемної
ситуації. Вона може бути організована у змагальній формі, але не має створювати
атмосферу протистояння. Такі ігри формують позитивний досвід вирішення реальних
проблем у різних ситуаціях.
Дискусія – традиційна, але дієва форма взаємодії з батьками, коли всі
учасники активно висловлюють свою позицію щодо проблемного питання,
аргументовано її відстоюють, конструктивно критикують думки колег та спільними
зусиллями знаходять компромісні варіанти вирішення питань. Під час таких
обговорень усі присутні можуть знайти спільну мову.
Індивідуальні зустрічі дозволяють обговорити важливі питання, які
стосуються життя та навчання кожної дитини. Це дає можливість предметно вивчити
успішність вихованця, оцінити його успіхи та визначити проблемні точки у навчальновиховному процесі.
Скринька довіри - це місце, де можна розмістити запитання, які турбують,
побажання та пропозиції, при цьому це робиться анонімно. Бувають питання
конфіденційні, які некоректно обговорювати назагал [3, с.50 - 53].
Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними для
взаємин батьків та вихователів. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та вчинки
є для дітей прикладом для наслідування. Вони впливають на світогляд дошкільнят,
на сприйняття ними своєї суспільної ролі, на уявлення про значення навчання у
нашому житті.
Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до
навчального процесу. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії розвитку
дитини, чітко усвідомити права та обов’язки одне одного, мінімізувати загрозу
виникнення непорозумінь. Партнерські взаємини між вихователями та батьками
дають можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а саме
відстежувати зміни у поведінці дитини, краще розуміти її вподобання та життєві
орієнтири.
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Рівноправність взаємин між педагогом та родиною вихованця дозволяє
зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все ж
виникнуть, їх завжди можна розв’язати конструктивно, знайшовши компромісне
рішення. Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для дошкільнят.
Саме завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність, співчуття та
свобода вибору можуть стати основоположними для нашого суспільства.
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На сьогоднішньому етапі розвитку дошкільної освіти ефективність освітнього
процесу дуже тісно пов’язана з взаємодією працівників закладів з батьками, оскільки
в умовах загальноукраїнського карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної
хвороби все більшої актуальності набуває дистанційна освіта дітей.
Однією з
тенденцій розвитку світових суспільних процесів є централізація на збільшення ролі
людського фактору у будь-яких системах. Жодне суспільство не буде гармонійно
розвиватися, якщо його члени не будуть задовольняти свої базові потреби,
актуалізовувати потенційні можливості та реалізовувати їх у процесі
життєдіяльності.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», зокрема статті 8 «Роль
сім’ї у дошкільній освіті», батьки мають тісно співпрацювати з педагогами з метою
підготовки дитини до подальшого навчання у школі. Але, щоб досягти максимальних
результатів, необхідна тісна співпраця, тобто доцільно організована педагогіка
партнерства [1].
Педагогіка партнерства – підхід, що спрямований на розвиток максимально
продуктивних і здорових відносин у процесі навчання. Її основними принципами є:
повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах,
стосунках; діалог – взаємодія
- взаємоповага; розподілене лідерство; принципи
соціального партнерства[3]. Ініціаторами такого співробітництва мають вступати
педагоги закладу дошкільної освіти, так як вони професійно підготовлені до освітньої
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роботи і розуміють, що її успішність залежить від злагодженості і наступності у
вихованні дітей. Вихователі розуміють, що співробітництво потрібне заради дитини, і
в цьому вони повинні переконати батьків. Ініціатива у співробітниці між сім’ями
вихованців з метою її успішної реалізації і закладом дошкільної освіти має йти від
педагогів. Будь-яка конструктивна взаємодія має починатися з розмови, так як вона
принесе очікуваний результат у тому випадку, якщо співрозмовники не жалкують
часу на спілкування, володіють бажанням та вмінням домовлятися. Іншими словами,
формальні відносини один з одним тут категорично не підходять. Заклад освіти та
батьківська громада ‒ це два соціальних інститути, від узгодженості дій яких
залежить ефективність освітнього процесу, саме вони стоять у витоків нашого
майбутнього, але не завжди можуть порозумітися, бути тактовними, терплячими, щоб
почути одне одного. Дуже часто батьки і педагоги не можуть знайти спільну мову, не
хочуть слухати та приймати позицію іншої сторони, намагаються нав’язати свою
точку зору, змусити змінити життєві позиції замість того, щоб спробувати побудувати
конструктивний діалог.
В нашому закладі співробітництво з сім’ями вихованців, співробітництво з
батьками – це одне з важливих завдань, яке успішно вирішується. Ми майже завжди
досягаємо взаєморозуміння. Відносини набувають характеру співробітництва, якщо
батьки переконуються у відкритості закладу. Ми використовуємо для цього багато
способів. Насамперед зараз, коли батьки не мають можливості бути безпосередніми
учасниками освітнього процесу, вони не можуть потрапити в заклад і поспостерігати
за роботою педагога, ми надаємо їм інформацію про те, що проводиться з дітьми у
зручній та доступній для них формі, в тому числі на сайті закладу, а також в
батьківській групі у вайбері.
На жаль, зараз ми не можемо запропонувати батькам безпосередню участь у
святах та розвагах, не можемо організувати змагання чи конкурси, провести групову
консультацію, круглий стіл чи батьківські збори в закладі, але ми замінюємо ці форми
роботи на дистанційні, так як дистанційна освіта у теперішній час є досить
актуальною. У Листі Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи
закладів дошкільної освіти під час карантину» від 23 квітня 2020 року зазначається,
що варто налагодити тісну взаємодію з батьками вихованців за допомогою онлайнконференцій, спілкування в групах, в соціальних мережах, в мобільних додатках, за
допомогою електронної пошти тощо [2].
Для того, щоб побудувати активну і тісну взаємодію, ми перейшли до онлайнспілкування. Для цього було створено чат у вайбері, де в режимі реального часу
відбувається спілкування. Viber (вайбер, вібер, вібра) — це мобільний додаток, що
дозволяє дзвонити і відправляти текстові повідомлення іншим користувачам цього
месенджера безкоштовно. Позитивним є те, що можна розмістити текстові, фото-,
аудіо-, відеоматеріали щодо організації освітнього процесу в групі щоденно. Чат став
заміною традиційного зошита, який раніше регулярно вівся «Наш день». Батьки
мають змогу щоденно ознайомлюватися з тим, які форми роботи проводилися з
дітьми, закріплювати вдома отримані на заняттях знання, вміння та навички,
задавати запитання, які їх хвилюють, не виходячи з дому і в зручний для них час. Ми
інформуємо про події, які будуть відбуватися в закладі, розміщуємо інформацію
щодо різних заходів, які проводитимуться для дошкільників, обговорюємо ситуації,
які виникають і турбують батьків.
Чат має величезне значення у взаємодії між закладом дошкільної освіти та
сім’єю вихованців, але, на жаль, він не може повністю замінити всі форми роботи з
батьками, і обмежитись лише спілкуванням у чаті для успішного здійснення
освітнього процесу неможливо. Тому ми використовуємо ресурси ZOOM для
проведення групових форм роботи, а саме: батьківських зборів, конференцій,
засідань круглих столів. Саме ця платформа дала змогу організовувати «живе
спілкування», так як чат не дає можливості бачити обличчя, передавати емоції. Ми
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проводили такі форми роботи: батьківські збори «Готуємось до школи разом»,
конференція «Разом зупинимо розповсюдження коронавірусної інфекції»,
консультації «Дбаємо про здоров’я разом», «Безпека дитини – головне завдання
родини», «Протидіємо насильству». Перевагами таких форм роботи стало те, що
одночасно можна було зібрати велику кількість людей, долучити до спілкування
різних працівників закладу дошкільної освіти (медичного працівника, психолога,
вчителя-логопеда, керівників гуртків, вихователів), не збираючись в одному
приміщенні. Єдиною проблемою стало визначення часу зустрічі, тому що це
доводилось узгоджувати з багатьма людьми, але участь у таких заходах була досить
високою. Ми домовлялися наперед про час, нагадували за допомогою чату про
проведення заходу і зустрічалися разом. Батьки відмітили, що така форма роботи є
цікавішою і залишає більше вражень, дає змогу швидко і якісно отримати відповідь
на запитання, які їх хвилюють.
Ще одним ефективним майданчиком для налагодження партнерських
стосунків між всіма учасниками освітнього процесу став сайт закладу дошкільної
освіти. Наявність веб-сайту на сьогодні є обов’язковою умовою успішної діяльності.
Його актуальність обумовлюється можливістю оперативно розміщувати офіційну
інформацію щодо діяльності закладу дошкільної освіти, методичної служби тощо.
Для всіх учасників освітнього процесу це можливість швидко отримати необхідні
методичні та навчальні матеріали, інформацію про установу, а також це широке поле
для обміну досвідом та ідеями. Веб-сайт відкриває нові можливості в організації
освітнього процесу, оскільки сучасні інформаційно-комунікаційні технології
дозволяють застосовувати дистанційне навчання. Відвідування сайту дало
можливість батькам детальніше ознайомитись з організацією освітнього процесу,
ознайомитись з заходами, які проводяться, пам’ятками та порадами від спеціалістів,
які тут працюють, поповнити свої знання щодо родинного виховання.
Крім того, активно використовуємо електронне листування. У кожного
вихователя є електронна скринька, адресу якої мають батьки. У разі потреби, вони
можуть написати лист і відправити нам. Це було зроблено для того, щоб дати
можливість індивідуально звернутися, тому що під час групових форм роботи іноді
виникали ситуації, коли батьки соромились на загал поставити запитання, яке
хвилює, а допомога у кожній конкретній ситуації потрібна. Таке листування дає змогу
отримувати відповіді, не розголошуючи інформацію великому колу осіб.
Отже, в основі педагогіки партнерства має бути спілкування, повага, взаємодія
та співпраця між педагогами та батьками. Вони, об’єднані спільними прагненнями та
цілями, мають бути добровільними та зацікавленими спільниками, рівноправними
учасниками освітнього процесу і відповідати за результат. Саме об’єднання зусиль
сприятиме розкриттю та розвитку здібностей та можливостей кожної дитини,
подальшій успішній її соціалізації. Педагоги та батьки повинні бути партнерами в
загально важливій та нелегкій справі – вихованні дітей. Адже саме педагогіка
партнерства дозволяє всім нам будувати успішно стосунки з оточуючими, оскільки
без взаємодії з іншими неможливо досягнути успіху, спільних цілей.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ТА АРТ-ТЕРАПІЙ В КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ
ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Анотація. У статті, на основі власного досвіду з окресленої теми,
розглянуто сучасні підходи щодо формування мовлення у дітей раннього віку та
корекційно-розвиткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Розкрито
позитивні результати використання художнього слова, як засобу формування
мовленнєвого, когнітивного розвитку, подолання різних порушень мовлення у
дітей старшого дошкільного віку засобами арт-терапій.
Ключові слова: ефективність використання різножанрових фольклорних
текстів в автоматизації звуків, терапевтична дія музики, вокалотерапія,
казкотерапія, бібліотерапія.
Найголовнішою ознакою держави та її нації є рідна мова.
Рідна мова відіграє унікальну роль у становленні особистості. Як
найважливіший засіб людського спілкування, пізнання дійсності мова залучає
людину до духовної культури, а також є необхідною умовою виховання та навчання
і всі психічні процеси в дитини – сприймання, пам'ять, увага, уява, мислення
розвиваються під впливом мови. [ 7,c.2]
Базовий компонент дошкільної освіти
України
визначає стратегію
формування мови та мовлення у дітей раннього та дошкільного віку. [1,с.4]
Однією з найважливіших складових інтелектуальної готовності дитини є
розвиток мовлення в органічній єдності з розвитком пізнавальних та психічних
процесів.
У дошкільні роки дитина має оволодіти не лише рідною мовою, а й здатністю
спілкуватися з іншими людьми, що є запорукою й передумовою успішного навчання
у школі та безболісної адаптації до умов шкільного життя, до нових ситуацій
спілкування. Адже, спілкування – вирішальна передумова, яка визнає саму появу
мовлення, темп його розвитку і вдосконалення на кожному етапі дошкільного
дитинства. Також не можна применшувати й важливість інших чинників – розвитку
чуттєвого пізнання, фонематичного слуху, артикуляційних рухів. [5,с.75] Напередодні
вступу до школи кожний малюк повинен навчитися вільно висловлювати свої думки.
Ось чому, так важливо підпорядковувати розвиток правильної звуковимови,
словника, граматично правильного мовлення саме навчанню, передавати думки
словами, а не робити домінантним розвиток кожного з цих мовних компонентів.
[3,с.23]. А щоб висловлювання і власне спілкування наповнювалися цікавим змістом,
необхідно розширювати світогляд дитини, збагачувати її життєвий досвід.
Питання підготовки дітей до школи набувають все більшого значення. І я, як
вчитель-логопед, також зацікавлена у тому, щоб діти, які вступають у перший клас,
були добре підготовлені до навчання грамоти, тобто мали добре розвинений
фонематичний слух, уміли здійснювати звуковий аналіз слів.
Д.Б.Ельконін підкреслює: «Першочергове навчання грамоти полягає у тому,
щоб відкрити дитині звукову форму слова, познайомити її із звуковою матерією мови
– її звуками». [8,с.16]. Володіння правильною артикуляцією всіх звуків рідної мови,
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уміння сприймати їх і виділяти зі слова, визначати їхню послідовність у слові є
запорукою успішного оволодіння читанням і письмом.
На жаль, не поодиноке явище, коли дошкільня відмовляється спілкуватися з
малознайомими дітьми, дорослими; молодший школяр – відповідати на уроці.
Здебільшого таку поведінку спричинюють вади звуковимови, тож завдання, у першу
чергу, вчителів-логопедів – позбутися їх. Саме тому, увага вчителів-логопедів,
педагогів і батьків спрямована на своєчасне виявлення і подолання вад звуковимови
і звукосприймання ще в дошкільному віці.
Нові потреби спілкування зумовлюють потребу у засобах мовлення. Народ
дбайливо супроводжував поетичним словом кожен етап життя дитини, всі
сторони його розвитку. Це ціла система традиційних правил, принципів, за
допомогою яких виховувалася дитина в сім`ї. Тому серед засобів навчання дітей
рідної мови важливе місце посідають дитячі фольклорні твори. [7,с.4]
На кожному етапі корекції мовлення використовую дитячий фольклор:
забавлянки, потішки, коротенькі вірші, чистомовки, скоромовки, загадки, прислів’я,
приказки, повчально-заохочувальні оповідки, казки-загадки.
Ні для кого не є секретом, чим більше дитина знає різножанрових
фольклорних текстів, тим ліпше у неї розвинене мовлення. Прислів'я, приказки,
забавлянки, вірші, загадки, лічилки, мирилки збагачують словник дитини новими
поняттями народознавчого характеру, виховують інтерес до рідного слова.
Саме, завдяки перлинам усної народної творчості проведення корекційновиховної
роботи
з
дітьми
стає
ефективнішим,
цікавим,
бажаним,
результативним.
З власних спостережень відомо, що вже на першому році життя малюкам
потрібно проспівувати, промовляти забавлянки (потішки) – коротенькі пісеньки
або віршики, поєднані зі своєрідними вправами, які покликані зміцнити дитину
фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій. Адже, пісеньки, супроводжувані
рухами, не лише розважають дитину, тішать її своєю милозвучністю, а й
розвивають її мову. Саме з мелодики та ритму йде запуск мовлення, тому і слід
співати.
На другому році життя продовжується розвиток артикуляційного апарату
дитини, поліпшується розуміння та наслідування мови дорослих, так мова
поступово стає засобом спілкування дітей.
З досвіду роботи знаю, що три-чотирирічні діти володіють значно більшим
запасом слів. Для цього періоду їхнього життя характерним є велика мовленнєва
активність. Тому доцільно використовувати коротенькі віршики, добираючи їх на
відповідні звуки. Адже, при подоланні вад у вимові будь-яких звуків, у першу чергу,
потрібно добиватись наслідування.
Усім дітям з тяжкими вадами мовлення властиві відсутність мотивації до
спілкування. Тому перед нами стоїть завдання знайти для кожної дитини найбільш
оптимальні індивідуальні методи та прийоми корекції. І перш за все – це
доступність та цікавість.
Щоб зацікавити дітей, викликати у них бажання працювати над своїм
мовленням із дошкільниками старшого віку використовую повчально-заохочувальні
оповідки, наприклад, «Як братик і сестричка навчились правильно промовляти
звуки», «Тигреня, яке потрапило в логопедичну групу», «Добра чарівниця», «Два
ведмеді», «День народження чарівної ляльки», «Нерозлучні друзі», «Веселий лісовий
гном».
Особливо корисні повчально-заохочувальні оповідки для дітей з ФФНМ та
ЗНМ. У таких дітей часто послаблена пам’ять, знижений рівень уваги, мислення.
Одним з методів, який допомагає подолати мовленнєві порушення у дітей є
казкотерапія. Вона допомагає пережити відчуття захищеності у світі, зрозуміти
себе, сформувати в собі корисні риси та звички. Уже на першому етапі підготовки
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органів артикуляції до відтворення окремих елементів вимови використовую
логопедичні казки: «Грайливі історії язичка», на розвиток артикуляційної моторики
– «Казку про веселого язичка», «Винахідливе ведмежа» На автоматизацію звуків у
словах, реченнях використовую казки-загадки: «Загадковий звук «Л», чи «Р»,
«Загадкові шумні, чи свистячі». Для розвитку сили голосу використовую елементи
народної казки «Колобок». У гості на заняття потрапляють герої з відомих
авторських казок «Про Червону Шапочку», «Про Попелюшку», улюблені персонажітварини: ведмедик, зайчик, півник. Корекційна робота з використанням казок
сприяє і розвитку просодичної сторони мовлення (тембру мовлення, його сили,
темпу, інтонації). Для тренування рухів пальців, систематично використовую
казки на пальчиках, які супроводжую народними пальчиковими іграми: «Волохаті
рукавички», пальчикові картинки «Пальчики в лісі», «Йшла Маша по сніжку», «Йшла
ворона через поле», «Капуста».
Використання
казок,
оповідок
сприяють
розвитку
уважності,
спостережливості, тренують пам`ять, а головне – позитивно мотивують,
викликають бажання до заняття-гри.
Терапевтичний вплив на дітей має музика.
Вона не лише розвиває творчі здібності, стимулює розумову діяльність,
виховує естетичний смак, а й лікує, тому використовую: релаксацію під музику,
медитацію під музику, вокалотерапію, музичні фізкультхвилинки.
Проводячи релаксацію, пропоную дітям лягти на килимок, заплющити очі.,
створюю затишну, приємну атмосферу. Під час звучання спокійної або радісної
музики розповідаю невеличку казку, наприклад, про сонечко, промінець, хмаринку
тощо. Така вправа допомагає дітям розслабитися і уявити себе героями казки.
На етапі автоматизації звуків у складах, разом з логопатами проспівуємо
обернені і прямі склади на мелодії вже знайомих дитячих пісеньок.
А спів навіть окремих звуків може поліпшувати стан здоров'я, наприклад,
спів протягом 3-5 хвилин звуків:
• «ч» – покращує дихання;
• «з» – полегшує біль у горлі;
• «н» – допомагає зняти головний та зубний біль;
• «е» та «і» – поліпшує роботу головного мозку; підвищує активність
організму;
• «ж» – сприяє швидкому одужанню від кашлю;
• «а», «ш», »с» – розслабленню організму;
• «р» – допомагає зняти втому наприкінці дня. Звукові вправи слід
виконувати помірно і потроху. Кожен може співати, як йому хочеться.
[4.С.100-101]
Ефективним є використання вправ з валеокорекції – для язика, губів,
щелепи; вправи на дихання, адже правильне дихання є одним із найважливіших
чинників довгого і здорового життя.
Старшим дошкільникам пропоную для вивчення скоромовки. Цей жанр
народної творчості завжди подобається дітям. Ігровий ефект скоромовок
будується на навмисному утрудненні вимови певних звуків.
Для дітей саме така розвага має і виразне практичне значення – допомагає
формуванню мовного апарату дитини, привчає до складних поєднань звуків, які
ускладнюють швидку вимову слів. Саме швидкість ритму, цікавий зміст сприяють
легкому запам’ятовуванню, бажанню повторювати їх. Цінність скоромовок і у
тому, що вони потребують певних зусиль і сприяють виробленню не лише
правильної артикуляції, дикції, а й підвищують культуру власного мовлення.
Завдяки скоромовкам прищеплюється увага і повага до кожного вимовленого
звука, до якості і чистоти мовлення. Переймаючи від старших, вони легко їх
запам’ятовують і залюбки розважаються ними.
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На мій погляд, у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку не доцільно
використовувати скоромовки, оскільки у них ще не завершився процес правильної
вимови звуків.
Для автоматизації звуків у слові; формування умінь характеризувати звуки
використовую загадки. Завдяки вивченню загадок, відбувається збагачення
словника, підвищується розумовий розвиток дитини.
Особливо до вподоби малюкам чистомовки-жарти з використанням іграшок,
картинок.
Діти із задоволенням повторюють їх за мною, граються, не помічаючи, що
вони навчаються. За допомогою чистомовок, діти вчаться вимовляти звуки,
склади, речення; закріплюють знання про складову структуру слова, визначають
наголошений склад.
Неабиякий вплив на формування лексики дітей мають прислів`я, приказки,
образні народні порівняння. Вони допомагають збагатити пам`ять, роблять мову
образною та яскравою.
Значне місце у житті дитини займає гра. Чимало ігор супроводжується
своєрідними поетичними вставками, вони цим і збагачують, і розквітчують гру, а
разом з тим і мову. Досить ефективними є ігри на розвиток фонематичного
слуху, як от «Веселий грайлик», «Звукові піжмурки», «Покажи, де звучить?», «Два
ведмеді», «Впіймай звук», «М`ячик злови – голосний назви», на формування
правильної звуковимови: «Живі звуки, слова», «Так чи ні?», «На чому можна
їздити?», «Нагодуй тварину», «Допоможи ведмедику»,та ін. Рухливі ігри на
закріплення лексико-граматичних категорій, які супроводжуються віршамипримовлянками: «Горобинка», «Кухар», «Хоровод сніжинок».
У корекційній роботі використовую елементи бібліотерапії – лікування
словом, книгою. Починати читати потрібно досить рано. Доведено, що корисніше
починати читати поезію, щоб дитина чула ритміку.
Раннє навчання читанню зараз стало досить модним, але дитина повинна
дозріти. Читання – це дуже складна діяльність, воно передбачає залучення й зорових
аналізаторів, і, якоюсь мірою, роботи мовних органів. Мені здається, що набагато
важливіше зацікавити дитину книжкою і їй читати, щоб вона сама потягнулася до
книжки, так як робили наші батьки. Також обов'язково з дитиною потрібно
обговорювати прочитане, відповідати на її запитання.
Що це дає? Це дає оцінку прочитаного, формує власне ставлення до
прочитаного. Адже,читання як діяльність містить у собі кілька етапів. Це, по-перше,
мотив читання – для чого це потрібно. Це й пізнавальні мотиви, і комунікативні
мотиви, і мотиви розважальні, і мотиви психотерапевтичні.
Отже, бібліотерапія міцно впливає на підсвідомість, збуджує уяву, народжує
несподівані асоціації. Сюжети творів, окремі авторські фрази та вислови героїв часом
співзвучні окремій ситуації, в якій опинилася дитина, можуть підказати нестандартні
рішення, стати чудовою альтернативою різного роду пігулкам та заспокійливим.
Оповідання, поезія, казки, легенди, міфи – чарівні ліки. Така терапія стане у
пригоді і дітям, і дорослим.[2.C.14]
Завдяки комплексному та диференційованому підходу щодо подолання вад
звуковимови з обов'язковим використанням усної народної творчості я досягаю
значних результатів. У першу чергу, відчуваю захоплення та радість в очах дітей
від процесу навчання та задоволення від їх досягнень.
Дитячий фольклор, як невід’ємна частина народної логопедії, протягом
століть формував естетичні смаки дитини, культуру мовлення, вміння через
прекрасне, доступне народне слово образно, логічно мислити та висловлювати
свої думки. Художнє слово разом з живими спостереженнями збагачує знання про
навколишній світ, вчить доброти і співчуття, допомагає дітям краще зрозуміти
життєві ситуації, стереотипи поведінки, а також сприяє соціальній адаптації. І
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переживши віки, ці твори народні, як безцінне багатство передаються новим і
новим поколінням. [9,с.20]
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ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЗАСІБ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Анотація Основним напрямком в роботі кожного дошкільного закладу освіти є
збереження та зміцнення психічного здоров'я вихованців, їх інтелектуальний і
творчий розвиток, забезпечення умов для зростання особистості. Успішне
здійснення цієї відповідальної роботи неможливо у відриві від сім'ї, так як батьки це найперші вихователі дитини з моменту її народження. Для освітніх установ, в
тому числі і для закладів дошкільної освіти завжди залишається актуальним
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питання партнерської взаємодії педагогів з батьками вихованців Один з
найважливіших аспектів цього питання - пошук дієвих шляхів співпраці, позитивної
взаємодії, як необхідної умови для всебічного розвитку дитини.
Ключові слова : дитина, сім’я, взаєморозуміння, партнерство,
співробітництво.
У законі
України «Про освіту» визначається , що батьки є першими
педагогами для своїх дітей. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального
та інтелектуального розвитку особистості дитини в дитячому віці. Важливість сім'ї як
інституту виховання обумовлена тим, що в ній дитина знаходиться протягом значної
частини свого життя, і по тривалості впливу на особистість жоден з інститутів
виховання не може зрівнятися з сім'єю. Таким чином, визнання державою пріоритету
сімейного виховання, вимагає інших взаємин від освітнього закладу і сім’ї, а саме
співпраці, взаємодії та довіри. Дитячий садок і сім'я повинні прагнути до створення
єдиного простору для розвитку дитини.
Сучасні тенденції в розвитку дошкільної освіти об'єднані одним важливим і
значущим критерієм - його якістю, яка безпосередньо залежить від рівня професійної
компетентності педагогів і педагогічної культури батьків. Досягти високої якості освіти
наших вихованців, повністю задовольнити запити батьків і інтереси дітей, створити
для дитини єдиний освітній простір можливо лише за умови розробки нової системи
взаємодії ЗДО і сім'ї. З одного боку, батьки довіряють дитячому садку і погоджуються
з формами, методами і прийомами виховання в закладі дошкільної освіти. А з іншого,
вони не готові сприймати вихователів як партнерів і дотримуватися з ними єдиної
педагогічної лінії за межами дитячого садка. А педагоги, в свою чергу, частіше бачать
в батьках не суб'єкта спільної діяльності, а черговий об'єкт виховання. Тому
проблема партнерської взаємодії дошкільного закладу з сім'єю на сьогоднішній день
залишається актуальною, набуваючи часом загострений характер.
Зміст партнерської взаємодії в освітньому просторі розкрито у дослідженнях:
Ш.Амонашвівлі ( особливості гуманної педагогіки); О.Коханової ( психологія
партнерської взаємодії в освіті); С.Максименка ( психологічні проблеми модернізації
освіти в Україні); В.Моргуна ( педагогіка співпраці, психологія толерантності);
Г.Татарцевої ( методологічні підходи до визначення поняття « партнерство» ).
На сьогоднішній день для батьків недостатньо простих прохань, вказівок і
консультацій. Одним з пріоритетних завдань нашого
дошкільного закладу є
створення відкритого освітнього середовища, де батьки вихованців є партнерами.
Робота будується за двома напрямками. Перший напрямок - освіта батьків, передача
їм необхідної інформації з того чи іншого питання (лекції, індивідуальні та групові
консультації, інформаційні листи, бібліотека для батьків, відеотека, інтернет-сайт,
презентації ЗДО і груп, практикуми і т. д.). Другий напрямок - вивчення сімей та
виявлення груп батьків які готові брати участь в життєдіяльності ЗДО. На даний час
взаємодія з сім'ями вихованців та педагогічним колективом вдосконалюється з
позиції індивідуалізації сімейних потреб і формування суб'єктної позиції батьків,
через широкий вибір різних форм роботи з сім'єю, через які реалізується ця
взаємодія. І вибір з цього різноманіття форм і засобів залежить від самого педагога.
Але не через всі форми, на наш погляд, можна залучити батьків в освітній процес,
адже вони беруть участь у тих заходах, які їм цікаві, де вони можуть проявити себе,
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реалізувати свої ідеї, а найголовніше, бачити результати співпраці у розвитку своєї
дитини. І в цьому сенсі, для нас найбільш прийнятною стала така форма роботи, як
спільні заходи та розваги з дітьми, батьками, вихователями груп. Хтось реалізує це
через спільні дитячо - батьківські проекти, інші - через свята, розваги, спортивні
заходи. Організація групових свят, розваг, театралізованих постановок з залученням
батьків в процес підготовки не залишає байдужими навіть самих пасивних і зайнятих
батьків. Як ніщо інше, такі заходи зближують дітей, батьків і педагогів.
Залишивши дитину на цілий день в дошкільному закладі, багато батьків
вважають, що там її всьому навчать. Але вони не розуміють, що жоден великий
педагог не замінить дитині батьків. Адже дитина перш за все вбирає в себе поведінку
і спосіб життя її сім'ї. Я вирішила, щоб у мене не було такої ситуації взяти батьків в
союзники, а не в спостерігачі. Перша зустріч з батьками, це звичайно ж батьківські
збори. Щоб батьківські збори проходили жваво і з інтересом, проводжу ігри, тренінги
застосовуючи ІКТ. На батьківських зборах батьки повноправні учасники, а не
нудьгуючі слухачі. Не останню роль в підвищенні педагогічної компетентності та
культури батьків відіграє наочна агітація. Це робота батьківського куточка, в якому
постійно працюють рубрики: «Поради батькам», «Крилаті фрази відомих педагогів,
мислителів», «Наша творчість». Щомісяця оновлюється інформація на сторінці сайту
ЗДО.
Також у своїй роботі я використовую такі активні форми і методи роботи з батьками:
• консультації, пам'ятки, буклети, папки-пересувки;
• заняття за участю батьків;
• виставки дитячих робіт, виготовлених разом з батьками ;
• спільні екскурсії (щоосені ми здійснюємо екскурсію в ліс; до пам'ятників нашого
міста; в пожежну частину, бібліотеку, лісгосп, та ін.);
• дні відкритих дверей;
• участь батьків у підготовці та проведенні свят, дозвілля;
• оформлення приміщення групи і приймальні за сезонами;
• спільне створення предметно - розвивального середовища;
• робота з батьківським комітетом групи;
• бесіди з батьками;
З усіх перерахованих вище форм, особливу увагу я приділяю індивідуальній
роботі з батьками. Вона є домінуючим аспектом в моїй діяльності по підвищенню
педагогічної компетентності батьків. До цієї форми спілкування підходжу дуже
виважено, так як батьки повинні мені довіряти, а не уникати спілкування. В основі обопільна повага і довіра.
Для взаємодії з батьками вихованців використовую не тільки традиційні форми
роботи, які дозволяють в легкій і цікавій формі донести до батьків інформацію, дати
можливість сім'ям перейнятися питаннями виховання і розвитку дітей, а й нові
нетрадиційні форми. Зокрема було проведено ігровий практикум «Гра-справа
серйозна». На цій зустрічі я розповіла які бувають ігри і разом вчилися грати в
«Математичне лото», «Повітряні кулі», «Збери фігури».
Домашнє читання - один із засобів духовно-морального виховання, при цьому
воно не тільки збагачує дітей і їх батьків знаннями, а й зближує всіх членів родини.
Провели в групі вікторину «Казки гуляють по світу». По цій темі була запропонована
552

консультація вчителя – логопеда «Сімейне читання як формування інтересу до
книги». Батькам пояснили особливості сімейного читання, були вироблені
рекомендації для сімейного читання, а також запропонували список літературних
творів.
В умовах, коли більшість сімей стурбована рішенням проблем економічного, а
часом і фізичного виживання, посилилася тенденція самоусунення багатьох батьків
від вирішення питань виховання і особистісного розвитку дитини. Батьки, не
володіючи в достатній мірі знанням вікових та індивідуальних особливостей розвитку
дитини, часом здійснюють виховання наосліп, інтуїтивно. Все це, як правило, не
приносить хороших, позитивних результатів. Своїм прикладом показую батькам як
потрібно спілкуватися з дітьми. Щоранку зустрічаю малюків з посмішкою і з кожною
дитиною індивідуально вітаюся так, щоб чули батьки «Здрастуй, Даша! Мама тобі
сьогодні сказала: «Доброго ранку, донечко!» І я кажу тобі: «Рада тебе бачити!» .До
кінця року батьки відзначили, що вони стали частіше говорити своїм малюкам
«Доброго ранку!», «Солодких снів!», «До завтра», «Гарного настрою!», «Смачного!» ,
а діти – батькам. Бачу, що тільки через потрійну співпрацю, в основі якої покладено
особистий приклад, є результат. Використовую ще одну свою маленьку «хитрість».
Прошу батьків зшити або зв'язати рукавицю для розтирання шкіри після сну, щоб
загартувати дошкільників. Шию собі, підписую і кладу на видне місце в приймальні.
Щодня батьки звертають увагу на те, як кількість рукавиць росте. До кінця тижня
рукавиці є у всіх малюків.
А ось ще один прийом в роботі з батьками. В кожній родині трапляються
нестандартні ситуації, вихід з яких знайти часом дуже складно: ні з ким поділитися,
запитати поради. Я запропонувала батькам скористатися «телефоном довіри». По
ньому вони можуть зателефонувати мені в будь-який зручний для них час
(порядність, конфіденційність я гарантую). По телефону можна обговорити делікатні
ситуації, які не можна обговорювати при інших батьках і тим більше при дитині. Це
зближує нас. Під час проведення різних заходів, я спонукаю батьків допомогти мені
закріпити ті чи інші вміння і навички малюків.
Інформаційні технології також здатні підвищити ефективність взаємодії
вихователя і сім'ї. Ми впровадили мережеву взаємодію: створили групу в мережі
Viber. Перевага такої форми очевидна: це гнучкість і доступність, можливість
оперативного інформування батьків про хід навчання, розвиток і виховання кожної
дитини, організовуючи при цьому індивідуальний діалог. Використання інтерактивних
форм взаємодії з сім'ями вихованців відкриває можливість поліпшити відносини з
батьками, згуртувати групу, підвищити якість освітнього процесу.
Ефективна партнерська взаємодія з батьками вихованців як модель супроводу
сім'ї, неможлива без усвідомлення мети діяльності всіма учасниками освітнього
процесу. Індивідуальний підхід до кожного члена сім'ї, планування спільної роботи,
використання сучасних форм співпраці дозволяють реалізувати повноцінну
партнерську взаємодію. Аналізуючи свою власну виховну діяльність, батьки
намагаються знаходити причини педагогічних помилок і способи їх подолання;
навчаються вибирати вірні методи взаємодії з дитиною. Майстерність вихователя і
його професіоналізм, педагогічна культура і бажання вдосконалювати ключові
батьківські компетенції - запорука створення комфортних умов для розвитку дитини,
допомога в підготовці дитини до життя в сучасному суспільстві. Співпраця
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вихователів ЗДО та батьків передбачає сьогодні рівність позицій, шанобливе
ставлення один до одного, з урахуванням їх індивідуальних можливостей і
здібностей. Найважливішим способом реалізації співпраці вихователів та батьків є їх
взаємодія, в якій батьки - не є пасивними спостерігачами, а активні учасники
освітнього процесу.
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Дітям потрібно вміти розслаблятись, так само, як і дорослим. Іноді вони
бувають дуже напружені фізично й емоційно – це призводить до роздратування та
ірраціональної поведінки. Отже, дуже важливо допомагати їм знімати напругу. Під
час релаксації діти можуть лягти на килимок, прийняти будь-яку зручну позу,
корисними будуть нахили й потягування тіла, що добираються на розсуд педагога;
дозування і темп залежать від віку та настрою дітей в певний момент.
Музика слугує емоційно-звуковим тлом для виконання вправ. Спеціально
дібраний музичний супровід – ліричні твори, спокійні мелодії з плавним ритмічним
малюнком, неголосним звучанням, з частотою ритму не більше 60 ударів за хвилину
– допомагає дитині зосередитися на створюваних в уяві образах, відчути м’язове
розслаблення, ритмізувати дихання. Окрім музики добре заспокоюють і відновлюють
внутрішню рівновагу, різноманітні звуки природи. Для прослуховування добирають
скомпоновані фрагменти записів реальних голосів птахів, тварин, які викликають
приємні асоціативні відчуття, відтворюють у свідомості зорові, слухові, ароматичні
образи природи. Ефективно діють на релаксацію вранішній спів птахів у лісі, звуки
морського прибою, голоси дельфінів, чайок. Слухання музики доцільно поєднувати з
демонстрацією картин, слайдів, що сприяє яскравішому відтворенню потрібного
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образу. Розслабившись, дитина з допомогою педагога вибудовує в уяві приємні їй
образи, оживлює приємні спогади, які допомагають їй подолати напругу, з якого
приводу б вона не виникла. Пропонуємо систему релаксаційних вправ, розроблену
на три перших місці навчального року, які можна використовувати як самостійний вид
оздоровчої роботи з усією групою дітей, у різних індивідуальних та підгрупових
формах, а також як частина музично - оздоровчого заняття:
ЖОВТЕНЬ
№ заняття
Релаксаційна вправа
Назва: «Лимон» (з елементами ароматерапії)- на розслаблення м'язів
рук.
Муз супровід: Р.Шуман «О чужих краях и людях» з альбому «Дитячі
сцени»
Діти сидять на килимі, по якому розсипані шкірочки лимону та вдихають
аромат, який їх оточує. Що це за аромат?(відповіді за бажанням).
Запропонувати малюкам уявити собі, що в правій руці знаходиться
1.
лимон, з якого треба вичавити сік. Повільно стиснути руку в кулак,
відчути, яка вона напружена. Потім кинути лимон і розслабити руку. Теж
саме повторити з лівою рукою. При цьому промовляти:
«Я лимон злегка стискаю,
Сік із нього вичавляю.
Все в порядку, сік готовий.
Я лимон кидаю, руку розслабляю».

2.

3.

4.

Назва: «Хмари»
Музичний супровід: Д. Красноухов «Танець хмар»
Діти лежать на килимі із заплющеними очима. Запропонувати їм
уявити собі теплий літній вечір. Вони лежать на траві і дивляться на
пропливаючі в небі хмари – такі білі, великі, пухнасті хмари в блакитному
небі. Навколо все тихо і спокійно, їм тепло і затишно. З кожним подихом і
видихом вони починають повільно і плавно підніматися в повітря, все
вище і вище, до самих хмар. Їхні ручки легкі, легкі, їхні ніжки легкі, все
їхнє тіло стає легким, як хмаринка. От вони підпливають до найбільшої і
пухнастої, до найкрасивішої хмарки на небі. Ближче й ближче. І от вони
вже лежать на цій хмарі, відчувають, як вона ніжно гладить їх (пауза –
погладжування дітей). Їм добре і приємно. Вони розслаблені і спокійні.
Але ось хмарка відпустила їх на галявинку. Запропонувати посміхнутися
своїй хмаринці, потягнутися і на рахунок «три» розплющити очі.
Назва: «Я - дощик»
Музичний супровід: Звуки природи - «Дощ»
Діти сидять на килимочку, ноги і руки розслаблені, очі заплющені.
Запропонувати їм уявити себе осіннім дощиком, який випливає з великої
хмари і падає на землю, а також маленькою, прозорою краплинкою
дощу, якій приємно кружляти в повітрі серед інших краплинок, яка
напуває маленьку квіточку, торкаючись її губами, руками, усім тілом, яка
вмиває її і стає зовсім маленькою краплинкою, а потім м'яко опускається
в обійми теплоюї землі і з полегшенням зітхає (діти за бажанням можуть
імітувати рухами прослухане).

Назва: «Повітряні
І.Малашевською)

кульки»
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Музичний

супровід

«Разом»

(за

Запропонувати дітям уявити себе повітряними кульками, дуже гарними
та веселими. Їх надувають і вони стають все легше і легше. Повітряні
кульки піднімаються все вище і вище. Віє теплий ласкавий вітерець, він
ніжно обвіває кожну кульку, (пауза – погладжування дітей) Вам легко,
спокійно. Ви летите туди, куди дме ласкавий вітерець. Але ось прийшла
пора повертатися додому. Ви знову в цій кімнаті. Потягніться і на рахунок
«три» розплющуйте очі. Посміхніться своїй кульці.
ЛИСТОПАД
№ заняття

1.

2.

Релаксаційна вправа
Назва: «Маленька хмаринка» (з комплекту музичних творів Лисенка
В. «Психогімнастика»)
Музичний супровід: Д. Красноухов «Капля веселки»
(Діти, стоячи імітують плавними рухами прослухане)
Маленька хмаринка по небу гуляла
Та раптом над нами спинилась і стала.
І прямо на нас з тієї хмаринки
Посипались дрібні маленькі краплинки,
А сонечко з неба промінчик пустило,
Краплинки маленькі позолотило.
Падали з хмаринки золоті краплинки.
Назва: «Водоспад»
Музичний супровід: Звуки природи – «Водоспад»
Запропонувати дітям уявити, що вони стоять біля водоспаду.
Сьогодні чудовий день, навкруги блакитне небо, тепле сонце,гірське
повітря свіже і приємне. Всім дихається легко і вільно. Але водоспад
наш незвичайний, замість води в ньому падає м'який білий світ.
Уявіть собі, що ви стоїте під цим водоспадом і відчуйте, як цей
прекрасний білий світ струмує по вашій голові. Ви відчуваєте, як він
ллється по чолу, потім по обличчю, по шиї (ім’я дитини ). Білий світ
тече по плечах (ім’я дитини), допомагає їм стати м'якими і
розслабленими . А ніжне світло тече далі по грудях у (ім’я дитини),
по животу у (ім’я дитини). Нехай світло гладить ваші ручки, пальчики.
Світло тече і по ногах і вивідчуваєте, як тіло стає м'якше і ви
розслабляєтеся. Цей дивовижний водоспад з білого світла обтікає
все ваше тіло. Ви відчуваєте себе абсолютно спокійно, і з кожним
подихомви все сильніше розслабляєтеся. А тепер потягніться і на
рахунок «три» відкрийте очі. Чарівний світ наповнив вас свіжими
силами та енергією.

Назва: «Ой, у лісі» (з елементами ароматерапії) (з комплекту

3.

музичних творів Лисенка В. «Психогімнастика»)
Музичний супровід: Українська народна мелодія
Запропонувати дітям взяти у руки натуральні гілочки ,повільно
вдихнути їх аромат та уявити себе у лісі.
Ой, у лісі мох закрив поляни лисі,
Скрізь-ялинки і дуби, а під кущиком –гриби.
На галявині синиці лісові клюють суниці,
А завзятий дятел - стук гострить дзьобика об сук.
Тут живуть хороші звірі:
Їжачок, зайчата сірі. Кожен з птахів і звірят радо прийде до малят.
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4.

ГРУДЕНЬ
№
заняття

1.

2.

3.

4.

Назва: «Листочок»( з елементами ароматерапії)
Музичний супровід: А. Вівальді «Пори року» Концерт №3 «Осінь»
Діти сидять на килимочку на великих паралонових «осінніх»
листочках. Музкерівник пропонує сісти зручно, заплющити очі,
вдихнути повільно аромат осіннього листя, яке розсипане по залі та
уявити себе маленьким золотим осіннім листочком, якого весело
гойдає вітерець, ніби кличе із собою.І ось він відірвався від гілочки й
летить, навколо багато різних листочків. Як хороше кружляти над
землею! Танцював, кружляв, втомився та на землю опустився!
Перегляд слайдів П.І.Чайковський «Жовтень» з альбому «Пори року»
Релаксаційна вправа
Назва: «Маленькі сніжинки» (з комплекту музичних творів Лисенка В.
«Психогімнастика»)
Музичний супровід: Д. Красноухов «Небесний сніг»
Діти на килимочку стоять по колу і тримають в руках велику білу
тканину – «сніжну ковдру».
Сніжинки маленькі, пушинки біленькі
Із вітром кружляли, танок танцювали (танцюють,підкидуючи тканину
активно).
Та вітер втомився, почав затихати,почали сніжинки повільно кружляти
(рухаються повільно, граючись з тканиною)
Ось вітер затих,спустивсь до землі,на землю спустились сніжинки малі
(сідають на коліна,не гойдають тканиною).
Знов вітер подув, усіх їх підняв, і разом із ними танок танцював
(гойдають,хто, як відчуває)
Назва: «Чарівна торбинка» (з елементами ароматерапії)
Музичний супровід: медитативна музика С.Недериця.
Діти сидять на м'яких подушечках. На шийці кожного малюка висить
медальйон, наповнений засушеними листочками м'яти. Діти повільно
вдихають його аромат, діляться своїми відчуттями. Музичний керівник
пояснює,що до ниху гості прийшла чарівна торбинка, яка має намір
забрати у них усе погане: злість, роздратованість,образи та пропонує
кожній дитині по черзі,по колу « кинути» в торбинку свій «негаразд»,
називаючи його. А потім разом «розвіяти» все погане за вітром.
Назва: «Бестінг» – вправи та ігри для стабілізації психічного стану.
Музичний супровід: В. А. Моцарт «Ближче до мрії»
Діти стають в коло і по - черзі «передають» своїм друзям послання:
Лише сміятися і усміхатися,
Жити - не тужити, з дітками дружити.
Я – хороший, я щасливий, я здоровий і веселий!
Ти – хороший, ти спокійний, ти здоровий і веселий!
Ми – хороші, ми спокійні, ми здорові та веселі!
(потім називаємо і’мя того, кому передаємо свій спокій і похвалу)
Назва: « Снігова баба» (на розслаблення всього організму)
Музичний супровід: Вангеліс «Мрії»
Діти стоять на килимі і уявляють, що кожен з них снігова баба.
Величезна, красива, яку виліпили зі снігу. У неї є голова, тулуб,
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стирчать в сторони руки, і вона стоїть на міцних ніжках. Чудовий
ранок, світить сонце. Ось воно починає припікати, і снігова баба
починає танути. Далі діти зображають, як це відбувається. Спочатку
тане голова, потім одна рука, інша. Потім потроху починає танути і
тулуб. Снігова баба перетворюється в водичку, яка розтікається по
землі (діти мають розслабити поступово всі частини тіла).
Таким чином, музична релаксація є формою пасивного сприймання музики, що
спрямоване на глибоке розслаблення дитини і занурення в асоціації, яке не вимагає
концентрації уваги на формі та змісті музики. Релаксаційні вправи можна
використовувати у поєднанні з арт-техніками ,зокрема музичним малюванням,
оздоровленням казкою, сміхом, кольором, іграми з піском, водою тощо.
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ЗДО №2 «Сонечко»
м.Шепетівка
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО
Анотація: В статті розглянуто проблему соціалізації дітей із особливими
потребами. Допис пропонує теоретико-практичні засади соціальної адаптації
дітей з ООП в дошкільних закладах.
Ключові слова: соціалізація, інклюзія, адаптація, співпраця, команда супроводу,
сім кроків
Наша держава гарантує рівні можливості для повноцінного розвитку всім дітям,
включаючи і тих, що мають проблеми зі здоров'ям. Безумовно, кожній дитині потрібно
потрапити в потрібний час і в потрібне місце, тобто в той самий садочок, де малюку
буде комфортно. Особливо це відноситься до дітей з обмеженими можливостями
здоров'я.
Батькам не завжди вдається знайти ту дошкільну організацію, де для такої
дитини створені умови, однак якщо таки вдається то, це частіше за все
спеціалізований дитячий садочок, де навчаються дітки зі схожими проблемами. Тим
не менш з починаючи з 2010 р. в Україні широко обговорюється законодавчо
закріплена спрямованість на інклюзивну освіту.
558

Інклюзивна освіта – це спеціально організований процес, побудований так,
щоб звичайні і особливі діти беруть максимум для свого розвитку, щоб усім було
комфортно від такої взаємодії. У ситуації, коли інклюзивною стає саме дошкільна
освіта, цей шлях найбільш ефективний, оскільки дошкільнята не мають небезпечних
упереджень щодо однолітків, які волею долі є не такими, як усі.
Наш дошкільний заклад – Шепетівський дошкільний навчальний заклад (ясла –
садок) комбінованого типу №2 «Сонечко» є одним з небагатьох закладів, де створено
3 інклюзивних групи для дітей з особливостями розвитку.
Від інклюзії виграють всі дітлахи без винятку. Коли особливі діти навчаються
серед звичайних дітей, у них з'являється стимул до розвитку, вони хочуть говорити,
грати, читати, вони переймають звички здорових дітей. Наприклад, потрапляючи в
інклюзивне середовище і бачачи, як діти спілкуються, малюк потягнеться за ними і
всі процеси пройдуть швидше.
Від інклюзії виграють і звичайні малюки. У них виникає безбар'єрне мислення.
Інклюзивне середовище вчить знаходити сильні сторони в кожному і не вішати
ярлики: ти очкарик, ти товстий і так далі. Діти стають більш дбайливими, можуть
вибудовувати комунікацію з різними людьми.
На прикладі нашого садочку покажу, як готуються до приходу в групу дитини з
обмеженими можливостями. Вихователь збирає всіх діток і розповідає їм, що кожна
людина унікальна і має свої індивідуальні особливості: хтось носить окуляри, хтось
слуховий апарат, а хтось погано ходить. Разом з дітками програються різні ситуації,
вихователь показує сценки, читає казки, наприклад, «Квітка-семибарвиця». Далі
дитина з особливостями розвитку приходить у свою групу. Це може бути свято. Діти
вчаться вступати в комунікацію і взаємодіяти з цією дитиною. Діти нашого дитячого
садка завжди раді допомогти дитині з особливими потребами. Відчувається
атмосфера абсолютної рівності, згуртованості. Між дітьми складаються теплі
стосунки, панує взаємодопомога і рівноправне ставлення до всіх діток.
Інклюзивний досвід допоможе дитині в майбутньому, коли вона буде спілкуватися з
кимось, що відрізняються від неї, адже діти виростають толерантними і здатні на
рівних спілкуватися з іншими. Такі діти в подальшому становляться неформальними
лідерами в групі, оскільки вчаться піклуватися, приділяти увагу, активно розвивають
навички комунікації. Допомагаючи освоювати творчі навички іншим, малюки самі
вдосконалюються ще більше.
Одним із основних моментів є і те, що як тільки в нашому дитячому садочку
з'являються діти з обмеженими можливостями , це відразу націлює керівництво
закладу та команду супроводу на створення для такої дитини спеціальних освітніх
умов:
- індивідуалізація освітньої програми;
- супровід асистента;
- поступова адаптація;
- тісна співпраця з батьками.
Вісім діток з особливими потребами знайшли дружній колектив та підтримку в
обличчі нашого дошкільного закладу. Більшість з них мають розлади аутичного
спектру. У своїй роботі використовую інтеграційні підходи до соціалізації дошкільника
з особливими освітніми потребами, з метою проведення ефективної корекційно розвиткової роботи. Спираючись на власний досвід, який узагальнено у методичній
розробці з питання соціальна адаптація дітей з РСА в дошкільному закладі «Чи
холодно під дощем?» хочу більш детально поговорити про труднощі адаптації та
соціалізації таких дітей.
Розглядаючи проблеми, що пов’язані з соціалізацією дітей з особливими
потребами, хочу відмітити сфери діяльності , які порушені у Проведення ефективної
корекційно-розвиткової роботиаутистів.
I. Порушення соціальної взаємодії
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Відрізняють три типи порушень соціальної взаємодії:
1. Відчуженість. В крайньому вигляді повне байдужість до оточуючих, особливо до
однолітків. Іноді використовують оточуючих, як «знаряддя виробництва». Багато
дітей виявляють симбіотичну прив’язаність до матері або когось с близьких.
2. Пасивність. Така дитина може приймати пасивну участь у спілкуванні, але без
прояву ініціативи. Частіше усамітнюється та довгий час виконувати стереотипні дії.
3. Активність, але дивна. Легко контактують, але виявляють зацікавленість лише
особистими темами, не звертаючи увагу на інтереси інших, їх відповіді та запитання.
II. Порушення соціального спілкування.
Складнощі в вербальних та невербальних способах спілкування, а також в їх
розумінні. Сюди ж відносяться такі порушення:
- Відсутність бажання спілкуватись з іншими.
- Ехолалії.
- Спілкування тільки в разі виникнення потреби.
- Вислови, що не відповідають ситуації.
- Постійне промовляння, ігнорування відповідей інших людей.
-Порушення мовленнєвого розвитку, насамперед комунікативної функції мовлення.
III. Порушення уяви та соціальної практики.
• комунікативна сфера: мовлення розвивається повільно
• обмежені та повторювальні інтереси, поведінка (складання іграшок одна на іншу,
вирівнювання предметів у лінію, тощо)
Незалежно від того, який саме діагноз буде поставлений дитині, аутичні розлади
ґрунтуються на різній варіації можливостей дітей, але асоційованими симптомами
виступають:
неуважність;
моторна гіперактивність;
імпульсивність та агресія;
проблеми з управлінням емоціями;
пізнавальні проблеми – затримка розумового розвитку;
сенсорні проблеми.
Звичайно, що така симптоматика значно погіршує можливість адаптації дитини
в навчальному закладі, незалежно від типу.
Соціальний адаптер для дітей аутистів в дошкільних закладах.
Перші кроки дитини до дитячого садку, зазвичай, непрості. Початок відвідування
дошкільного навчального закладу дітей з психофізичними розладами - це не тільки
нові умови життя і діяльності, режиму і харчування, а й нові контакти, оточення,
взаємини, обов'язки. Це дуже напружений період, який потребує від кожного малюка
активних психологічних і фізичних форм пристосування, а особливо дітей з
порушеннями психофізичного розвитку. Звикання до дитячого закладу найчастіше
супроводжується порушенням емоційного стану дошкільника, погіршенням сну,
апетиту, підвищенням захворюваності тощо.
Соціально-психологічна адаптація у різних дітей відбувається по-різному,
відповідно до віку, типу вищої нервової діяльності, стану здоров'я, родинних взаємин,
рівня розвитку у дитини ігрових навичок, її контактності, доброзичливості, емоційної
залежності від матері.
Яку альтернативу можна запропонувати?
Коли аутична дитина приходить на заняття вперше, і якщо до цього вона не
мала можливості відвідувати заняття в дошкільному закладі, то по-перше кидається
в очі її напруженість. Переступає з ноги на ногу, ховається за батьків або, навпаки
виявляє активність. Починає носитися по кабінетах, не зупиняючись на хвилину,
голосно протестує проти намагання її зупинити. Дитина відчуває дискомфорт, що
провокує і без того підвищену тривожність. Необхідно дати можливість аутисту
вивчити приміщення, ознайомитись з предметами та іграшками, що її зацікавили.
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Коли ми бачимо, що дитина заспокоїлась і відчула себе в безпеці, можна
сказати, що перший самий маленький крок ми вже зробили. Якщо ваше приміщення
обладнано таким чином, що дитина не має асоціацій зі стресовими для неї
ситуаціями, це відбувається дуже швидко. Допомогти тут може кольорова гама
оформлення, приємне світло, а головне, велика кількість іграшок та зручне для гри
обладнання. Мама або інший близький родич при цьому знаходиться неподалік для
того, щоб при першій же необхідності бути поряд з дитиною. На цьому етапі дуже
важливо витримати правильні часові рамки – не треба поспішати з втручанням
педагога-психолога, але й час відведений на вивчення приміщення не повинен буди
довший за час-півтора.
Другим кроком має стати залучення дитини до співпраці з психологом або
педагогом. Для цього, дуже ненав’язливо дорослий починає втручатися в гру
аутиста. Дитина зацікавилась маленькими машинками – покажіть які ще є, почав
маніпулювати кубиками, покажіть, що їх можна завантажити в кузов іграшкової
вантажівки. Більшість дітей починають розбирати вкладки Монтессорі. Це зручніше
робити за столом – і ви вже поряд з аутистом за партою, ще можливий варіант - на
килимку. Ми можемо допомагати вкладати елементи, показати, що їх можна
прикласти до паперу та обвести олівцем. Так поступово, переходячи від
спостереження до допомоги, ми починаємо співпрацювати з дитиною. На цьому етапі
дуже важливо не злякати дитину своїм натиском. Ви повинні переконатись, що
дитина на емпатичному рівні вас сприйняла і не бачить в вас загрозу. Краще
зачекати і не переходити до більш складних форм роботи, якщо дитина активно
проти цього. Але, я не є прибічником пасивного чекання, поки аутист сам виявить
бажання удосконалюватись. Змінюйте форми роботи, залучайте на допомогу батьків,
щоб була підібрана працююча мотивація.
Мотивацією до співпраці (у аутиста не буває задоволення від спілкування) може бути
щось матеріальне (цукерки, улюблений напій, обіцянка дати цікаву гру, яка поки що
схована). Небажано, щоб мотивація була відстрочена в часі. У маленьких дітей це
зовсім не спрацьовує, а у старших можуть виникнути складнощі після занять.
Третім кроком стане поширення об’єктів співпраці. Тобто, дитина залучається
до роботи з психологом, педагогом, музичним терапевтом, логопедом. Якщо немає
супротиву, можна вже на цьому етапі спробувати підключити до занять не одну, а 2-3
дитини східного темпераменту. Можливо, що це будуть діти одного віку, а можливо і
більш старші або молодші. Головне, перші дні не залучати разом дітей, які голосно
протестують та схильних до страхів, напружених.
Четвертим кроком стає створення сталих правильних стереотипів поведінки.
На це слід звернути особливу увагу тому, що вразі створення стереотипів, які будуть
заважати працювати в подальшому, відійти від них може бути дуже складно.
Особливо слід звернути увагу, на створення правильних стереотипів навчальної
діяльності. Намагатися з перших днів працювати в умовах, наближених до шкільних.
Писати та малювати за партою, правильно оформлювати робочий зошит,
дотримуватись більш суворих правил в іграх з предметами, якщо ви вчитесь
рахувати, тощо.
Закріплення таких створених стереотипів може бути дуже довготривалим, особливо,
якщо дитина часто пропускає заняття або в процес роботи втручаються сторонні. Тут
сторонніми можуть виступати і батьки дитини. Саме тому, коли дитини вже звикла до
приміщення, прийняла умови співпраці, бажано почати уникати присутності батьків
на заняттях та, загалом, в приміщенні закладу. Якщо дитина цього не дозволяє,
перевести батьків в приміщення де б дитина могла їх знайти, але далі від класів.
П’ятим кроком буде ускладнення завдань, які ми даємо дитині. Для
полегшення роботи ми пропонуємо чітко структурувати заняття. Аутисту значно
легше, коли ще на початку заняття ви попередити його, що треба буде зробити.
Бажано, щоб видів діяльності було декілька, але дитина повинна знати, що її чекає і
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коли вона може піти. Види діяльності краще чергувати – так комплексне заняття
може складатися:
• повторення назв геометричних
• порівняння фігур за розміром (на дошці)
• кольором
• рахування геометричних фігур і співвідношення кількості та числа
• обведення їх за трафаретами
• обведення різної кількості різних форм (1- круг, 2 – трикутники, 3 – квадратики)
• штрихування фігур
• обведення геометричних фігур різних форм та розмірів (за матеріалами «Підготовка
руки до письма»)
• аплікація з елементами конструювання за інструкцією (з квадрата, кругів та
прямокутників скласти та приклеїти машинку, назвати фігури та кольори)
Наступним, шостим, кроком може бути поєднання на одному занятті декілька
учнів. Це може статися цілком випадково. Тобто, якщо під час заняття з одним учнем
до Вас в клас зайшов інший , можна спробувати їх поєднати. Головне, щоб діти не
були категорично проти один одного. Дуже цікаво, але за темпераментом діти
можуть бути зовсім різними. Наприклад, якщо за однією партою опиняються
закомплексований, затиснутий аутист і до нього приєднується досить гіперактивна
дитина, то перший починає швидше працювати, а гіперактивна неуважна дитини
починає звертати увагу на спільне завдання і приєднується до роботи. Тут не може і
не буває універсальних варіантів. Завжди необхідно звертати увагу на соматичний
стан дітей, їх загальний настрій сьогодні, бажання спільно працювати, інакше урок
може бути зірваний для двох.
Сьомий крок – ми намагаємось поєднати в статичні групи 2-3 дитини. Тобто,
група-клас починає спільне існування за статичним розкладом . Ці діти повинні
витримати не тільки розклад занять, що буде для них спільний, а й завдання будуть
однаковими та об’єм їх буде співпадати. Такі групи підібрати складно, тому можуть
біти відхилення, але бажано, щоб вони буле незначними.
Таким чином, ми створюємо для аутичних дітей своєрідний тренажер дитячого
колективу. Якщо, в такому сталому колективі навіть один-два з 3 дітей зможуть
працювати, їхня подальша адаптація до умов перебування у дитячому колективі
буде значно ймовірніша.
Форми допомоги дітям будуть дуже відрізнятися залежно від ступеня та
характеру соціальних проблем та віку розвитку дитини. Для дітей з «ізольованої»
групи, які уникають контакту, важливим втручанням батьків та фахівців буде
делікатне, дозоване, сенсорно чутливе приєднання їх до світу дитини – через гру,
невербальну взаємодію. Для цього можна використовувати різні методики ігрової
терапії, танцювально-рухової, методи відео тренінгу спілкування. Треба
використовувати ті сенсорні модальності, в яких дитина чується комфортно, бо коли
контакт перестимульовуватиме її, дитина лише буде опиратися і ще більше його
уникати. Одним із можливих способів стимуляції контакту може бути втручання в
стереотипну гру дитини (напр., забрати частину пазлів під час гри, щоб дитина,
маючи в них потребу, попросила дати їх їй). Подібним чином можуть
використовуватися як заохочення до соціальної взаємодії улюблені заняття дитини
(«спершу розкажи, як пройшов день у школі, а тоді зможеш дивитися улюблену
програму по телебаченню» ). Попри те, що такий підхід здаватиметься примусом до
спілкування, було досліджено, що з часом діти стають толерантнішими до таких
інтрузій, починають самі дивитися в очі, виходити з ініціативою на контакт, засвоюють
важливі соціальні навички.
Діти «контактної» групи потребують активніших втручань, спрямованих на те,
щоб тренувати в них соціальні навички, допомагати їм розуміти правила та нюанси
соціальної взаємодії і відповідно входити у світ соціальних стосунків не лише сім’ї,
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але й ровесників, школи і т.д. Загальним принципом, який керує усіма цими
втручаннями, є розуміння, що дитина з РСА потребує «тренера» і «тренувань» для
оволодіння соціальними навичками, які інші діти схоплюють «на льоту» без
спеціальних навчань. Ми усвідомлюємо, що коли для дітей з РСА соціальні стосунки
є чимось надміру стресовим, незрозумілим, дискомфортним, то вони можуть уникати
їх, а тоді відповідно можливість навчання соціальних навичок зменшується і дитина
потрапляє у «зачароване коло» соціальної ізоляції: вона уникає стосунків, бо
сприймає їх негативно, чується невпевнено в них; відповідно, ізолюючись, вона не
набуває соціальних навичок, а тому поводиться неадекватно, що може теж
призвести до того, що інші діти уникатимуть її або ж ставитимуться до неї негативно;
це своєю чергою спричинить ще більшу соціальну ізоляцію.
Отож, завдання
батьків та фахівців – дати дитині позитивний досвід соціальних стосунків, допомогти
їй підказками, інструкціями, поясненнями, рольовими іграми набути важливих
навичок взаємодії, розуміння того, як жити у світі соціальних стосунків. Це приведе її
до позитивної спіралі розвитку: дитина матиме позитивний досвід соціальних
стосунків, відповідно буде мотивована до подальшої взаємодії, матиме допомогу у
тому, щоб ця взаємодія знову ж таки була позитивною, і, як наслідок, набуде нових
вмінь, отож, відчуватиме себе впевненіше .
Доведено: чим раніше дитина увійде в суспільство звичайних людей, тим
більше шансів, що вона стане повноцінним членом суспільства. Наприклад, в Європі
дітей з особливими потребами з дитинства занурюють в звичайне середовище, і
багатьом потім в школі знімають інвалідність. І навіть якщо ми не на 100%
скоригуємо стан цих малюків, то, щонайменше вони зможуть працювати, створювати
свої сім'ї і жити щасливим життям.
І на останок відзначимо, Бетховен був глухим, але це не заважало йому
створювати геніальні твори, Білл Гейтс страждає на аутизм, але це не завадило йому
створити таку величезну компанію, як Microsoft.
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